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De Nederlandsche 
Postzegelveiling 

OVERWEEGT U 
VERZAMELING 
[E 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 

bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies 
tel. 0294-43 30 20 

Leeuwenveldseweg 14, 1382 LX Weesp 
gediplomeerd veilinghouder en taxateur 

365 dagen per jaar veiling 
van postzegels en munten 

COIN AND STAMP AUCTION 

Stampauction | CoinAuction | Postzegelveil ing | Muntenveil 

www.e-costa.com 
.ten Postzegels Collectables | www.ecosta.com | Stamps Coins CollectabI 

http://www.npv.nl
http://www.e-costa.com
http://www.ecosta.com
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NEW STAMPS FROM THE FAROE ISLANDS 

The Tunnel of Vagar 
O n 2 4 February, the Faroese Postal Service has two new is

sues. The first one contains two stamps showing the w o r k in the 

submarine tunnel, Vógatunni l in (the tunnel of Vagar) . 

This is the first submar ine tunnel in the Faroe Islands a n d it w a s 

open to the publ ic on 10 December 2 0 0 2 . The tunnel connects 

the island of V d g a r with the is land of Str 

Art on Posters 
O n 14 Apr i l the EUROPA 2 0 0 3 wi l l be issued. This year 's EU

ROPA stamps picture "Fish Tree" which is the title of an a p p l i q u e 
picture by tapestry w e a v e r Astr id Andreasen , a n d three art 

^^ f f l ^ ^^ :» • ' ^ l ' * ' l ' IW^ ' *■* •^ ' i f f l ' * ^ * *W^S 

NOREHIRLANDAHOSIO 
f FonovuM 

Veluspa  The Prophecy of the Seeress i 
The other issue is a souvenir sheet with 10 stamps show ing m 

tifs from the ancient Norse p o e m V0luspó (The pro fecy of the 

Seeress) which is one of the most important and bestknown 

lays in Norse mytho logy. 

The Faroese artist. Anker Eli Petersen hos designed the sou) 

sheet. Read more o n wv/v / . t ia ts i . fo i 

Children's Songs 
The other issue of 14 Apr i l consists d.  . , „  .> , . . „ ^.,,N,. ^ . . „ . . . . .5 , 
i l lustrations of o ld and new Faroese chi ldren's songs. The artist 
Edward Fugl0 has i l lustrated the souvenir sheet wh ich contains 
10 stamps. 

« a ^ ^ 

Postverk 
Foroya 

Postverk F0roya Philatelic Office FO 159 Torshavn Faroe Islands Tel +298 346200 Fax+298 346201 E mail filateli@postverk fo Internet www stamps fo 

Yes please! i WOULD LIKE TO ORDER THE FOLLOWING ITEMS 
' ] ] Souveni r sheet, V 0 l u s p ó ( D K K 6 5 0 0 ) D S e t o f s tamps . A r t o n Posters ( D K K 14 5 0 ) 

[ ] S e t o f stampss, V ó g c t u n n i h n (DKK 10 0 0 ) H S o u v e n i r sheet . Ch i ld ren ' s Songs ( D K K 5 0 0 0 ) 

I I S e n d me FREE i n f o r m a t i o n a b o u t 
Faroese s tamps 

Payment 
L J Enclosed in personal cheque in own currency 
L J Please deduct from balance on my account 
I i Credit Card [please fill in the form] 
[ J Sent by giro or international money order 

I wish fo pay by 
J EUROCARD/MASTERCARD Amount (DKK| . 

UACCESS 
CyiSA 
Card no i 
Signature 

Expiry date 

N a m e 

Street _ 

P o s t c o d e / t o w n . 

C o u n t r y 
£1 isapprox DKK 11 75 

Giro Merseyside UK 353 7110 Pans 243 69 U 020 Arnhem NL 1510 625 Copenhagen 625 9847 Saarbrücken 1005 666 Reykjavik 0900 26 4 2 5 0 6 0 

http://WWW.STAMPS.FO


TE KOOP GEVRAAGD. 
WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 

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

Comp 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 

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

1973 
19744 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

ete Jaargangen: 
13 zegels 
18 zegels 
17 zegels 
15 zegels 
36 zegels 
35 zegels ** 
(** zonder Liechtenstein^ 
35 zegels 
39 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
36 zegels 
37 zegels 
39 zegels 
35 zegels 
52 zegels 
41 zegels 
44 zegels 
46 zegels 
45 zegels ** 
(** zonder 
50 zegels 
9 zegels + 
50 zegels + 
58 zegels + 
61 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 + 

Sp.Andorra) 

blokje 
1 blokje 
1 blokje 
2 blokjes 
2 blokjes 
2 blokjes 
2 blokjes 
4 blokjes 
6 blokjes 
5 blokjes 
4 blokjes 
4 blokjes 
5 blokjes 
4 blokjes 
4 blokjes 
5 blokjes 
5 blokjes 
5 blokjes 
14 blokjes 

€ 400.-
€115.-
€ 11.-
€ 15.-
€ 120.-
€ 62.50 

€ 24.-
€ 65.-
€ 72.50 
€ 70.-
€ 75.-
€ 42.-
€ 53.-
€ 57.-
€ 85.-
€ 75.-
€ 75.-
€ 135.-
€ 72.-

€ 100.-
€ 140.-
€ 125.-
€115.-
€ 130.-
€ 120.-
€ 100.-
€ 47.-
€ 65.-
€115.-
€ 230.-
€ 145.-
€ 165.-
€ 190.-
€ 180.-
€ 180.-
€ 197.50 
€ 180.-
€ 195.-
€ 220.-

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

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

€21.50 
€21.50 
€18.-
€20.-
€33 . -
€20.-
€ 20.25 
€12.-
€12.-
€ 6.25 
€ 4.50 
€ 3.-
€ 3.-
€ 9.-
€ 9.-
€ 8.-
€ 2.-
€ 8.-
€ 9.-
€ 9.-
€ 2.-
€ 9.50 
€ 42.50 
€ 9.50 
€ 11.50 
€10.-
€ 9.-
€ 9.-
€ 1 1 . -
€10.-
€ 10.-
€10.-
€ 14.-
€12.-
€ 10.-
€ 8.-
€10.-
€ 16.50 
€ 10.50 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

*Cypr 

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

€10. -
€ 10.-
€ 16.-
€10. -
€ 9.50 
€ 9.50 
€ 16.50 
€10.-
€10.-
€10.-
€ 17.50 
€ 14.-

S Marino € 12.-
Azoren 
Cyprus '^ 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Azoren 
Cyprus * 
Madeira 
Monaco 
Portugal 
Albanië 
Cyprus ^ 
Faroer 
Guernsey 
Joegosl. 
Monaco 
Portugal 

€10. -
€ 8.50 
€10.-
€15 . -
€12. -
€ 9.50 
€ 3.-
€ 9.50 
€15 . -
€10.-
€ 17.50 
€ 4.-
€ 4.-
€ 5.-
€ 5.-
€14.-
€25 . -

(6 blokjes) 
IJsland € 4.-
Roemenië € 10.50 

us (Turkse Post) 

Vraag onze prijzen voor losse series 

Complete jaargang 1956 t/m 1992 €4450.-
Complete jaargang 1956 t/m 2002 €4950.-

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

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

Tel: 0318 - 61 03 34 
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, winkelvoorraden, 

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

WIJ BIEDEN U 
DE HOOGSTE PRIJZEN 

Vraag naar onze inkoopsprijzen 

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

Voor eventueel grotere objecten, is bezoek aan huis mogelijk. 

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

TE KOOP GEVRAAGD IP3 



26i 

1(x) 
2(x) 
3(x) 
4(x) 

125,— 
125,— 
270,— 

62,— 

15,— 
12,50 
74,— 

5(x) 
6(x) 
7(x) 
8(x) 
9(x) 
10(x) 
11(x) 
12(x) 
13(x) 
14(x) 
15(x) 
16(x) 
17(x) 
18(x) 
20x 
25x 
26x 
27x 
28x 
29x 
34/36X 
37x 
38x 
39x 
40x 
41X 
42x 
43x 
44x 
45x 
46x 
47x 
47A(x) 
48x 
49x 
50/55X 
56/76X 

70 , -
190,-
18,— 
30,— 

125,-
110,— 
250,— 
—,— 
5,— 

68,— 
3 , -

58 , -
14,— 

110,— 
12,— 
35,— 

270,— 
425,— 
295,— 
550,-
17,50 
18 , -
18,— 
35,— 
39 , -
22,— 
67,— 

295,— 
350,-
54,— 

135,-
255,-
120,-
450,— 
135,— 
12 , -

335,— 

4,— 
48 , -

1,50 
2 , -

17,— 
12,50 
55,— 
76 , -
2,50 

40 , -
1,50 

40 , -
9 , -

36 , -
10, -
2 7 , -
2,75 
5,75 

22,— 
70 , -
4 , -
1,— 
1,20 
3 , -
2 — 
6,80 
3 , -
9 , -

42 , -
7,50 

10, -
80 , -
95 , -

275,-
70 , -

1,— 
20 — 

div. tandingen los 
leverbaar tête-beche 
61 bx 
61 ex 
77x 
78x 
79x 
80x 
81x 
82/83X 
84/86X 
87/89X 
90/94X 
95x 
96x 
97x 
98x 
99x 
lOOx 
101x 
101fx 
102/03X 
104x 
105x 
105fx 
106x 
107/09X 
lOBax 
110/13X 

40,— 
260,— 
30,— 
56,— 

110 , -
498,— 450,— 

45,— 

-,40 
1,50 
3,50 

18,— 
9,50 

48,— 
7,50 
6,— 
7,50 
9,— 

19,50 
2 9 , -
68,— 

150,— 
525,— 
600,— 

35,— 
88,— 
90,— 

175,— 
2,50 

38,— 
12,50 
5,50 

0,10 
9,— 

3 2 -
4,25 
3,50 
5,70 
5,— 

17,— 
1 0 , -
22,50 
19,50 

495,— 
560,-

4,50 
80,— 
68,— 

135,— 
1,— 
1,50 
1,50 
1,60 

NEDERLAND 
Ongebruikt/gebruikt. 
vanaf 30% netto 

114/20X 
121/28X 
129x 
130x 
131x 
132/33X 
133AX 
133BX 
134/35X 
136/38X 
137fx 
139/40X 
141/43X 
144/48X 
149/62X 
163/65AX 
163/65BX 
166/68X 
169/76X 
171Afax 
171Afx 
177/98X 
199/02X 
203/07X 
208/11x 
212/19X 
217AX 
220/23X 
224x 
225/28X 
229/31X 
232/35X 
236AX 
236BX 
237x 
238/39X 
240/43X 
244/47X 
248/51X 
252/55X 
256x 
257/60X 
261/64x 
265/66X 
267/68X 
269x 
270/73X 
274/77X 
278x 
279/82X 
283/86X 
287/88X 
289/92X 
293/95X 
296/99X 
300/04X 
305/09X 
310/12X 
313/17X 
318/22X 
323/24X 
325/26X 
327/31X 
332/45X 
336fx 

350/55X 
356/73X 
371x 

17,— 
20,— 
19,50 

125,— 
120,— 
44,— 
48,— 
6 0 , -
22,— 
74,— 
55,— 
6,— 
7,50 

14,— 
120,— 
140,— 
140,— 

5,50 
3,50 

88 , -
110,— 
126,— 

7,25 
15,— 
6,50 

26,— 
48,— 
10,— 
12,50 
12,50 
12,50 
12 50 
19,— 
2 2 , -
68,— 
24,— 
24,50 
47,— 
20,— 
12,50 
5 50 

29 50 
18,— 
12,50 
14,— 
7,50 

18,— 
22,— 
1 6 , -
1 5 -
12,50 
4,— 

12,— 
3,— 
8,— 
6,— 
8,— 
2,40 
6,— 
8,— 
3,— 
4,40 
5,50 

11,— 
33,— 

346/49X 135,— 

14,— 
68,— 
18,— 

|372x 
373x 
356a/dx 
374/78X 
379/91X 
379a/dx 
392/96X 
402/03X 
402B/03BX 
474/89X 
518/33X 
534/37X 
550/55X 
556/60X 
592/95X 
Roltandinc 
R1/18X 
R19/31X 

2 2 , -
2 1 , -
4 0 , -
5 , -
3,50 
4,— 
1,75 
4,— 

80,— 
48 , -
70 , -

270,-
15 , -
2 4 , -
28 , -

220,— 
90,— 

R32+cert 2600,— 
R33/56X 
R57/70X 
R71/73X 
R74/77X 
R78/81X 
R82/85X 
R86/89X 
R90/93X 
R94/97X 
R98/01X 
ook losse 

134,— 
48 , -
68,— 
28 , -
14 , -
15 , -
18,— 
25 , -
25 , -
24,— 

waar-
den uit Rolt. 
series leverbaar 
Luchtpost 
1/3x 
4/5x 
6/8x 
9x 
9Ax 
12/13X 

17,50 
-,80 

19,50 
8 , -

10,— 
198,— 

Oude postzegel
boekjes, auto
maatboekjes, 
prijslijst op aanvr. 

Brandkast 
1/7x 510,— 
(goed gecentr) 
1/7x 410,— 
(matig gecentr) 
Dienst 
1/8x keur 
16/19X 
25/26X 
Internering 
lx keur 
2x keur 
Porto 
1/2x 
1/2(x) 
28 
10AI 
8AI 
11 Al 
4Allx 
4AII 
9AII 
10AII 
3AIII 
4AII! 

1 8AII! 

110,— 
48,— 

310,— 

95,— 
65 , -

149,— 
49,— 
21,— 
3 50 

3 3 , -
8,50 

16 , -
16 , -
3,60 
3,60 

11,25 
10,— 
27,50 

10AIII 
11 All! 
4AIVX 
8AIV 
11AIV 
581 
881 
981 
1081 
1281 
4BIIX 
6BII 
7BII 
11 Bil 
12BII 
38III 
5BIII 
6BIII 
7BIII 
8BIII 
12BIII 
3BIV 
5BIV 
11BIV 
12BIV 
8CI 
5CII 
8CII 
9CII(x) 
12CII 
13/26X 
19fx 
22fx 
23fx 
24fx 
26fx 
27IIIX 
28IIIX 
28fex 
29/30X 
29ax 
29fbxx 
31/43X 
39fax 
44/60X 
48afx 
61/64X 
65/68X 
67/68ax 
67b 
68b 
80/06X 
80a/05ax 

Telegram 
lx 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
8x 
9x 
11x 

2,75 
6 60 

42,— 
77,— 
8 5 , -

4,— 
27,— 
3,50 
3,50 

22,— 
75,— 

4,— 
4,— 
3 , -

27,50 
14,— 
3 50 
3,— 
3,— 

21,— 
21,— 
27,50 
6 6 , -
98,— 
45,— 
85,— 
55,— 
60,— 
72,— 
57,— 

1 1 0 , -
3 0 , -
48,— 
65,— 
65,— 
78,— 
19,50 
79,50 

135,— 
5,50 
9,50 

45,— 
77,50 
45 — 
52,50 

1 7 0 , -
12,— 

3,— 
11,— 
54,— 

180,— 
22 — 
74,— 

22,-
20,-
18,-

125,-
105,-
105,-
125,-
125,-
550,-

Foutdrukken 
Dienst 
6f 95,-
7fx 170,-
16f/19f 195,-

Nrs. NVPH, x = ongebruikt met plakker, (x) ongebr. ged. gom of zonder 
gom, geen teken is mooi gebruikt Bij opdracht boven € 150,- franco 
levering, boven € 250,- 2 % korting voor contant Aanbod geldig voor 
zover de voorraad strekt Postgiro 271040. Geen winkel, bezoek gaarne 
na telef afspraak. 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1 1 2 1 HH LANDSMEER - Tel. 020 -4823966 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50/55 
56/76 
77 
78 
79 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104/05 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/31 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163/65 
166/68 
169/76 
177/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 

€ 
4 2 5 -
5 0 0 -
85 

6 2 5 -
7 7 5 -
5 7 5 -

1 0 5 0 -
30-
15-
60 -
82 50 

210 
2 7 5 -
105 
4 5 0 -

1 8 7 5 -
2 0 1 0 -

2 2 5 -
5 6 0 -

2 0 1 0 -
595 

37 50 
2 5 2 0 -

2 2 5 -
2 5 0 -
5 2 5 -
55 
17 50 

440 
26 50 
11 50 
25-
25 
57 50 

122 50 
2 7 5 -
520 

1 4 0 0 -
142 50 
4 8 5 -

4 50 
157 50 

12 50 
50-

8 7 5 -
1 3 5 -
56 50 

1 4 5 -
13 50 
18 50 
56 50 

6 8 5 -
4 5 0 -

12 50 
1150 

505 
20-
43 50 
20-

1 1 5 -
27 50 
32 50 
45-

229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
346/49 
350/55 
356/73 
374/78 
379/91 
392/96 
397/01 
402/03 

Nederland Postfns volgens NVPH .i- Gouden Munten 
€ 

40-
41 50 

330 
55-
73 50 

1 4 5 -
70-
40 -
20-
95-
60-
40 
47 50 
2150 
65-
70 
45-
70-
45-
10-
33 50 

7 50 
25 
25-
25-

8 50 
26 50 
25-

8 50 
12 50 
27 50 
13 50 

325 
20-
97 50 

7 25 
6 50 
2 25 
1 
3 75 

402B/03B 160 
405/21 
423/27 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/33 
534/37 
538/41 
542/43 
544/48 
549 

1 -
0 40 
5 75 
0 50 
125 
150 
4 75 
1 50 

80-
3 75 
2 50 
3 25 
125 
150 
3 75 
7 50 

1 7 0 -
6 8 0 -

7 25 
5 -
9 25 
125 

550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 
465b/34b 
637/40 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

e 
27 50 
42 50 

4 50 
14 50 
15-
12 50 
13 50 

1 -
9 75 
4 50 

40-
6 75 
0 25 

12 50 
8 75 
9 75 
6 25 
92 

15-
13 50 
12 
2 50 
8 25 
0 50 
9 25 
0 75 
6 -
8 50 

22 50 
7 25 

32 50 
6 25 
7 50 
2 50 
3 75 
3 75 
7 25 
8 -
0 50 
1 25 
5 -
0 50 
7 25 
1 75 
0 75 
4 25 
150 
6 50 
3 25 
150 
7 25 
4 25 
0 25 
2 75 
0 75 
2 75 
1 25 
4 75 
0 50 
2 50 
0 50 
3 25 
0 50 

792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
807/10 
812/15 
816/17 
818/19 
827/28 
830/34 
936/38 
839 
842/46 
847/48 
849/53 
854 
858 
859/63 
870/74 
875 
877/81 
882/83 
884/85 
886/88 

€ 
0 25 
150 
0 50 
150 
0 50 
0 75 
0 25 
0 50 
0 25 
1 -
0 50 
0 75 
1 -
0 25 
125 

13 50 
150 
1 -
1 -
150 
1 -
0 50 
1 -
4 -

COMPLETE 
VELLETJE 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 

50-
2 50 
4 25 
4 75 
8 -
5 75 
3 75 
5-

1043a/45a 1 -
DUBBELE KOE 

1063 
5 25 
2 25 

ROLTANDING 
71/73 
19/31 
57/70 
86/89 
LP 
1/3 
4/5 
6/8 
9 
10 
11 
12/13 
14 
PORT 
61/64 
65/68 
69/79 
80/06 

1 6 0 -
2 4 5 -
157 50 

42 50 

1 4 5 -
1 -

40-
40-

0 50 
0 25 

3 7 0 -
2 50 

32 50 
9 25 

35-
37 50 

BRANDKAST 
1/7 
DIENST 
20/24 
44/58 
Gebruikt 
9/15 

8 2 5 -

6 1 0 -
10-

25 

€ 
16/19 17 50 
20/24 2 25 
25/26 7 25 
27/40 4 25 
44/58 4 75 
NED NW GUINEA 
INCL PORT 
ENUNTEA 6 5 -
ALLEEN UNTEA 

16 50 
ML GEBRUIKT 
48 1 9 0 -
DENEMARKEN 
NR 1 
breedgerand 

5 9 0 -
ONZE VOOR 
RADIGE LANDEN 
ZIJN BELGIË 
BERLUN BUND 
DENEMARKEN 
ENGELAND 
FRANKRIJK 
FAROER 
FINLAND 
GRIEKENLAND 
lERUND ITALIË 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MONACO 
NEDERLAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PORTUGAL 
VATICAAN 
IJSLAND EN 
ZWITSERLAND 

GOUDEN MUN 
TEN NL 

5 - 1912 68 50 
1 0 - 1 8 7 5 7 0 -
1 0 - 1 8 7 6 7 0 -
1 0 - 1 8 7 9 7 0 -
1 0 - 1 8 9 7 8 5 -
10-1911 70-
10-1912 70 -
10-1913 70-
10-1917 75-
10-1925 70 -
10-1926 70 -
10-1927 75-
10-1933 70 -
UNIDAALDER 
Goud 1979 

85-
Dukaat Goud 
1985 55-
DUKAAT + UN 
DUBBELE 
DUKAAT IN 
CASSEHE 

€ 
1996 1 5 0 -
' / ! Riider 1750 

65 
NEO ANTILLEN 
ƒ 1 0 0 - G o u d 
1973 8 0 -
ZUID AFRICA 
Goud 1 
1 Rand 1964 

60-
1 Pond 1928 

85-
Krugerrand 1982 1 

3 9 5 -
AMERIKAGoud 
20 Dollac 1904 

4 2 5 -
20 Dollar 1907 

4 1 5 -
FRANKRIJK Goud 
Fr 10 1859 

45-
Fr 1 0 - 1 8 6 8 

45-
Fr 2 0 - 1 8 5 4 

82 50 
Fr 20 1856 

82 50 
Fr 20 1863 

82 50 
Fr 2 0 - 1 8 6 5 

82 50 
Fr 2 0 - 1 8 6 9 

82 50 
Fr 2 0 - 1 9 0 6 

82 50 
Fr 20 1909 

82 50 
DUITSUND 
GOUD PRUISEN 
1 0 - D M 1873 

70-
1 0 - D M 1903 

70 
ENGELAND 
GOUD 
1 POND 1931 

97 50 
MEXICO GOUD 
2 PESOS 1945 

35-
2'/2 PESOS 1945 

37 50 
OOSTENRIJK 
GOUD 
10 GORONA 
1911 4 5 -
10 FR 1892 

55-
ZWITSERUND 
20 FR GOUD 
1947 8 5 -

Kvwangodreef195, 3564 PD Utrecht | 
Tel./Fax 030-2618720 

S.J.C, den Oudsten ^ankSS | 

V i ^ * * f t j ^ Drogen in recordtijd 

Verkrijgbaar bij Jedere postzegelhandel 
Voor Informatie en uitgebreide SAFE folder. 

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

A f m . : 340x310x75 m m (LxBrxHg) 
Nu t t i ge opp . 180x280 m m 

Bestel nr. 9895 Droog-press €156, 



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

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

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

http://www.ebay.nl


INKOOPLIJST BLOKKEN & OVERIG 

V̂ EDERLAND POSTFRIS 1941-1993 

nederland 35+15c 

Voor de hoogste 
inkoopprijzen: 
EuropostI 

10 & 

•^im^A 
T\'mK 

nederland 35+15c 

M 
nederland 50+25c 

nederland 35+15c 

nederland 50+25c 

Overig* 
Jaar 

1946 
1942 
1946 
1947 
1949 
1949 
1953 
1967 
1969 
1976 
1981 
1951 
1953 
1966 
1981 

Cat.nr. 

346/49 
402/03b 

460/68 
474/89 
518/33 
534/37 
617/40 

886/88a 
941/958 
1108/18 
1237/52 
LP12/13 

LP14 
LP15 
LP16 

Omschrijving 

Frankeer Konijnenburg hoge waarden 
Legioenblokken (LUXEi) 
Frankeer Cijfer 1946 
Frankeer Wilhelmina 1947 
Frankeer Juliana en face 1949 
Frankeer Juliana en face hoge waarden 
Frankeer Juliana en profiel 1953 
Amphilex vellen 1967 
Frankeer Juliana Regina 1969 
Frankeer Cijfer 1976 (uit vel) 
Frankeer Beatrix 1981 (uit vel) 
Zeemeeuwen 
Vliegende kraai 
Bijzondere vluchten 1966 
Bijzondere vluchten 1981 

lnl<oop 

225,00 
90,00 

3,00 
67,50 

150,00 
450,00 

1500 
36,00 
10,00 
2,00 

16,50 
250,00 

1,00 
0,10 
0,30 

Blokken 
Jaar 

1965 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 
1993 
1993 

Cat.nr. 

854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 

1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1141 
1150 
1164 
1171 
1190 
1210 
1236 
1279 
1299 
1313 
1320 
1344 
1366 
1390 
1414 
1418 
1438 
1460 
1486 
1517 
1541 
1556 
1578 

% cat.w. 

37% 
28% 
35% 
29% 
30% 
30% 
34% 
28% 
30% 
29% 
26% 
26% 
27% 
30% 
3 1 % 
3 1 % 
3 1 % 
3 1 % 
29% 
29% 
29% 
27% 
24% 
29% 
29% 
27% 
29% 
22% 
27% 
27% 
27% 
26% 
30% 
27% 
27% 
26% 

lnl<oop 

14,00 
1,25 
1,25 
2,00 
3,50 
3,75 
8,50 
4,50 
3,25 
4,25 
1,60 
1,10 
0,75 
0,35 
0,95 
0,55 
0,95 
0,95 
0,90 
0,90 
0,90 
1,15 
0,75 
1,20 
1,15 
1,20 
1,25 
1,00 
1,20 
1,20 
1,40 
1,60 
1,25 
1,50 
0,80 
1,90 

* BIJ grotere aantallen dan 50 per soort gelieve vooraf contact opnemen 

Leveringsvoorwaarden 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd dwz 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' Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen 
of contante betaling bij levenng in de winkel volgens afspraak Minimale levering 
€ 100 Levering per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij komen alle 
voorgaande lijsten te vervallen In verband met wisselende voorraad vragen wij U bij series in grotere aantallen dan 50 per soort vooraf contact met 
ons op te nemen Aanleveren in voordrukalbums of per jaargang op kaart of bij vellen/veldelen in map per soort blokken in zakjes per soort lijst 
bijvoegen Bij andere aanlevering 5% kosten 

• * * • www.europost-dedieze.nl 
* EUROPOST "DE DIEZE" ^"'^^''= europost@euronet.nl 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

\ ^ 

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

tel 073-6132157 infonummen 073-6841807 
fax 073-6147589 www.europost-dedieze.nl 
Openingstyden winkeL dinsdag t/m vnidag 10.00 -17.45 uur, zat. 10.00 -17.00 uur 

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


^ ' 

AANKOOP 

^ 

NEDERLAND POSTFRI! 
MAAK NU GELD VAN UW OVERTOLLIGE VOORRAAD 

/ j l t ' f r i f ' i ' _ 

/kê^m^iffk \ ,*j^«Aié«f^: 

INKOOPLIJST JAARGANGEN 19411993 

Jaar 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Cat.in € 

20,25 
11,00 
3,70 

15,95 
1,95 

12,50 
15,80 
24,70 
72,60 

220,80 
70,00 

184,85 
75,80 
66,00 
64,50 

164,00 
68,30 
40,15 
41,25 
57,35 
20,50 
37,30 
25,95 

9,45 
12,15 
7,85 

24,80 

exclusief langlopende series en blokken 

% ink. 

26% 
32% 
27% 
25% 
26% 
24% 
27% 
3 1 % 
3 1 % 
32% 
3 1 % 
3 1 % 
32% 
32% 
3 1 % 
38% 
3 1 % 
3 1 % 
32% 
3 1 % 
26% 
28% 
26% 
24% 
23% 
25% 
22% 

Inkoop € 

5,25 
3,50 
1,00 
4,00 
0,50 
3,00 
4,25 
7,75 

22,50 
70,00 
22,00 
57,00 
24,00 
21,00 
20,00 
63,00 
21,50 
12,50 
13,00 
18,00 
5,25 

10,50 
6,75 
2,25 
2,75 
2,00 
5,50 

/ r 

» ^  « # ' " 

Jaar 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Cat.ln € 

12,75 
19,65 
21,65 
19,80 
22,40 
18,80 
28,30 
10,25 
16,10 
11,90 
9,55 
9,55 

13,65 
11,95 
11,70 
12,80 
15,05 
15,90 
14,85 
25,50 
21,00 
15,00 
18,80 
22,05 
26,45 
33,30 

^SsSI 

% Ink. 

24% 
25% 
25% 
25% 
25% 
24% 
23% 
24% 
25% 
34% 
37% 
37% 
37% 
36% 
36% 
3 1 % 
28% 
3 1 % 
32% 
24% 
25% 
30% 
28% 
27% 
25% 
29% 

Inkoop € 

3,00 
5,00 
5,50 
5,00 
5,50 
4,50 
6,50 
2,50 
4,00 
4,00 
3,50 
3,50 
5,00 
4,25 
4,25 
4,00 
4,25 
5,00 
4,75 
6,00 
5,25 
4,50 
5,25 
6,00 
6,50 
9,75 

^IHk^ ^  « ^ "•"'■'^»^^ ^_a*^ j ^ ^ _^s» 
W ^ ' lüHiUIIM ' ' I B B I W W K V 

Partijen t/m 1976 vanaf € 5000, + 10% NETTO! 
Hele en halve vellen hogere prijs in overleg 

Voor actuele prijzen voor losse series kijk op www.europostdedieze.nl of zend ons uw stocklijst 

^ * * ^ " ^ www.europostdedieze.nl 
* EÜROPOST "DE DIEZE" EMBÜ: e„ropost@euronet.„l P ^   ^ J detailhandel 

s en munten 

^ ^ Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 in fonummer : 0736841807 
^  ^ 5211 NL'sHertogenbosch fax. 0736147589 WWW.europOStdedieze.nl 

B.G.G. 0653 172 658 Openingstijden winkel; dinsdag l/m vrijdag 10.00 17.45 uur, zat. 10.00 17.00 uur 

wmm 

http://www.europost-dedieze.nl
http://www.europost-dedieze.nl
http://WWW.europOSt-dedieze.nl


TE KOOP GEVRAAGD! 
TEGEN NOG HOGERE PRIJZEN 

EUROPA 'CEPT' POSTFRIS 

1956 Ä ^ 1992 
u w VERZAMELING VERENIGD EUROPA IS NU GELD WAARD 

INKOOP PER COMPLETE JAARGANG 

i ^ 
EUROPA 1981. fnm 

Jaar Inkoop 

1956 400,00 
1957 115,00 
1958 12,00 
1959 15,00 
1960i> 115,00 
19602) 55,00 
1961 24,00 
1962 65,00 
1963 70,00 
1964 66,00 
1965 69,00 
1966 42,00 
1967 53,00 
1968 57,00 
1969 80,00 
1970 70,00 
1971 74,00 
1972̂ ) 135,00 
1972*) 70,00 
1973 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 

Jaar 

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

Inkoop 
excl. blokken 
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 

Inkoop 
blokken 

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

21,50 ( 
21,50 ( 
18,50 ( 
53,00 ( 
42,00 ( 
24,00 ( 
11,00 ( 
24,00 ( 
38,00 ( 
78.50 ( 
39,00 ( 
48,50 ( 
55,00 ( 
46,00 ( 
46,00 ( 
66,00 ( 
57,50 ( 
48,00 ( 
70,00 ( 

1 blok) 
1 blok) 
1 blok) 

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

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

blokken) 
5 blokken) 
5 blokken) 
13 blokken) 

Totaal 

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 1956-1992 ** € 4 5 0 0 -
Totaal inkoop CEPT 1956-2002 ** € 5000 -

Leverrngsvoorwaarden: 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd d w z zonder plakker of roest en de betere series goed gecentreerdi Blokken mogen 
geen vouwtjes hebben e d Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour' In verband met wisselende 
voorraad vragen wij U bij senes in grotere aantallen dan 50 per soort vooraf contact met ons op te nemen Afname tot voorraaddekking' 
Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 dagen of contante betaling bij levering in de winkel volgens afspraak Minimale levenng 
€ 100 - Levering per aangetekende post of volgens afspraak in de winkel Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij 
komen alle voorgaande lijsten te vervallen 

270 • • www.europost-de dieze.nl 
• EUROPOST "DE DIEZE' E-Mall: europost@euronet.nl groot- en detailhandel 

in postzegels en munten 

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

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

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


Jaar Land 

INKOOP LOSSE SERIES 1956 - 1978 
Inkoop 

1956 Luxemburg 375,00 
1956 Nederland 30,00 
1957 Duitsland 1,00 
1957 Duitsland m.wm. 3,00 
1957 Italië 2,00 
1957 Luxemburg 85,00 
1957 Nederland 3,00 
1958 België 2,00 
1958 Duitsland 2,00 
1958 Italië 0,50 
1958 Nederland 1,00 
1958 Saarland 1,50 
1959 België 1,50 
1959 Duitsland 1,00 
1959 Luxemburg 1,50 
1959 Nederland 2,00 
1959 Zwitserland 2,00 
1959 Zwitserland PTT45,00 
1960 Engeland 4,00 
1960 Ierland 35,00 
1961 San Marino 20,50 
1962 Cyprus (grieks) 60,00 
1962 Monaco 1,50 
1963 België 1,00 
1963 Cyprus (grieks) 42,00 
1963 Ierland 2,00 
1963 Monaco 1,00 
1963 Portugal 11,00 
1964 Cyprus (grieks) 33,00 
1964 Griekenland 2,50 
1964 Ierland 6,00 
1964 Monaco 1,00 
1964 Noorwegen 1,25 
1964 Portugal 11,00 
1965 Cyprus (grieks) 22,50 
1965 Finland 0,50 
1965 Griekenland 1,00 
1965 Ierland 11,00 
1965 Monaco 1,50 
1965 Noorwegen 1,50 
1965 Portugal 28,00 
1965 San Marino 0,75 
1966 Griekenland 1,00 
1966 Ierland 2,50 
1966 Noorwegen 1,00 
1966 Portugal 28,00 
1967 Andorra (frans) 7,50 
1967 Cyprus (grieks) 2,50 
1967 Griekenland 0,50 
1967 Ierland 3,00 
1967 Monaco 1,00 
1967 Nederland 0,75 

Jaar Land Inkoop 
1967 Nederland m.fosf.1,00 
1967 Noorwegen 
1967 Portugal 
1967 Turkije 
1968 Andorra (frans) 
1968 Cyprus (grieks) 
1968 Griekenland 
1968 Ierland 
1968 Monaco 
1968 Portugal 
1968 Turkije 
1969 Andorra (frans) 
1969 Cyprus (grieks) 
1969 Engeland 
1969 Finland 
1969 Griekenland 
1969 Ierland 
1969 IJsland 
1969 Monaco 
1969 Portugal 
1969 Turkije 
1969 Zweden 
1970 Andorra (frans) 
1970 Cyprus (grieks) 
1970 Griekenland 
1970 Ierland 
1970 IJsland 
1970 Monaco 
1970 Portugal 
1970 Turkije 
1971 Andorra (frans) 
1971 België 
1971 Cyprus (grieks) 
1971 Finland 
1971 Griekenland 
1971 Ierland 
1971 IJsland 
1971 Monaco 
1971 Portugal 
1971 Turkije 
1972 Andorra (frans) 
1972 Cyprus (grieks) 
1972 Finland 
1972 Griekenland 
1972 Ierland 
1972 IJsland 
1972 Monaco 
1972 Portugal 
1972 Turkije 
1973 Andorra (frans) 
1973 Cyprus (grieks) 
1973 Finland 

1,00 
25,00 

1,00 
15,00 
1,50 
1,00 
1,00 
2,00 

30,00 
0,50 

18,00 
1,25 
0,25 
1,00 
1,50 
1,50 
1,00 
5,00 

40,00 
1,00 
3,50 

12,50 
1,50 
4,00 
3,50 
1,50 
2,00 

40,00 
1,50 

20,00 
1,00 
1,50 
1,50 
1,75 
1,50 
1,50 
8,00 

30,00 
1,25 

24,00 
5,00 
2,00 
1,00 
7,00 
1,50 
1,50 

20,00 
1,50 

15,00 
1,50 
0,75 

Jaar Land Inkoop 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 

Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Monaco 
Noorwegen 
Portugal 
Turkije 
Andorra (frans) 

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

60,00 
2,00 

17,00 
1974 Andorra (spaans) 2,50 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 

België 
Cyprus (grieks) 
Finland 
Ierland 
Luxemburg 
Portugal 

0,50 
1,50 
1,50 
4,00 
2,00 

65,00 
Andorra (spaans) 1,50 
Cyprus (turks) 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Portugal 
Andorra (frans) 
Cyprus (turks) 
Grieks Cyprus 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 
Andorra (frans) 
Cyprus (grieks) 
Cyprus (turks) 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Portugal 
Turkije 
Andorra (frans) 
België 
Cyprus (grieks) 
Cyprus (turks) 
Denemarken 
Finland 
Griekenland 
Ierland 
IJsland 
Luxemburg 
Portugal 
San Marino 
Turkije 

1,00 
2,00 
0,75 
1,50 

60,00 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

65,00 
5,50 
9,00 
2,00 
1,50 
0,75 
4,50 
1,25 
1,50 
4,00 

10,00 
11,00 
1,00 
2,00 
3,00 
1,00 
5,00 
0,50 
4,00 
1.00 
1,25 
5,00 
0,75 
6,00 
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Frans Andorra 

m 1 
1 AJ| 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1976 
1977 
1978 
1984 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Ö0ANM««:'™! 

M\ 
7,50 

15,00 
18,00 
12,50 
20,00 
24,00 
15,00 
17,00 
3,00 
9,00 

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

Cyprus 

m Mi M 
1962 60,00 
1963 42,00 
1964 33,00 
1965 22,50 

Finland 

M 
1983 5,00 
1984 3,00 
1985 6,00 
1986 5,00 
1987 7,50 
1988 6,00 
1989 4,00 
1990 5,00 
1991 6,50 
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INKOOP LOSSE SERIES 1979 - 1988 

Ierland 

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

35,00 
6,00 

11,00 
7,00 
4,00 
4,50 
4,00 
5,00 
5,00 
5,00 

23,00 
5,00 
4,00 

Luxemburg 

i i 1 
1956 375,00 
1957 85,00 
1979 3,00 
1985 3,00 
1988 4,50 

Port 

l9 
1963 

ugal 

i 
11,00 

1964 11,00 
1965 28,00 
1966 28,00 
1967 25,00 
1968 30,00 
1969 40,00 
1970 40,00 
1971 30,00 
1972 20,00 
1973 60,00 
1974 65,00 
1975 60.00 
1976 65,00 

• * * • 

Jaar Land 

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

Inkoop 

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

Jaar Land 

1982 Oostenrijk 
1982 Portugal 
1982 San Marino 
1983 Azoren 
1983 België 
1983 Cyprus (turks) 
1983 Denemarken 
1983 Finland 
1983 Griekenland 
1983 Ierland 
1983 IJsland 
1983 Italië 
1983 Luxemburg 
1983 Madeira 
1983 Oostenrijk 
1983 Portugal 
1983 San Marino 
1983 Turkije 
1984 Andorra (frans) 
1984 Azoren 
1984 België 
1984 Denemarken 
1984 Finland 
1984 Ierland 
1984 IJsland 
1984 Italië 
1984 Luxemburg 
1984 Madeira 
1984 Monaco 
1984 Oostenrijk 
1984 Portugal 
1984 San Marino 
1984 Turkije 
1985 Azoren 
1985 België 
1985 Denemarken 
1985 Duitsland 
1985 Finland 
1985 Ierland 
1985 IJsland 
1985 Italië 
1985 Luxemburg 
1985 Madeira 
11985 Monaco 
1985 Oostenrijk 
1985 Portugal 
1985 San Marino 
1985 Turkije 
1986 Andorra (frans) 
1986 Azoren 
1986 België 

Inkoop 

0,50 
1,50 
2,00 
1,00 
1,25 

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

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

13,50 
3,00 
1,00 
1,00 
1,50 
3,00 
5,00 
1,50 
5,00 
2,50 
1,00 
1,50 
0,50 
1,25 
2,50 

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

25,00 
1,50 
1,00 
1,50 

Jaar Land Ii 

1986 Cyprus (turks) 
1986 Denemarken 
1986 Duitsland 
1986 Engeland 
1986 Finland 
1986 Griekenland 
1986 Griekenland uit t 
1986 Ierland 
1986 IJsland 
1986 Italië samenh. 
1986 Madeira 
1986 Oostenrijk 
1986 Portugal 
1986 San Marino 
1986 Turkije 
1987 Andorra (frans) 
1987 Azoren 
1987 België 
1987 Cyprus (turks) 
1987 Cyprus (turks) u.b 
1987 Denemarken 
1987 Duitsland 
1987 Finland 
1987 Griekenland 
1987 Griekenland uit h 
1987 Ierland 
1987 IJsland 
1987 Italië 
1987 Luxemburg 
1987 Madeira 
1987 Man 
1987 Nederland 
1987 Oostenrijk 
1987 Portugal 
1987 San Marino 
1987 Turkije 
1988 Andorra (frans) 
1988 Azoren 
1988 België 
1988 Cyprus (turks) 
1988 Denemarken 
1988 Duitsland 
1988 Finland 
1988 Gibraltar 
1988 Griekenland 
1988 Ierland 
1988 IJsland 
1988 Italië 
1988 Luxemburg 
1988 Madeira wit 
1988 Nederland 

ikoop 

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

). 2,00 
23,00 

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

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

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

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

11,00 
4,00 
7,50 
1,50 
2,50 
1,25 
1,00 
6,00 
3,00 
2,50 
4,00 
3,00 
2,00 
4,50 
5,00 
0,75 
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INKOOP LOSSE SERIES 1988  1992 

San Marino 

>#v°° 

êi 
SAN MARINO 

^ ■ ^ ■ B 

SAN MARINO 

1961 20,50 
1982 2,00 
1983 3,00 
1984 2,50 
1985 2,50 
1986 11,00 
1987 8,00 
1988 7,00 

Turkije 

TUT TTTTI 
: •  ̂_ " 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

.|=^=r....! 

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

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

18,00 
4,00 

10,00 
3.00 

IJsland 

É 
1979 
1982 
1983 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

^ ^ ^ 

4,00 
4,00 

12,50 
5,00 
2,00 
3,00 
6,00 
6,00 
7,50 
4,00 

Jaar Land Inkoop 
1988 Oostenrijk 
1988 Portugal wit 
1988 San Marino 
1988 Turkije 
1989 Andorra (frans) 
1989 Azoren 2w 
1989 België 
1989 Cyprus (turks) 
1989 Cyprus(turks)u.b 
1989 Denemarken 
1989 Duitsland 
1989 Engeland 
1989 Finland 
1989 Frankrijk 
1989 Griekenland 
1989 Griekenland uit b 
1989 IJsland 
1989 Italië 
1989 Luxemburg 

0,50 
7,50 
7,00 
5,00 
2,50 
5,00 
1,50 
2,50 

. 1,00 
1,25 
1,00 
2,00 
4,00 
1,50 
1,50 
1,50 
6,00 
2,00 
2,50 

1989 Madeira Z.bl. 2644 5,00 
1989 Madeira 2w 
1989 Nederland 2w 
1989 Oostenrijk 
1989 Portugal 2w 
1989 San Marino 
1989 Turkije 
1990 Andorra (frans) 
1990 Andorra (spaans) 
1990 Azoren 2w 
1990 België 
1990 Cyprus (turks) 
1990 Denemarken 
1990 Duitsland 
1990 Finland 
1990 Frankrijk 
1990 Griekenland 
1990 Griekenland uit b 
1990 IJsland 
1990 Italië 
1990 Luxemburg 
1990 Madeira 2w 
1990 Nederland 
1990 Oostenrijk 
1990 Portugal 2w 
1990 Turkije 
1991 Andorra (frans) 

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

12,50 
18,00 
4,00 
1,00 
5,00 
1,50 
2,00 
1,50 
1,25 
5,00 
1,50 
1,50 

. 1,50 
6,00 
1,50 
3,00 
5,00 
0,75 
0,50 
5,00 
4,00 
5,00 

Jaar Land Inkoop 
1991 Andorra (spaans) 1,00 
1991 Azoren 2w 
1991 België 
1991 Bulgarije 
1991 Cyprus (turks) 
1991 Denemarken 
1991 Duitsland 
1991 Finland 
1991 Griekenland 

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

1991 Griekenland uit b. 1,50 
1991 IJsland 
1991 Italië 
1991 Luxemburg 
1991 Madeira 2w 
1991 Nederland 
1991 Oostenrijk 
1991 Polen 
1991 Portugal 2w 
1991 Roemenië 

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

1991 Tsjechoslowakije 1,00 
1991 Turkije 
1992 Andorra (frans) 

10,00 
4,00 

1992 Andorra (spaans) 1,50 
1992 Azoren 
1992 België 
1992 Cyprus (grieks) 
1992 Cyprus (turks) 
1992 Denemarken 
1992 Duitsland 
1992 Frankrijk 
1992 Gibraltar 
1992 Griekenland 

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

1992 Griekenland uit b. 1,75 
1992 IJsland 
1992 Italië 
1992 Madeira 
1992 Monaco 
1992 Nederland 
1992 Oostenrijk 
1992 Portugal 
1992 Roemenië 
1992 Spanje 
1992 Turkije 

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

10,00 
1,25 
3,00 

Leverimgsvoorwaarden 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, d.w.z. zonder plakker of 
roest en de betere series goed gecentreerd! Blokken mogen geen vouwtjes heb
ben e.d. Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder dis
cussie retour! In verband met wisselende voorraad vragen wij U bij series in 
grotere aantallen dan 50 per soort vooraf contact met ons op te nemen. 
Afname tot voorraaddekking! Betaling op uw bank of girorekening binnen 14 
dagen of contante betaling bij levering in de winkel volgens afspraak. 
Minimale levering € 100,. Levering per aangetekende post of volgens 
afspraak in de winkel. Onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. 
Hierbij komen alle voorgaande lijsten te vervallen. 

BLOKKEN POSTFRIS 
19741992 

1 i EUROPA CEPT 1 1 

#1 
^ ^ . ■ 

Hl., i 

SS?.? ;"  ■ "'•Voo f 

î F" 
Sr^!Si?^»ïir^M lOO , 

7 H | B 
r r ^ ^ ^ P j 

■1̂  = Hl= ■il 

' ' i 
■ A 

,̂ii' # 
1 i EUROPA CEPT : 1 

Jaar Inkoop 

Monaco 
1974 21,50 
1975 21,50 
1976 18,50 
1977 20,00 
1978 20,00 
1979 12,00 
1980 
1981 
1982 

6,00 
9,00 
9,00 

1983 11,00 
1984 11,00 
1985 16,00 
1986 16,00 
1987 16,00 
1988 16,00 
1989 17,00 
1990 15,00 
1991 15,00 
1992 15,00 

Cyprus (turks) 
1982 2,00 
1983 37,50 
1986 
1990 
1991 
1992 

Faroer 
1992 

8,00 
8,00 
3,00 
4,00 

4,00 

Guernsey 
1992 

IJsland 
1992 

4,00 

4,00 

Joegoslavië 
1992 5,00 

Jaar Inkoop 

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

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

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

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

3,00 
8,00 

10,00 
9,00 

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

Roemenië 
1992 10,00 

Turkije 
1982 2,00 

San Marino 
1989 
1961 
(vel) 

12,00 

110,00 
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STAMPS-DNS: UW TERECHTE KEUS!!! 
NIEUW: DE SNUFFELBOX®, een doos vol nnet 
stockboeken en/of voor-drukalbum(s) en/of FDC 
album(s), kaarten, enveloppen, zakjes etc etc. van 
Nederland en/of Overzeese Gebieden (op verzoek 
ook gevuld met buitenland én onze albums zijn 
allen gevuld!), de cataloguswaarde bedraagt 
meestal meer dan 10 maal de verkoopprijs, goed 
voor vele dagen/avonden postzegelplezier 

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

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

€ 50,00 

€100,00 

€200,00 

UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN & PARTIJEN: MAART 2003 
335 
Lindner luxe album(zgan> VATICMN ̂ 9i0-^98i,op een aantal series na 
compleet begin wat gebruikt, rest postfris z pi was € 125,00 
NU€ 115,0011 NUTE ABiii 
430 
2 Schaubek albums met SUPERCOLLECTIE DDR GEBRUIKTvanai 1949 tot 
ca 1975 zo goed als compleet met alle dure series en blokken ( MAO, 
MARX etc) catw € 4 000,00 was € 795,00ii A/ü€ 695,00" NU TEA B 
465 
KABE luxe album Berlin & DDR 1971-1980 zo goed als compleet postfris 
z pi cat w ca € 900,00 bij STAMPS-DNS te koop voor maar € 135,00 
NUTEAB 
491 
Biela& Davo voordrukalbums met hele aardige collectie Zwitserland 
1850-1999 vnl gebruikt iets ong/pf was € 165,00 NU € 140,00 
NUTEAB 
502 
Stockboek 40 biz met een prachtige VOORRAAD heel mooi gebruikt 
Zwitserland alles Pro Patria 8i Pro Juventute ruim 300 series block 17 
en nog eens 60 hoge waarden max 5 van ieder soort alles tussen de 
Michel nrs 134 en 1743(oftwel eind 2000'n) Catw € 5 013,80 PRIMA 
VOOR DE BOEKJES PLAKKERn Was € 575,00 NU €499,001" NUTEAB 
510 
Stockboek LUXEMBURG met 240 complete postfnsse Curitas series tus
sen 1960 en 1984 incl 31 x LP nr 777 merendeel in blokken van 4 of 6, 
zeer hoge nom waardei cat w Michel € 1 470,00 was e265,00 
NU € 235,00 NU T E A B 
561 
Leuchturm luxe voordruk album met mooie collectie gebruikt VER EURO 
PA 1956 1975 oa 1956 compleet verder vanaf 1965 zo goed als compleet 
prima om verder te completeren nu € 145,00 
585 
2 SCHAUBEK VOORDRUK ALBUMS MET LUXE GEWAHEERDE 
BANDEN(GEEN KABE ZOALS VORIGE KEER PER ONGELIJK VERMELD)pracht 
collectie POLEN {on)gebruikt en veel postfris 1950 1983 vanaf jaren 60 
aardig compleet zr hoge cat w kost bij DNS € 225,00 
587 
Kabe album DUITSLAND BUND 1960-1968 (on) gebruikt & postfris leuke 
voor slechts € 37,50 
588 
Davo album met SUPERCOLLECTIE NOORWEGEN 1855 1989 o a 
Noordkaap zegels 1930 postfris (on)gebruikt en postfris Cat Waarde 
€ 2 155,00 ( + € e 000,00 voor no 1 ong , maar die is met 100%) een 
hele mooie collectie voor een zeer vriendelijke prijs € 375,00 
595 
Victoria album met uitgebreide prachtcollectie GEN GOUVERNEMENT 
ongebruikt en groot deel postfris, veel (hoek)blokken tevens wat vellen 
en enig Deutsche Post Osten cat w ruim 
e l 100 00 nu €215,00 
596 
Safe ringband (oud) met Super collectie gebruikt AM & BR ZONES o a nrs 
103/5,106/7, 108 10 cat waarde € 1 300 00 echt een koopje € 175,00 
599 
Lindner luxe album met prachtcollectie BÖHMEN & MAHREN (on) 
gebruikt en postfris maar ook Elsaß gebr, Luxemburg pf, D Post Osten 
gebr, Gen Gouv gebr, Estland pf & ong compleet, Ostland gebr, Ukraine 
gebr Kanaaleilanden (on) gebruikt oa Guernsey No II op brief <i, zeer 
hoge cat w nu € 225,00 

600 
Stockboek met supercollectie DUITSLAND EN GEBIEDEN ongebruikt en 
veel postfris we noemen even op Oude Staten Bayern Berqedorf, 
Braunschweig Hamburg Hannover Helgoland Lübeck Preußen, Sachsen, 
T gl T verder D Besetzung in Italy, Vlaams Legioen Fmsterwalde, Saar, 
Belgien, Memel, Danzig, Veel Reich, Fr Zones, Bund, en Gen Gouv totale 
cat w bedraagt € 4 500,00 echt vele uren snuffelen voor slechts 
€475,00111 
601 
Stockkaart met kleine maar toch leuke collectie BALTISCHE STATEN 
(on)gebruikt en postfris cat w € 225,00 koopje € 22,50 (incl porto) 
611 
Importa album mooie collectie TSJECHOSLOWAKIJEVeWen en blokken 
vanaf 1937 (no 1) tot 1986 (on) gebr en veel postfris cat w € 1 561,00ii 
Nu € 195,00 
615 
Stockboekje met leuke gebruikte collectie DEUTSCHE AUSLAND 
POSTAMTER & KOL China, Marocco, Türkei, / D N Guinea. DO Afrika, 
D S W Afrika, Kamerun, Kiautschou schaars en een hoge cat w slechts 
€ 90,00 
621 
Blanco klemband album met leuke verzameling DANZIG S SAAR 
(on)gebruikt en postfris cat w € 820,00 nu € 105,00 
631 
Stockboek (16blz)met ca 600 verschillende gebruikte zegels/series 
CHINA/KOREA en iets Japan, koopje € 27,50 inclusief porto 
633 
SUPER ZELDZAAM PRIVATE AUSGABEN BELGIEN/FLAMISCHE LEGION 
1943 nrs IX t/m XIV m postfnsse Kleinbogen(zie bIz 325 Michel 
2002/2003 cat)ECHT ÉÉNMALIG € 320,0011 
644 
LINDNER luxe album (nw type kleuren voordruk) ZGAN BUNDES POST 
gebruikt 1974 1982 bijna compleet, een juweeltje voor m de boekenkast 
echt weer een DNS KOOPJE € 55,00 
646 
Stockboek 64 bIz met winkelvoorraad BUNDES POSr tussen nrs 416 
(1964) en 810 (1974) begin tussen 5 en 8 keer per serie postfris en 2 3 
keer gebruikt later gebruikt 2 5 keer per serie gigantische catalogus 
waarde en dat alles voor het luttele bedrag van € 70,00>i 
648 
KI Stockboek 16 bIz met hele interessante gebruikte collectie DUITSLAND 
AM&BR ZONES oa 69111, 101/110 + 103/105 I (cw€ 150,00) verder 
Württemberg Hohenz Oa 1/27, 38/39, 49/50, Luxembourg 17/32, tevens 
nog wat Reich 703/13 781/802 WINSTPAKKER €85,00 
652 
2 Stockboeken elk 32 bIz met ruim 400 gebruikte complete series FRAN
SE KOLONIEN en iets div, max 5 series per soort zeer hoge cat w prima 
voor de beurs of club € 80,00 
653 
Solide Importa stockboek 30 bIz met hele aardige postfnsse verzameling, 
veel series TURKIJE \aren 50/60 nu € 65,00 
657 
Stockboek 32 biz half gevuld met collectie DUITSLAND oa REICH goed 
jaren 30/40 postfris oa nrs 634/42,651/59,675/83,730/38,751/59 tevens 
nog wat postfris SAAR nu € 125,00 
658 
Stockboek 16 bIz met leuke voorraad MALAYA/SINGAPOREtussen no 1 
en no 720 Cat waarde Yv Fr 4 032,00 bij ons te koop voor € 65,00 

VOOR AL DEZE AANBIEDINGEN GELDT VANAF € 37,50 PORTVRIJ, DAARONDER DE WERKELIJKE TPG POST TARIEVEN (tenzij anders verm ) 

Kijk op onze site voor onze overige partijen en onze ZICHTZENDINGENÜ 

ËTAMPg 

GLOBAL STWP DEALBt^ 

STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie Dirk N Sluis 

Cees Buddingh'hof 168,1628 WL HOORN, The Netherlands - geen winkel 
Tel overdag 06-55884387 - vanaf 19 00-23 OOuur 0229-261611 

Fax: dag en nacht 0229-264013 - Email dirk.sluisthetnet nl - POSTBANK rek.nr. 528501 

§TÄMP^ 

mi 
QLCeM. STAIP DEMSOP 

www.stamps-dns.com 

file:///aren
http://www.stamps-dns.com
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Veiling 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. 072-5614153, Fax 072-5614132 

Email: info@de-hollandse.nl 

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

Wij realiseren vaak hogere netto opbrengsten 
Verenigd Europa, Portugal, dan u geboden wordt 

** een greep uit de vele kavels: 
Lokaal uitgiften Duitsland 
Bezette gebieden WO II 
Gespecialiseerd in Verenigd Europa 
Azie 
Buiten de vele bodkavels een breed aanbod van 
diverse landen en gebieden. 

Nog meer vertellen? Probeer het maar en vraag de gratis catalogus aan ! 
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AANBIEDING NEDERLAND 
GESTEMPELD 

catnr pnjs 

1 ooed gerand 

2 goed gere 
14 90 

nd 
10 20 

3 goed gerand 

4 
5 
6 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 
23 
24 
25 
28 
29 
36 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 vanaf 

69 00 
8 20 
410 

55 00 
17 25 
10 40 
56 00 
82 00 

2 50 
40 45 

135 
42 95 

8 20 
40 45 

9 90 
3 40 
3 30 

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

43 20 
6 00 

10 50 
86 50 

204 00 

GESTEMPELD 

cat nr 

49 
56 76 
78 
79 

pn/s 

69 00 
17 50 
195 
3 40 

80 f cert i f icaat 

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

poa 
8 85 

39 00 
2 05 
2 95 
5 45 
4 30 

13 60 
9 90 

24 25 
20 00 

101 + cert i f icaat 

102 103 
104 
105 
129 
130 
131 
132 133 
136 138 
141 143 
166 168 
199 202 
203 207 
208 211 
220 223 
225 228 

poa 
5 75 

82 00 
7100 

4 80 
148 00 
13100 

10 00 
89 00 
510 
2 75 
3 95 

12 25 
3 40 
3 95 
6 40 

GESTEMPELD 
catnr 

232 235 
238 239 
240 243 
244 247 
248 251 
257 260 
261 264 
270 273 
274 277 
279 282 
283 286 
289 292 
300 304 
305 309 
313 317 
318 322 
327 331 
347 
348 
349 
356a d 

pn/s 

5 30 
18 75 
13 50 
23 00 
10 40 
13 90 
9 70 
9 20 
6 80 
4 80 
3 90 
2 80 
175 
210 
160 
2 50 
2 30 
8 25 

2150 
21 00 
44 50 

Komplete set 
kinderzegels 
1924 1939 
gestempeld 

1 18 
19 31 

luchtpost 

12 13 

84 50 

179 00 
6100 

142 00 

POSTFRIS 
cat nr pn/s 

Provincie vellen 

friesland 16 50 
dremhe 17 50 
nrd holland 19 50 
gelderland 1100 
nrd brabant 10 75 
groningen 19 50 
z holland 10 50 
utrecht 10 50 
l imburg 10 50 
Overijssel 10 50 
zeeland 16 00 
f levoland 9 50 

Complete set 
van 12 velletjes 

152,00 

Velletjes van W/20 1 

1630 1130 
1646 15 00 
1672 33 00 
1678 33 00 
1692 18 00 
1693 kaart 18 00 
1693 post 7 00 
1702 1705 6 80 
1706 9 25 
1740 1745 7 00 
1788 1807 7 20 

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

UW postzegelhandel op internet 

tjT?^^ 

postzegels 

• albums 

• catalogi 

• telefoonkaarten 

verpakkingsmateriaal 

mmmnm 
Compleet overzicht Davo 

en Importa albums 

Hawld klemstroken met 

± 15% korting 

Regelmatig leuke 

aanbiedingen 

Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 

t/m 3004 bij elk luxe Davo album van 
Nederland, insteekboek (8bladig) kado. 
(Dus 4 albums: 32 bladen insteekboek) 

tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

Bestellijsten op maat! 
Onze computer selecteert uw verzamelgebieden en maakt 
daar overzichtelijke lijsten van, die wij per post verzenden 
WIJ leveren zegels van de hele wereld, zowel op land als op 
thema gerangschikt Wij gebruiken Michelcatalogusnrs 
■É Steeds wisselend aanbod 
•k Concurrerend geprijsd 
* Snelle levering met retourrecht 
* Nu al meer dan 20 000 zegels en blokken 
* Ook poststukken en FDC's 

Arve Collectors bv, Postbus 6044, 2702 AA, Zoetermeer 
Tel./ Fax 0793311218, Email: arve@postzegelstekoop nl 

Voor informatie over onze activiteiten 

WWW.Postzegelstekoop.nl 

ISRAEL: LAND VAN DE BIJBEL 
Verzamel de postzegels en leer het land kennen 

voor informatie en/of gratis prijslijst 

POSTZEGELHANDEL C.M. VAN DER BURG 
Postbus 842 
4200 AV Gonnchem 

Tel 0183 635594 
Fax 0183 636392 

Duitse postzegels 
Munten & Bankbiljetten (vanaf Duitse Rijk) 

Edith van der Linden, Waldstrasse 6, D82284 Grafrath 

Fax, 0049 8144 939509 eMail, evd]inden@tDnline de 

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 
WestEuropa 

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 
Email 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 

http://www.muntenenpostzegels.nl
http://WWW.Postzegelstekoop.nl
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'Filatelie' (waarin opgenomen De 
Phiiflteiist) wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie te Den Haag. 
'Filatelie' bevat  buiten verantwoorde
lijkheid van de redactie  de officiële 
mededelingen van de Nederlandse 
Bond van FilatelistenVerenigingen. 
'Filatelie' verschijnt in de eerste helft 
van de maand (niet in juli). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: philatelie@tip.nl 
Website: www.filatelie.ws 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270, 3830 AG Leusden 
leanine de Troye 
Telefoon: 0334335231 
Telefax: 03343 35 258 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20,1910 AA Uitgeest 
Telefoon: 025131 39 39 
Telefax: 0251310405 
Email: aboservice@aboland.nl 
Website: www.aboland.nl 

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

'Hoe word ik abonnee? ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden: 
1. een collectief abonnement: 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij '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: 
Vooreen individueel abonnement 
kunt u zich  met uitzondering van 
België  aanmelden bij Abonnemen
tenland in Uitgeest (zie 'Abonnemen
ten') voor € 21.50 (Nederland) of 
€ 35. (buitenland). Een individueel 
abonnement kan per de eerste van een 
willekeurige maand ingaan; het loopt 
minimaal één jaar (elf nummers). 
Voor het opzeggen van uw abonne
ment: zie 'Opzegging'. 

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

Opzegging abonnement : 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind 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 nummers : 
Losse nummers van de lopende jaarna 113 
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: 
uoorzirter: 
G.C. van Balen Blanken AIJP 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra, Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester; 
ILP.G. van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2003 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer : 
38.500 exemplaren 

ISSNnummer: 01663437 
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Kleine annonces 341 
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Bij||devogrgagina^ 
Deze maand wordt de tiende Brievenbeurs 
gehouden. Een van de attracties in Gouda 
is een expositie, gewijd aan de fiscale 
zegels die werden uitgegeven in het kader 
van het naoorlogse herstel van de Rijn en 
Binnen (vaart) vloot. Geert Nieman en Bert 
van Teijlingen schreven er een artikel over. 

Advertentieindex 

300 jaar 290 

ï 111» )h«l!n . 6t 10 tr J.H'*""d ^n juinin« In nu l̂ 

1̂  . ^ loh. Enschede Sccunn Pnnicn 

Rein Bakhuizen van den Brink rondt in 
dit nummer van 'Filatelie' zijn tweeluik 
af over de filatelistische geschiedenis 
van nationale zegeldrukker Enschedé. 

KNJpost 312 

De jaarwisseling ligt al weer even achter 
ons, maar dat verhindert Frans Hermse 

niet om de balans te maken van de 
gebeurtenissen rond de 'KNJpost'. 

Quo Vadis? 322 

Moeten we ons over illegale postzegels 
zorgen maken? Ja, zegt onze Londense 
correspondent Otto Hornung. 'Maar 
verlies ook NieuwZeeland niet uit het 
oog,' voegt hij er aan toe... 

Ackermann 266 
ApeldoornsePostz.handel 306 
Arve Collectors 276 
Baneke Stampcorner 295 
Booklets International 306 
Boomstamps 306 
Bredenhof 343 
Brouwer, D.0 323 
Bruin, De 321 
Burg, Van der 276 
Bijl, Van der 342 
Dieten, Van 344 
Dutchstamp 264265 
Ebay 267 
Edith van der Linden 276 
ESPA 306 
Europost De Dieze 268273 

Faroe Islands 263 
Globe, De 321 
HeldersePostz.en M.handel 305 
Hollands Glorie 314 
Hollandse Postz.& Muntveiling 275 
Kienhorst 323 
Lodewijk 305 
Meinhardt 319 
NederlandschePostz.veiling 262 
Ned. Ver. Themat. Filatelie 341 
Nijmeegse Postz.en m.handel 276 
Nijs, W i m d e 306 
Partijenhandelaren 300 
Postbeeld 295 
Poststempel 276 
Postzegel Partijen Centrale 302303 
Postzegelhoes, Het 276 

Poveia 341 
Rietdijk 285 
Ron Herscheit 306 
Ruiter, De 314 
Safe Nederland 295 
Smits Philately 301, 303 
Spijkenisse, Postz.handel 295 
StampsDNS 274 
Stamps4U 295 
Trefpunt, Het 266 
Triest, van 319 
Verzamelend Nederland 341 
Vliet, Van 321 
Zeist, Postz.handel 321 
Zutphense Postz en Muntenhandel, De ..276 

JEDÏÏ Het maandblad Filatelie is lid van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 
en is via Brouwer Media in Leusden aangesloten bij het Nederlands {Jxtgeversverhond NUV 
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t^ms& E 
VAN TOL GEEFT 
DE BRUI ERAAN 

Groothandel Van Tol ziet 
af van zijn plannen om 
met TPGPost te concur
reren. Het bedrijf, dat 
een over een wijdvertakt 
distributienet beschikt, 
was van plan tegen een 
scherpe prijs poststuk
ken in Nederland te be

zorgen. Het bedrijfis er 
echter achter gekomen 
dat de post over een mo
nopolie beschikt: dat van 
de bezorging van brieven 
tot 100 gram. Voor druk
werk geldt geen monopo
lie. De plannen zijn door 
Van Tol in de ijskast ge
zet, tot 2007, als de libe
ralisering van de post
markt wordt voorzien. 

EERSTEDAGENVELOP 
BRENGT TOPPRIJS OP 

Het Noorse bondsblad 
Norsk Filatehstisk Tidsskr:jt 
meldt de recordop
brengst van een FDC. Het 
gaat om een brief die 
aangetekend werd ver
zonden en die gefran
keerd is met een strip van 
drie zegels van 20+10 óre 

uit 1931. Het bijzondere 
is dat de zegels op de eer
ste dag van uitgifte zijn 
ontwaard. De FDC werd 
voor 25.000 kronen (ca. 
€3.450) ingezet, maar 
bracht veel meer op: om 
precies te zijn 60.000 
kronen ofwel €8.300. De 
FDC werd in november 
geveild bij iVIoldenhauer 
Auksjon in Oslo. 

A. I. With 

Ceorsa Mcrjles E S Q . , 
c /o . The Miu^hy FtalOng Co,, 

I f i ! n2!'i 
SLO 

02386 
c • I C . 1. o I I 

O.S.A. 

Deze brief met een normaal eerstedagstempel wasgoed uoor een topprijs 

EINDELIJK WINT 
DUITSLAND EENS! 

Het heeft jaren geduurd, 
maar nu heeft een Duitse 
zegel toch eindelijk de 
ontwerpwedstrijd 'Euro
pa's mooiste postzegel' 
gewonnen. De wedstrijd 
wordt elk jaar door de 
Deutsche BriefmarkenRevue 
(DBR) georganiseerd. De 
winnaar van 2001 is het 

Duitse blokje '100 jaar 
Zuidpoolonderzoek' (on
der), tweede werd IJsland 
(Europazegel 'handen 
met golven') en derde 
Kroatië (blokje 'Karel de 
Grote'). De DBRlezers 
mogen alleen zegels be
oordelen van PTT's die 
aan de wedstrijd mee
doen. De Benelux deed 
niet mee en de DBR oe
fent daarop kritiek uit. 

INTERNET: WEL OF 
GEEN ZEGEN? 

Veel verzamelaars be
schouwen het Internet 
als een zegen. Je kunt er 
inderdaad veel informa
tie raadplegen, contacten 
leggen en programma's 
downloaden. Maar er zit 
een schaduwzijde aan 
onze cyberage. 
In het februarinummer 
van Thema (blad van de 
Nederlandse Verenigmg 
voor Thematische Filate
lie NVTF) wordt melding 

Thema fT 
J*VWte <t. «»>»•'1 1«™«! ÏMÏ 

" [ _ ■ 
^ 

■l̂ v 
gemaakt van het verdwij
nen van de rubriek The

manieuujs. 'De grote toe
vloed van nieuwe postze
gels' is een van de oorza
ken,'aldus het NVTFbe
stuur. 'Bovendien verloor 
het zijn functie omdat via 
het Internet mogelijkhe
den ontstonden om meer 
actuele en betere infor
matie te krijgen.' 
Jammer, vinden wij, want 
de rubriek ThemanieuiDS 
was een prima 'concur
rent' van de nieuwtjesru
brieken in landelijke 
postzegelbladen zoals 
het maandblad Filatelie. 

BIJPLAKZEGEL 5 C: 
GAATJE MINDER? 

Onze lezer Peter Vermeu
len wijst er op dat er vel
letjes met bijplakzegels 
van 5 cent zijn die een 
perforatiegaatje minder 
hebben. Het gaat om de 
tanding in de rechtervel
rand, helemaal boven
aan. Wat blijkt: alle velle
tjes hebben een perfora
tiegaatje minder, alleen 

is het niet bij elk velletje 
zichtbaar. 
Bij de velletjes die nor
maal schoongesneden 
werden is het niet te zien, 
maar in die gevallen 
waarin het snijmes een 
tikje naar rechts ver
schoof is het heel duide
lijk: de 'doortanding' in 
de rechterrand bestaat 
bovenaan uit vijf gaten en 
bij de restvan de rechter
velrand uit zes gaten. 

5 maai : ^ r 

15̂ '̂ . 115 / T 
:NL" , ■  M i n / . : 

Opmerkelijk: een goatje minder 

'LORD OF THE RINGS' 
ALS BESTE UIT DE BUS 

De klanten van Neu; Zea
land Post, de postadmini
stratie van NieuwZee
land dus, mogen jaarlijks 
aangeven welke emissie 
in een bepaald jaar als de 
meest geslaagde wordt 
beschouwd. 
De enquête over het jaar 
2001 leverde een voor
spelbare winnaar op: de 
zegels die NieuwZee
land uitgaf ter gelegen
heid van het uitbrengen 
van de fdm The Lord ojthe 

Rin^s werd het meest ge
waardeerd. Gezien het 
succes van de  inderdaad 
heel mooie  eerste serie 
twijfelt de post er niet 

aan dat de tweede reeks 
die op op 4 december 
2002 verscheen  het bij 
de klanten ook heel goed 
zal doen. 

PANORAMISCH ZEGELOVERZICHT VAN 
'LA POSTE': TIEN METER BREED 

Je moet er een behoorlijk 
ruime kamer voor heb
ben, maar als je over een 
flinke muur beschikt kun 
je tien meter Franse ze
gels aan de muur han
gen. In de verkoopfolder 

van het Franse Lo Poste 
staat hij onder de titel 
'Panorama' aangekon
digd: een de'phant (vouw
blad) dat alle zegels van 
Frankrijk laat zien, vanaf 
1849 (toen de eerste 

Franse zegel verscheen) 
tot aan de dag van van
daag. Een boekje van 65 
pagina's verstrekt een 
deskundige toelichting 
op de afbeeldingen. De 
prijs is nogal pittig  45 
euro  maar je hebt dan 
wel iets bijzonders aan de 
wand hangen! 



AUTOMAATSTROKEN: 
AUSTRALIË STOPT 

Op 30 juni stopt Australia 
Post met de verkoop van 
frankeerstroken uit Fra-
ma-automaten. Voorau-
tomaatzegelverzamelaars 
een triest bericht, met als 

troost de Varewell Frama-
zegels die op 13 januari 
werden uitgeven, de laat
ste zegels die uit automa
ten worden verkocht. De 
automaten worden afge
schaft omdat steeds min
der mensen er gebruik 
van maakten. 

'PENNY BLACK'-PERS DOOR BRITISH 
MUSEUM AAN VERGETELHEID ONTRUKT 

Het is met zijn 'geboorte
jaar' 1819 echt een oud 
beestje, maar de Perkins D 
Cylinder hoeft zich ner
gens voor te schamen. 
Met deze pers werd na
melijk een deel van de 
oplage gedrukt van de al
lereerste postzegel ter 
wereld, de Penny Black. 
Het persje deed tot 1870 
dienst en ging vervolgens 
stof vergaren in een op
slagruimte van Perkins, 
Bacon & Petch, de druk
kers van de eerste emissie 
van Engeland. 
Bijna honderd jaar later, 
in 1963 schonk de druk
ker het persje aan de fila-
telistische afdeling van 
de British Library in Lon
den. En nu, veertig jaar 
na de schenking, is de 

Perkins D Cylinder weer in 
volle glorie te bewonde
ren, want de British Libra
ry heeft besloten de pers 
voortaan permanent ten
toon te stellen. 

'DE VLIEGENDE HOLLANDER' HAAKT IN 
OP EERSTE GEMOTORISEERDE VLUCHT 

De gemotoriseerde lucht
vaart bestaat dit jaar een 
eeuw. Het begon met de 
vlucht van de gebroeders 
Wright in 1903 en het 
eindigde - voorlopig -
met de vijfde baan van 
Schiphol. Zo'n jubileum 
is een kolfje naar de hand 
van de aerofilatelisten-
vereniging 'De Vliegende 
Hollander'. Geen wonder 
dat de 42ste Dag van de 
Aerqfilatelie in het teken 
staat van die vlucht van 
een eeuw geleden èn van 
honderd jaar luchtpost
en luchtvaartstukken ver
zamelen. Er komt een ex
positie van honderd col-

WêêÊtÊêÊÊÊêÊê 

lecties in de i-kaderklas-
se die alle een relatie met 
de luchtvaart hebben. 
De Dag van de Aerqfilatelie 
wordt dit jaar niet zoals 
we gewend zijn in het 
Aviodome op Schiphol 
gehouden, maar in Apel
doorn, tijdens Postex 2003 
(17,18 en 19 oktober). 

PREHISTORIE 
IN DE FILATELIE 

Het verzamelthema van 
Ton van Eijden is al vele 
jaren 'prehistorisch leven 
in de fdatelie'. Hij ver
wijst daarmee niet naar 
,/\, j\,ijv^-yj\j 

de vergrijzing onder 
postzegelverzamelaars, 
nee, de gewezen geolo-
giestudent is bezig met 
materiaal dat afbeeldin
gen draagt van prehisto
rische dieren. Een sym
pathiek trekje: Ton pro
beert zoveel mogelijk 
door hem verzamelde ge
gevens en afbeeldingen 
op zijn website te zetten -
zo hebben anderen er 
ook plezier van. Zijn site 
is de moeite waard. Ga 
dus ook eens naar 
home.hetnet.nlflptonveijd! 

EVEN GEEN 
INSPIRATIE? 

Ze zitten met z'n tienen 
in een velletje, hebben 
zuurstokroze als over
heersende kleur, zijn 
voorzien van zilveren 
hartjes die 'opengekrast' 
kunnen worden en heb
ben tabjes waarop korte 
mededelingen staan. An
ders gezegd: de Noorse 
Valentijnszegels van dit 
jaar lijken verdacht veel 
op de verrassingszegels 
die Nederland enkele ja
ren geleden uitgaf 
Wie heeft de Noorse ze
gels eigenlijk gedrukt? 
Dat blijkt Joh. Enschedé 
in Haarlem te zijn, de
zelfde drukker die de Ne
derlandse zegels van de 
persen liet lopen. Zouden 
ze in Noorwegen geen 
inspiratie hebben gehad? 

COLUMBIA-CREW 
HERDACHT 

Het klinkt afgezaagd, 
maar de een z'n dood is 
inderdaad de ander z'n 
brood. Op z'n minst drie 
'typische postzegellan-
den' - Palau, St. Vincent 
en Gambia - gaven zegels 
en blokken uit die aan
dacht besteden aan de 
dood van de zeven be
manningsleden van de 
shuttle Columbia. De 
exacte emissiedatum was 
bij het ter perse gaan dit 
nummer niet bekend, 
maar de zegels en blokjes 

moeten ergens in maart 
zijn verschenen. Hier
onder een van de blokken 
van The Gambia, gewijd 
aan het Israëlische 

bemanningslid Ilan 
Ramon. Ook van de 
andere zes creu; members 
zijn zegels en blokjes ver
krijgbaar. 

FAEROER TROTS 
OP TUNNEL 

Verwijder met 850 ton ex
plosieven 327.000 kubie
ke meter grond en je hebt 

een tunnel. Zo ging het 
althans op de Faeröer, 
waar een bijna vijf kilo
meter lange ondergrond
se verbinding tussen de 
eilanden Vagar en Strey-

moy tot stand kwam. De 
bewoners van de eilan
dengroep zijn maar wat 
trots op hun nieuwe tun
nel, die eind vorig jaar in 
gebruik werd genomen. 
En zoals het gaat met za
ken waarop een natie 
trots is: er kwamen ze
gels. Twee stuks zelfs, 
van vijf kronen elk. De 
zegels brengen het on
derzeese graafwerk 
k(l)eurig in beeld. 

ATTENTIEZEGELS IN 
VIJF UITVOERINGEN 

Op 17 maart bracht TPG 
Post vijf nieuwe Attentie-
Zegels (oude naam: Port-
betaaldzegels) uit. Zakelij
ke gebruikers kunnen er 
hun post een hogere at
tentiewaarde mee geven. 
Er zijn vier verschillende 
'leliezegels' en er is een 
zegel met een walvis. De 
oude zegels ('haring', 
'tulp' en 'euro') worden 
niet meer gebruikt. 
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PREEGDRUK EN 'BAK- EN BRAADSPATTEN.' 
BIJ DE EMISSIE ' 3 0 0 JAAR JOH. ENSCHEDE' 

In de beschrijving van de 
zegels '300 jaar En
schedé' in het maart
nummer kon ik nog niet 
vermelden dat er bij deze 
emissie ook van preeg-
druk gebruik werd ge
maakt. Deze extra bewer
king zorgt ervoor dat er 
aan de achterzijde van de 
zegels sprake is van een 
voelbare 'indruk' (foto 
linksonder). 
Bij alle euforie die is ge
uit over het ontwerp van 
de zegel en het gebruik 
van diverse druktechnie
ken kan een kritisch ge
luid toch niet achterblij-

ven. De blokken die ik tot 
dus ver in handen heb ge
kregen, vertonen bijna 
zonder uitzondering een 
grote hoeveelheid 'bak
en braadspatten': kleine 
oranje, blauwe en grijze 
stipjes en krasjes. Omdat 
door al deze bomen het 
bos voorlopig niet te zien 
is, blijft het de vraag of er 
ook 'velpositiekenmer-
ken' tussen zitten. 
Daar waar de preegdruk 
aan de beeldzijde een uit-
stulping veroorzaakt is 
meestal ook een bescha
diging van het papier te 
zien (foto rechtsonder). 

TEKSTEN IN DE BLOKJESMARGE: 
NIET ALTIJD MARGINAAL 

Er zijn zaken waar vrijwel 
iedereen overheen leest 
en waarvan je je - als ze 
eenmaal ontdekt worden 
- afvraagt hoe het toch 
mogelijk is... 
Op de randen van de 
hangblokjes met Van-
Goghzegels van 75 cent 
staan twee in kleine let

tertjes gezette teksten. 
Uit die teksten kan wor
den opgemaakt welke 
schilderijen op de zegel 
van 75 cent te zien zijn: 
hnks Zaaier met ondergaan
de zon en rechts Zaaier. 
Maar als we de zegel 
goed bekijken komen we 
tot de conclusie dat dit 

niet klopt - het is precies 
andersom (met dank aan 
CorrieW. teD.). 
Ook het andere hang-
blokje, dat met de zegels 
van 59 cent, vertoont een 
fout: op de blokrand 
wordt het doek Zonnebloe
men een lettertje tekort 
gedaan: daar staat Zonne-
boemen, dus zonder '1' 
(met dank aan Annie S. te 
B.). 

NOG MEER 'GEHEIME' TEKSTEN BIJ DE 
BEATRIX-HANGBOEKJES VAN VIJF 

De Beatrix-hangblokjes 
van vijf blijven uiterst 
boeiend. De in het maart
nummer op pagina 200 
gemelde 'geheime', in de 
rechterzijde van de blok
rand geperste tekst blijkt 
niet de enige verborgen 
tekst te zijn. Pas nu zijn 
we er achter gekomen dat 
de linkerblokrand (aan 
de donkerblauwe kant) 
ook zo zijn geheimen 
heeft. 
Eigenlijk is deze nieuwe 
tekst - die ook spiegel
beeldig is aangebracht -
nog schokkender dan de 
vorige: Job No op de ene 
variant, £126900 Beatrix 
made in UK (!) op de vol
gende en tot slot verticale 
lijnen op de derde en 
laatste variant. 
Bij de zegel van 25 cent 
blijkt de tekstjob No altijd 
samen te gaan met het 
eerder gemelde verticale 
krasje op zegel 2. 
In tabel 1 wordt de stand 
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van zaken per 10 maart 
2003 weergegeven. 
De nieuwe hangblokjes 
met het verbeterde por
tret van de koningin zijn 
op een aantal punten an
ders. De buitenkant van 
de blokjes is anders op
gemaakt (die vermeldt nu 
de tekst Schrijven ze t̂ meer) 
en het dwars geplaatste 
portret is bij de zegels 
van 55 en 70 cent ver
vormd ten opzichte van 
dat van de nieuwe zegel 
van 39 cent (hangblokjes 
metTPGPost-logo). Let 
ook op het kapsel van de 
koningin: dat is hoger 
getoupeerd! 
Aan de zegelzijde van de 
hangblokjes kunnen we 
zien dat de drukrichting 
is omgekeerd. Het was 
eerst B(oven) en is nu 
O(nder). Bij de zegel van 
39 cent bleven het arti
kelnummer en het barco-
denummer ongewijzigd 
(zie tabel 2). 

Tabel 2 - Gegevens Beatrixhangblokjes van vijf 

Nr Uitgifte- Omschrijving Barcode Artikel
datum nummer 

016 02.01.2003 5x0.39 (TPG) -1-7360 223102 
017 02.01.2003 5x0.55 -1-8824 233101 
018 02.01.2003 5x0.70 -(-8831 233102 

Tabel i - Overzicht hangblokjes koningin Beatrbt 

Nr. 

007b 
oo7b-3 
oo7b-4 
007b-5 
007b-6 

008a 
oo8a-3 
oo8a-4 
oo8a-5 
oo8a-6 
008b 
oo8b-3 
oo8b-4 
oo8b-5 
oo8b-6 

oiob 
oiob-3 
oiob-4 
oiob-5 
oiob-6 

012b 
oi2b-3 
oi2b-4 
oi2b-5 
oi2b-6 
oi2b-7 

013b 
oi3b-3 
oi3b-4 
oi3b-5 
oi3b-6 

Datum 
02-01-2002 

[= 007b-2] 

0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 

0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 

0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 

[=oi2b-7] 

[=oi2b-3] 
0 2 . 0 1 . 2 0 0 2 

*: nog niet gevonden 

Waarde Barcode 
5x0.25 +7353 

8-0.6mm 
rechts ROTOMET 
rechts OS PREMIUM 4560 340 25 SETS 
links JOB NO 
hnks E126900 BEATRIX 5 MADE IN UK 
5x0.39 +7360 
8-1.omm 
rechts ROTOMET* 
rechts OS PREMIUM 4560 340 25 SETS 
links JOB NO [nog niet gevonden] 
links E126900 BEATRIX 5 MADE IN UK* 
8-0.6mm 
rechts ROTOMET 
rechts OS PREMIUM 4560 340 25 SETS 
links JOB NO 
links E126900 BEATRIX 5 MADE IN UK 
5x0.50 +7384 
8-0.6mm 
rechts ROTOMET 
rechts OS PREMIUM 4560 340 25 SETS 
links JOB NO 
links E126900 BEATRIX 5 MADE IN UK 
5x0.78 +7407 
8-0.6mm 
rechts ROTOMET 
rechts OS PREMIUM 4560 340 25 SETS 
links JOB NO* 
links E126900 BEATRIX 5 MADE IN UK* 

Artikelnr. , 
223101 

223102 

223104 

223106 

donkerblauwe punt boven donkerblauw cilindernr. ' i ' 1 
5x1.00 +7414 
8-0.6mm 
rechts ROTOMET 
rechts OS PREMIUM 4560 340 25 SETS 
links JOB NO 
hnks E126900 BEATRIX 5 MADE IN UK 

223107 

http://www.xs4all.nl/


VELPOSITIEKENMERKEN EN DE 
NIEUWE EDITIE VAN DE 'MASF 

Derde ui tgave 2003 

W.J:NiMA5T 
Zegels worden per 
(druk)kleur gedrukt, met 
behulp van drukvormen 
die niet alleen de gewens
te tekening bevatten, 
maar ook - soms na ver
loop van tijd - andere 
kenmerken. Zo kunnen 
er tijdens de vervaardi
ging van de drukvorm, 
maar ook tijdens het ge
bruik ervan kenmerken 
bijkomen (bijvoorbeeld 
door beschadiging) of 
verdwijnen (retouches, 
het opnieuw verchromen 
van een drukcilinder). 
Zulke kenmerken, die ui
teraard geregeld bij de 
zegels kunnen worden 
aangetroffen, noem ik 
Delpositiekenmerken. Het is 
een bewust gekozen 
term: velpositiekenmer-
ken zijn kenmerkend 
voor de zegel op een be
paalde positie binnen het 
drukvel. Of die kenmer
ken spectaculair danwei 
minuscuul zijn maakt 
niet uit: ze kunnen ons 
immers altijd iets vertel
len over de drulcvorm van 
een zegel. In de oertijd 
van de filatelie heette dit 
proces 'platen': het re
construeren van een 
drukplaat. 
Hoewel de druktechniek 
inmiddels een stuk com
plexer is geworden is het 
in veel gevallen nog 
steeds mogelijk drukvor
men te reconstrueren. 
Een goed (en recent) 
voorbeeld zijn de offset-
plaatreconstructies die 
HuigTielman en ik 
maakten van de Casparie-
hangboekjes. Zo gezien 
hebben drukvelpositie-
kenmerken een duidelij
ke functie. Veel verzame
laars vinden het een uit
daging velpositiekenmer-
ken te vinden; daarbij 
moeten ze vaak - noodge
dwongen - gebruikt ze
gelmateriaal doorzoe
ken. Bij deze tak van 
sport gaat het dan - zoals 
men zegt- om 'plaatfou-
ten' en het zal duidelijk 
zijn dat vooral de meest 
in het ooglopende ken
merken gewild zijn. 
Enkele jaren geleden heb 
ik een catalogus van 
'plaatfouten' juist om 
deze term nogal bekriti
seerd. Ik blijf van mening 
dat de term Jout te zwaar 
is; die suggereert grove 
nalatigheid van de kant 
van de drukker, en daar
van is bij velpositieken-
merken doorgaans geen 
sprake. Ik geef dus de 

voorkeur aan een neutra
lere term. 
Begin van dit jaar ver
scheen de derde editie 
van de Catalogus van Ne
derlandse Plaatfouten van 
W.J.N. Mast. Het gaat om 
een prachtig verzorgd 
boek waarin alle afbeel
dingen in kleur zijn uit
gevoerd. De hierboven 
bedoelde discussie over 
de terminologie zal ik 
niet herhalen. Er van uit
gaand dat de gebruikers 
van deze catalogus door
gaans onbekend zijn met 
drukprocédés volg ik de 
redenering van Mast dat 
het bij 'plaatfouten' gaat 
om zaken die niet éénma
lig voorkomen, maareen 
bepaalde positie in het 
vel behoren te vertegen
woordigen. Bij het beoor
delen van de catalogus 
kunnen de volgende vra
gen worden gesteld: 
- welke plaatfouten wor

den opgenomen? 
- welke gegevens wor

den in de catalogus 
vastgelegd? 

- hoe reëel is de prijsin-
dicatie, in het bijzon
der als het gaat om ze
gels die nog in omloop 
zijn? 

Per 'plaatfout' (Mast 
duidt ze aan met een 
NVPH-nummer, gevolgd 
door 'M' of zonodig 'Mi', 
'M2', etc.) worden prij
zen vermeld voor postris-
se exemplaren, onge
stempelde met plakker, 
gebruikte en exemplaren 
op brief Van de meeste 
zegels wordt gemeld op 
welke velpositie de plaat-
fout te vinden is, op wel
ke plaat of cilinder de 
plaatfout betrekking 
heeft en welke knip of 
pons er gebruikt is. Dit is 
niet altijd consequent ge
daan. Er worden ruim 
twintig plaatfouten ver
meld zonder dat er van 
enige plaatsbepaling 
sprake is. Zijn dit wel 
'plaatfouten' of gaat het 
om ordinaire druktoeval-
ligheden? In die gevallen 
waarin het langlopende 
zegels betreft (12 en 20 
cent Juliana en proji 1, 4 
cent Delta) is het wellicht 
een monnikenwerk om er 
achter te komen bij welke 
oplage en cilinder deze 
kenmerken horen, maar 
nog belangrijker is de 
vraag of van deze zegels 
nog meer velpositieken-
merken bekend zijn die 
nog niet geïnventariseerd ! 

zijn. Met andere woor
den; is de vermelding in 
de catalogus consequent 
of lukraak? 
Bij 'plaatfout' 113 8M 
(Ampfiilex 77, zegel van 55 
cent) worden de velposi-
ties 4,14, 24, 34 en 44 
gemeld, maar het gaat 
hier niet om een plaat
fout! Vergelijk in dit ver
band wat Hille Ris Lam-
bers in Philatelie van ok
tober 1979 schreef over 
de Europazegels van 55 
en 75 cent uit 1979 (titel: 
Postcodezegels en latere emis
sies van Nederland). Hij 
meldt daar dat de bewus
te zegels in de eerste ko
lom van het rechter loket-
vel in alle kleuren stipjes 
vertonen in de tweede '5 ' 
van '55' en in de '5' van 
'75'. Bovendien vertonen 
alle zegels in de tiende 
kolom van het rechtervel 
een verbindingslijntje 
tussen de 'P' en 'A' van 
hetwoord'EUROPA'. 
Het repeterende karakter 
van deze kenmerken 
wijst op het vermenigvul
digen in verticale richting 
van een strook van 20 ze
gels (10 plus 10). We zien 
dit vaak bij de in offset 
gedrukte zegels uit deze 
periode. Wat deze emis
sie vooral bijzonder 
maakt is dat de stipjes op 
min of meer dezelfde 
plaatsen in het vel voor
komen; dat is zowel bij 
de zegel van 55 cent als 
bij die van 75 cent zo! 
Hille Ris Lambers wijst 
op twee mogelijke oorza
ken: 

a. vlekjes of stofjes op de 
lens van de reproductie

camera die werd gebruikt 
om de strook van 20 ze
gels tot een verzameldia-
negatief te vermenigvul
digden; 
b. verontreiniging van de 
glasplaat die op de strook 
van 20 zegels werd ge
plaatst. 
Hij concludeert vervol
gens - dit na te hebben 
overlegd met offsetdruk
kers die met beide moge
lijkheden experimenteer
den - dat het optie b. (ver
ontreiniging van de glas
plaat) moet zijn geweest. 
De hier bedoelde, door 
Hille Ris Lambers be
schreven, kenmerken 
vinden we niet terug in de 
catalogus van Mast. 
De 'Unie van Utrecht'-ze-
gels uit 1979 kenmerkten 
zich door het voorkomen 
van ontelbare krasjes, 
vlekjes en puntjes in de 
gravure van Gerrit 
Noordzij. Mast noemt er 
slechts vier, alle ver ver
wijderd van de door de 
verzamelaars van plaat-
en etsingnummers be
waarde zegels met plaat-
nummer (onder zegel 
45), namelijk op de posi
ties 20, 26, 28 en 32. Al
leen al op de onderste ze-
gelrij (de posities 41 tot 
en met 50) komen er al 
honderden(!) voor; een 
deel daarvan is aanmer
kelijk duidelijker dan de 
door Mast gemelde. Dat 
alles komt voor in de pla
ten 2, 3, 4 en 5, en niet 
uitsluitend bij de platen 2 
en 5 (zoals Mast sugge
reert). 

In de rubriek 'Verzamel-
gebied Nederland' heb ik 

destijds de 'verticale 
krasjes' gemeld die bij de 
hangblokjes metBeatrix-
zegels voorkomen. Die 
krasjes krijgen van Mast 
alle aandacht: hij om
schrijft ze als 'vlek tussen 
haar en schouder'. De 
meeste van de zegelwaar
den met die krasjes zijn 
nog overal aan de loket
ten te koop. Daarom is 
een prijs van vijftien euro 
voor een blokje dat aan 
het loket 1.25 euro kost 
zwaar overdreven. De ze
gel van 65 cent met deze 
zelfde 'vlek' is nog door 
niemand gemeld. Mocht 
die ooit nog tevoorschijn 
komen dan is de door 
Mast gehanteerde prijs 
van 22 euro daarentegen 
weer veel te laag... Waar
schijnlijk is hier echter 
sprake van een verwisse
ling met de zegel van 65 
cent met een 'druppel' 
onder de 'R' van 'Neder
land', die ook op zegel 2 
voorkomt. Die 'plaatfout' 
is echter nog volop tegen 
nominaal te koop (3.25 
euro). 
Het boek van Mast is een 
leuke aanzet tot het ver
zamelen van 'plaatfou
ten'. Het is echter vol
strekt onduidelijk op 
grond van welke criteria 
de diverse vermeldingen 
zijn opgenomen. Bij een 
groot aantal is het boven
dien nog maar de vraag 
of het wel om 'plaatfou
ten' gaat. Het valt te ho
pen dat de samensteller 
een poging zal willen 
doen de zaken wat syste
matischer aan te pakken; 
dat kan namelijk leiden 
tot een evenwichtig(er) 
samengesteld catalogus. 

' In de tussentijd zullen we 
het met de 'Mast' moeten 
doen. RCBvdB 

HANGBLOKJES MET 
TPGPOST-LOGO 

Hier en daar te koop: 
hangblokjes van 0.39 
euro met het nieuwe 
TPGPost-logo. De afbeel
ding danken we aan de 
heer J.C. Erkens. 



SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

INTERNATIONALE 
FLORIALIËN VAN LUIK 

Op 28 april verschijnt een 
blok met tweemaal vijf 
identieke zegels van 
€0-49 metPrior-tab, ge
wijd aan de Internationa
le Floraliën in Luik. De 
zegels zijn ontworpen 
door Dumont d'Annick 
in samenwerking met het 
ontwerpduo MVTM. Het 
zegelbeeld stekeen stil
leven voor, getiteld Eclat 
dejoie ('Vreugdekreet'). 
De ontwerper heeft al 
eerder Belgische zegels 
ontworpen: voor de Flor
alien van Luik van 1997 
en voor die van Henegou
wen van 2000, ook met 
bloemen. De zegels zijn 
voorzien van zegelnum-
mer 2003(7). 

Boven of onder elke zegel 
is een Pnor-label aange
bracht. De zegels zijn in 
rasterdiepdruk uitge
voerd op een van de twee 
Goebelpersen in Meche-
len. De zegels hebben 
formaat 3 
(27.66x40.20 mm), de 
perforatiemaat is ii'li (16 
tanden horizontaal, 22 
tanden verticaal. De korte 
zijde komt overeen met 
de cilinderomtrekrich-
ting. Op de drukcilinder 
zitten vier blokken, waar
bij de panelen i en 3 in de 
bovenblokrand een per
foratiegat hebben; bij de 
panelen 2 en 4 zit dat 
perforatiegat in de on-
derblokrand. Op de on
derrand staat rechts de 
product-barcode, die be
gint met 845. 

TWEE OF MEER SOORTEN VERSCHILLENDE 
BLOKKEN? 

Toen De Post eind vorig 
jaar een overzicht presen
teerde van de in 2003 ge
plande zegels werden 
daarbij ook afbeeldingen 
van de blokken verstrekt. 
Die afbeeldingen maak
ten wel duidelijk dat de in 
de randen van de Pnor-
blokken doorlopende 
tanding twee verschillen
de soorten blokken zou 
opleveren. Bij de staande 
blokken mocht worden 
verwacht dat er een versie 
zou komen met links één 
perforatiegat en rechts 
een doorlopende tanding 
en daarnaast een versie 
met links een doorlopen
de tanding en rechts één 
perforatiegat. Bij de 
blokken in liggend for
maat zou eenzelfde beeld 
te verwachten zijn, maar 
dan met boven, respec
tievelijk onder één perfo
ratiegat in combinatie 
met een doorlopende 
tanding in de tegenover
liggende blokrand. Er 
was nog een andere mo
gelijkheid, namelijk een 
drukvelopmaak waarbij 

de blokken in een téte-
bêche ('kop-staart') op
stelling zouden zijn ge
plaatst. In dit laatste ge
val zou de blokrandper-
foratie van alle blokken 
identiek zijn geweest. 
Omdat het zegelmateri
aal in december nog niet 
beschikbaar was - de eer
ste bijzondere uitgifte 
metPnor-tabs ('Mare 
Sleen tachtig jaar') ver
scheen immers pas na de 
feestdagen - kon ik mijn 
vermoeden dat er ver
schillende blokken zou
den opduiken toen niet 
hardmaken. 
Dankzij voorbereidend 
speur- en denkwerk van 
Paul de Cocker uit Zwijn
aarde zijn de grote lijnen 
nu echter glashelder. De 
hierboven geschetste si
tuatie (varianten bij de 
doortanding van de blok-
randen) doet zich inder
daad voor. In enkele ge
vallen blijkt dat er zelfs 
twee verschillende blok
ken met zegels van de
zelfde nominale waarde 
samen op één drukvel 

zijn ondergebracht! 
De Belgische drukvellen 
kenmerken zich onder 
meer door de aanwezig
heid van vier driehoeken 
in de kleuren geel, ma
genta, cyaanblauw en 
zwart, gevolgd door een 
schuine, in zwart gedruk
te balk en een lange 
zwarte balk. Deze ken
merken zijn achter el
kaar, in de asrichting van 
de drukcilinder ge
plaatst. De driehoeken en 
balken bevinden zich al
tijd op de grens tussen de 
blokken; ze worden bij 
het snijden gehalveerd. 
De blokken zelf zijn altijd 
voorzien van de cijfer
combinaties 1111, 2222, 
S333 of 4444, waarbij de 
kleurvolgorde van de vier 
cijfers is: geel, magenta, 
cyaanblauw en zwart. 
Deze cijfers geven niet 
aan hoeveel cilinders 
achtereenvolgens ge
bruikt zijn; het zijn 
slechts positienummers 
('paneelnummers') en 
dus geen plaatnummers 
of etsingnummers (zoals 
het spraakgebruik soms 
wel wil)! 
Met deze kennis in het 

achterhoofd is het moge
lijk de blokken goed te 
rangschikken. Soms valt 
een driehoek - meestal de 
cyaanblauwe - uit, omdat 
de breedte van de cilinder 
niet toestond nog een 
derde blok in de asrich
ting te plaatsen (papier-
verlies is kennelijk inge
calculeerd). Bij de afbeel
dingen die we hier tonen 
zijn dergelijke 'loze 
ruimten' weggelaten; de 
blokken zijn min of meer 
tegen elkaar geplaatst, 
iets wat zich in werkelijk
heid niet voordoet. 
Als we nu de emissies van 
de afgelopen periode na
lopen - de Universiteits
zegels waren ten tijde van 
de voorbereiding van 
deze tekst nog niet be
schikbaar - dan komen 
we tot enkele opmerkelij

ke conclusies. Dat de tan
ding al of niet in de blok-
randen doorloopt houdt 
bij een aantal waarden in 
dat er twee soorten blok
ken kunnen worden on
derscheiden. Als we op 
'zegelniveau' kijken le
vert dat vaak zelfs vier 
verschillende combina
ties van zegels met een 
pnor-label op; Imks een 
gat; links doorlopend; 
rechts een gat, rechts 
doorlopend. 

Henry van der Velde 
Bij de Van der Velde-ze-
gel van €0.49 werden vier 
blokken op de cilinder 
geplaatst. De panelen i 
en 3 hebben links een gat 
en zijn rechts doorlopend 
geperforeerd. Bij de pa
nelen 2 en 4 zijn de blok-
randen links doorlopend 
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geperforeerd en rechts 
met een gat in de blok-
rand. 
De twee Van der Velde-
zegels van €0.59 zijn sa
men op één cilinder ge
drukt! Links werden de 
panelen i en 2 geplaatst 
van het blok 'Paviljoen 
van de Wereldtentoon
stelling in Parijs, 1937' en 
rechts de panelen i en 2 
van het blok'Biblio-
theektoren van Gent'. De 
twee verschillende blok
ken zijn in een tête-bêche 
opstelling op de cilinder 
geplaatst: links 'Parijs' 
met de basis naar links, 
rechts 'Gent' met de ba
sis naar rechts. Alle blok
ken hebben door deze 
opstelling in de linker
en rechterranden slechts 
één perforatiegat. Op de 
onderranden van de 
blokken is een product
barcode aangebracht: de 
cijfercombinatie 
541288500 plus een uit 
vier cijfers bestaand ge
tal: 
+8265 €0.49 

linksonder 
-1-8272 €0.59 'Parijs' 

rechtsonder 
+8iSg €0.59 'Gent' 

rechtsonder 

Een hartuoor.. 
Bij de zegels van €0.49 
van de emissie 'Een hart 
voor...' werden vier blok
ken op de cilinder ge

plaatst. De panelen i en 3 
hebben links een gat en 
zijn rechts doorlopend 
geperforeerd. Bij de pa
nelen 2 en 4 is dit precies 
andersom. 
Op de onderrand staat 
links de product-barcode 
plus vier cijfers: +8302. 

Hector Berlioz 
Bij de emissie 'Hector 
Berlioz' (zegels van 
€0.59) zijn vier blokken 
op de cilinder gezet: 
links de panelen i en 3, 
rechts de panelen 2 en 4. 
Per blok is er geen ver
schil qua tanding (alle 
blokken hebben in de lin

ker- en rechterranden 
slechts één perforatiegat) 
hetgeen verklaard wordt 

door het feit dat de blok
ken in een tête-bêche op
stelling op de cilinders 

zijn geplaatst. 
De blokken aan de lin
kerkant werden in nor
male stand geplaatst, die 
aan de rechterkant kop-
staand. Op de onderrand 
zien we rechts de pro
duct-barcode: +8^6^. 

Volkssporten 
Bij de emissie 'Volks
sporten' zijn vier blokken 
met zegels van €0.49 
(twee versies) op de cilin
der geplaatst. 
De panelen i en 2 van de 
zegel, gewijd aan het ke
gelen' hebben links een 
gat en zijn rechts doorlo
pend getand, bij de pane
len I en 2 van de zegel 
'boogschieten' is dit pre
cies andersom. 
Op de onderrand links 
staan de product-barco
des: -F8395 (kegelen) en 
+8388 (boogschieten). 

ROLZEGELS MET 2-4 
TYPEN SLITTANDING 

BIJ de Pelargonium-rolze-
gels die in het najaar van 
2002 uit de roulatie wer
den genomen (de terug
trekking was een gevolg 
van de invoering van het 
Prior-systeem per 18 no
vember jl.) komen vier ty
pen slit-tanding voor. 
De twee laatste slittan-
dingtypen zijn - net als de 
twee eerste - eikaars kop-
staand evenbeeld. De 
melding van het bestaan 
van beide typen (nor

maal, respectievelijk kop-
staand) dateert van mei 
2 0 0 2 . 
De op 4 november 2002 
uitgekomen Pnor-rolze-
gels van 10.49 rnet een af
beelding van een krokus 
(doosjes van 100) zijn in 
Mechelen in rasterdiep
druk gedrukt. De afwer
king (slitten, in doosjes 
stoppen) geschiedde bij 
Joh. Enschedé in Haar
lem. De beide laatste ty
pen slit-tanding van de 
Pelargonium-zegel zijn 
ook aangetroffen bij de 
krokus-zegels! 

^ BELCHË' 

EXTRA EMISSIE: 
GEORGES SIMENON 

Op de valreep - deze ru
briek was eigenlijk al af
gesloten - liet De Post ons 
weten dat het emissie
programma 2003 met 
een extra uitgifte zal 
worden uitgebreid. Op 
28 april verschijnen ter 

gelegenheid van de hon
derdste geboortedag van 
de Belgische schrijver 
Georges Simenon (1903-
1989) een prior-blokje 
met 10 zegels van €0.49, 
een blokje van 10 zegels 
van €0.59 en een blokje 
met een losse zegel van 
€0.84. De afbeeldingen 
hierboven maken duide

lijk hoe de zegels er uit
zien. De blokjes van 10 
tonen affiches van de 
films Maigret tend un piège 
en Le Chat; op het blokje 
met de losse zegel staat 
de schrijver en zien we de 
Parijse Quai des Ori;èiires. 
In een volgende editie 
van 'Filatelie' komen we 
op deze emissie terug. 
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VINCENT IS JARIG 

Vincent \sjang staat op de 
affiches in veel abri' s en 
wij vieren zijn honderd-
vijftigste verjaardag met 
hem. Op uw verjaardag 
mag u dit jaar gratis het 
Van Gogh Museum in 
met uw partner. U moet 
wel een identiteitsbewijs 
meenemen waaruit uw 
geboortedatum blijkt; u 
krijgt ook een cadeautje. 
Postaal werd het geboor
tejaar gevierd met een 
blok, een losse zegel en 
twee priority-zegels. Die 
laatste twee zijn onge
twijfeld bedoeld voor 
propaganda in het bui
tenland, waar Vincent -
op Rembrandt na - de be
kendste Nederlandse 
schilder is. 
Voor thematische verza
melaars van schilderijen 
zijn de laatste Nederland

se blokuitgiften een ver
ademing: ze bieden over
bekende maar ook min
der bekende schilders. 
Dat laatste is een uitda
ging voor de maximafi-
listen, die een bijpassen
de kaart moeten zien te 
vinden. Voor schilderijen 
in particuliere handen is 
dat een bijna onmogelij
ke opgave en voor de 
minder bekende doeken 
is dat lastig, maar wel te 
doen. Zie bijvoorbeeld af
beelding 1 van het schilde
rij van Hobbema uit het 
blok uit 2002 met Het 
laantje van Middelharnis. 
Hetzelfde geldt voor af
beelding 2 metJanMos-
taerts schilderij uit het 
Frans Halsmuseum in 
Haarlem, met een episo
de uit de Verovering van 
Amerika. Gemakkelijker 
was het voor de herden
kingszegel van de Vrede 

van Munster uit 1998. Op 
afbeelding 5 zien we het 
complete schilderij van 
Van der Helst met rechts
onder de twee handen
schuddende deelnemers 
aan het beraad. 
De kaarten voor de Van 
Gogh-zegels zijn vrij ge
makkelijk verkrijgbaar in 
het Amsterdamse Van 
Gogh Museum en in Mu
seum Kröller-Muller in 
Otterlo, waar al deze 
kunstwerken hangen. 
Maximafilie kan zijn toe
gevoegde waarde laten 
zien door het kleine 
beeld van de postzegel in 
al zijn details beter te to
nen op de bijbehorende 
kaart. Een goed voor
beeld vormen de zonne
bloemen, waarvan er 
twee verschillende op de 
pnority-zegel van €0.59 
staan. Op afbeelding 4 de 
best zichtbare, naar een 

schilderij uit 1889. Daar
naast (afbeelding 5) zon
nebloemen uit een frag
ment van een potlood-, 
pen- en waterverfteke
ning van 'Schuurtje te 
Montmartre' (1887). 
Van Gogh is postaal va
ker herdacht: in 1940 met 
het zelfportret van ajbeel-
dmg 5 en in 1954 met het 
zelfportret van afbeelding 
7, afgestempeld in Zun-
dert, de geboorteplaats 
van Van Gogh. De meeste 
in omloop zijnde maxi-
mumkaarten zijn echter 
niet helemaal juist, om
dat ze gemaakt zijn naar 
een schilderij in het Król-
ler-MuUer Museum. Het 
echte schilderij van deze 
zegel bevond zich toen in 
particuliere handen, bij 
de familie Whitney in de 
Verenigde Staten. De 
maximumkaartvan af
beelding 8 is echter cor

rect; hij is gemaakt door 
een internationale groep 
van verzamelaars. 
In 1990, bij de herden
king van de honderdste 
sterfdag van de schilder, 
werden we vergast op 
twee Van Gogh-zegels. 
Op ajbeelding 9 het schil
derij 'De Groene Wijn
gaard' uit 1888, met de 
postzegel op de juiste 
plek op de kaart geplakt 
(afstempeling Otterlo, 
waar het schilderij 
hangt). De tweede zegel 
(afbeelding 10) betreft 
weer een zelfportret, dat 
nu op een van de tabs 
prijkt (afstempeling Am
sterdam, waar het kunst
werk zich bevindt). Met 
de twee nieuwe zelfpor
tretten van de afbeeldingen 
11 en 12 uit de nieuwe se
rie is er aan zelfportret
ten van Van Gogh geen 
gebrek meer. 
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1919 Rietdijk 2003 
Grote Voorjaarsveiling 28,29 april en 1 mei 2003 

Uit een zeer rijk en gevarieerd aanbod omvat deze veiling voor u: 

• Halfrondstempels, Collectie Eduard (deel II) de letters N t/m Z en 
spoorstempels; 
Honderden Kleinrondstempels waarbij groot aantal luxe 
afdrukken; 
Bdangrijke Motiefverzamelingen en partijen o.a. Europa motief; 
Honderden collecties diverse landen met o.a. mooi Australië; 
Partij landenstocks in tientallen winkelboeken; 
Beter materiaal Nederland en Overzeese Rijksdelen incl. 
topnummers; 
Grote afdeling dozen van groot tot klein; 
Veel collecties Nederland en O.R. in albums en mappen. 

Kom zelf kijken en overtuig u van het overweldigende aanbod. Wij durven 
te garanderen dat u iets van uw gading zult vinden. Voor deze belangrijke 
veiling kunnen wij u een zeer ruime kijk-gelegenheid aanbieden. 

Veilingcatalogus ontvangen? 
Maak € 3,00 over op giro 420875 
en u ontvangt onze veilingcatalogus 
zo spoedig mogelijk thuis. 

J. K Rietdijk B.V. 
Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 
tel.: 070-3647957 
fax.: 070-3632893 
info(5),rietdiik-veilingen.nl 
www.rietdiik-veilingen.nl 

Kljkgelegenheid veiling 380 (28, 29 april en 1 mei 2003) 
Woensdag 9 april 2003 van 10.00-17.00 uur 
Donderdag 10 april 2003 van 10.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 11 april 2003 van 10.00 - 17.00 uur 
Maandag 14 april 2003 van 10.00 - 17.00 uur 
Dinsdag 15 april 2003 van 10.00 - 17.00 uur 
Woensdag 16 april 2003 van 10.00 - 17.00 uur 
Donderdag 17 april 2003 van 10.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 18 april 2003 Geen kijkdag 
Maandag 21 april 2003 Geen kijkdag 
Dinsdag 22 april 2003 van 10.00 - 17.00 uur 
Woensdag 23 april 2003 van 10.00 - 17.00 uur 
Donderdag 24 april 2003 van 10.00 - 21.00 uur 
Vrijdag 25 april 2003 van 10.00 - 17.00 uur 
Zaterdag 26 april 2003 van 10.00 - 16.00 uur 
Zondag 27 april 2003 van 10.00 - 16.00 uur 

Raadpleeg voor kijkgelegenheid in de veilingzaal 
onze veilingcatalogus. Tip: Wacht niet tot de 
laatste kijkdagen, deze zijn vaak erg druk! 

Ook bij ons inzenden? 
Bel voor alle informatie: 070-3647957 ^ 

Reeds 84 jaar in dienst van de Filatelie 

http://www.rietdiik-veilingen.nl


SPEaACULAIRE INKOOPACTIE 
NVPH/AFINSA GAAT IN MEI VAN START 

Miljoenen-deal met Spaanse postzegelgigant zorgt voor 'bodem' in de markt 

Een verzamelaar moet echt wel met zijn hoofd in de wolken lopen, wil hij of zij niet 

hebben gemerkt dat er iets aan de hand is met de Nederlandse 'postzegelmarkt'. Neem 

'Filatelie' van de afgelopen maanden: een opvallend aantal advertentiepagina's was 

gewijd aan annonces waarin handelaren niet trachten postzegelwaar aan de man/vrouw 

te brengen, maar juist hun uiterste best doen om materiaal in te kopen. Is dat niet een 

beetje de omgekeerde wereld? 
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Wij zoeken dringend te iioopU 
meldt postzegelhandel Spijke-
nisse in het decembernummer 
2002 van 'Filatelie'. En enkele 
bladzijden eerder treffen we de 
wat zakelijker geformuleerde 
kop Directe inkoop van uw post
zegels aan. Die laatste tekst 
staat boven een brief die is on
dertekend door Mathieu Tieroiff 
van het in Berkel en Rodenrijs 
gevestigde Philapost. Datzelfde 
Philapost herhaalt zijn annonce 
(met wat kleine aanpassingen, 
zoals de verontschuldigende 
passage Excuses voor onze colle
ga's, er kan er maar één de beste 
prijs betalen) in de eerste maan
den van 2003, om dan in het 
maartnummer nog eens extra 
stevig - met een in vierkleuren
druk uitgevoerde bijsluiter - uit 
te pakken. 
En Philapost is echt niet de eni
ge: eerder lieten ook andere 
handelaren al weten dat ze op 
het vinkentouw zitten, zoals 
Dutchstamp ('wij bieden u de 
hoogste prijzen'), Europost De 
Dieze ('wederom dringend te 
koop gevraagd tegen nog hoge
re prijzen'), Kienhorst ('te koop 
gevraagd Nederland postfris 
vooral na 1940!'! en De Ruiter 
('topprijzen! de beste prijs! 
hoogste prijs!'). 
Trouwens, ook op het Internet 
kom je ze tegen: handelaren die 
naarstig op zoek zijn naar fllate-
listisch materiaal van een be
paalde aard en m een bepaalde 
Kwaliteit. Op de filatelistische 
website www.filateHeloket.nl, 
een portal Moor postzegelhande
laars, wordt al geruime tijd ge
wag gemaakt van 'de komst van 
een nieuwe koper op de Neder
landse postzegelmarkt' en van 
het feit dat de inkoopprijzen in 
verband met dit feit zijn ver
hoogd. 

'Geen kleine jongen' 
Wie is dan wel die 'nieuwe ko
per' op de Nederlandse postze
gelmarkt? Daarover wordt niet 

zo heel erg geheimzinnig ge
daan. Met een flauw grapje zou 
je kunnen zeggen dat hier spra
ke is van een soort Sinterklaas, 
die - zoals het hoort - uit Spanje 
komt. Het gaat om Afinsa, een 
Spaans bedrijf waarop kennelijk 
niet zo gemakkelijk een etiketje 
kan worden geplakt. In het ver
enigingsblad Hoowfa/ozer van 
VZP 'De Posthoorn' omschrijft 
j . Kluft Afinsa als 'nu met be
paald een eenvoudige postze
gelhandelaar'. Hij verstrekt ver
volgens een aantal gegevens 
over het bedrijf (opgericht in 
1980, gevestigd in Madrid en 
Barcelona, aan de Nasdaq ge
noteerd, 2.100 medewerkers, 
een omzet van 185 miljoen euro 
in 200i) en besluit met: 'geen 
kleine jongen dus.' Maar dat je 
Afinsa - zoals Kluft doet - eerder 
een investeringsmaatschappij 
dan een postzegelhandelaar 

zou moeten noemen, daarmee 
is Erik Boeré uit Alphen aan den 
Rijn, handelaar en webmaster 
van www.filateUeloket.nl het 
toch niet eens. 
'Nou nee,' zegt Boeré. 'Want 
Afinsa is ook eigenaar van be
drijven als Filagent en Domfil. 
En het bedrijf treedt op als 
agent voor tal van postzegellan-
den, waarbij ze een dikke vinger 
in de pap hebben als het om 
emissieprogramma en vormge
ving gaat. Ze doen dat overi
gens op een heel serieuze ma
nier; veel postadministraties en 
agenten zouden er een voor
beeld aan kunnen nemen.' 

'Daar hoort Nederland bij' 
Interessanter is natuurlijk de 
vraag waarom en hoe Afinsa op 
de Nederlandse markt terecht 
is gekomen. Daarop valt een 
eenvoudig antwoord te geven: 

we danken dat aan de Neder-
landsche Vereeniging van Postze
gelhandelaren, kortweg NVPH. 
Hans van den Eijnde, vice-voor-
zitter van de handelarenorgani-
satie: 'Wij hebben min of meer 
het initiatief genomen voor de 
Nederlandse inkoopactie van 
Afinsa. Hoe dat ging? Kijk, je 
komt elkaar van tijd tot tijd te
gen. Toen we in april 2002 in 
Monaco waren, bij een vergade
ring van de uitgeversorganisatie 
Ascat, kregen we van Albertino 
de Figueiredo, de hoogste baas 
van het Afinsaconcern, te horen 
hoe zijn bedrijf werkt. Hij vertel
de ons dat Afinsa op grote 
schaal collecties 'Verenigd Eu
ropa' en zegelmateriaal van lan
den als San Marino, Monaco en 
Liechtenstein inkoopt. Toen hij 
bovendien liet weten dat hij be
zig was België in grote aantallen 
op te kopen dachten wij: maar 
dan hoort Nederland er ook bij.' 

Miljoenen-deal 
Er kwamen gesprekken op gang 
die aanvankelijk wat stroef ver
liepen, maar uiteindelijk het 
door de NVPH gewenste resul
taat hadden. En wat er uit de 
bus kwam, was niet mis: m eer
ste instantie wil Afinsa postze
gels afnemen met een totale 
handelswaarde van twee mil
joen euro. 'Niet bepaald een 

Creep uit het 'inkoop-aonbod' van de laatste maanden in 'Filatelie' handel zoekt dringend matenaal te koop... 
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hoeveelheid die de gemiddelde 
handelaar zo op de plank heeft 
liggen,' zegt Van den Eijnde 
droogjes. 'Want dan praat je 
toch over lagere bedragen dan 
miljoenen. En bedenk wel: dit is 
nog maar het begin. Want Afin-
sa wil daarna nog veel meer 
materiaal hebben. Voorzichtig 
als wij zijn gaan we uit dat de 
inkoopperiode zo'n vijf tot tien 
jaar zou kunnen beslaan, maar 
als we De Figueiredo mogen 
geloven - en waarom zouden 
we niet - gaat het zelfs om een 
oneindig project.' 
In september van het vorig jaar 
gingen NVPH-voorzitter Cle
mens Kienhorsten Hans van 
den Eijnde naar Madrid, om in 
het Aflnsa-hoofdkantoor de 
puntjes op de i te zetten. Toen 
dat achter de rug was, werd het 
tijd de leden te informeren. Dat 
gebeurde nog dat najaar. 'De 
reacties waren toen al heel posi-

probleem: Afinsa koopt uitslui
tend postfrisse 'jaargangen' in, 
met uitsluiting van langlopende 
frankeerzegels. Van den Eijnde: 
'Handelaren hebben natuurlijk 
niet van al het materiaal even 
grote voorraden. Dus wat zie je 
nu gebeuren: dat er onderling 
wordt gehandeld, om zo groot 
mogelijke pakketten met com
plete jaargangen samen te stel
len.' 

Investeringsplan 
Dat er stijgende prijzen vallen 
waar te nemen lijkt onmisken
baar. Er is, zo zegt Van den 
Eijnde 'eindelijk weer bodem in 
de markt'. En hoe kan het ook 
anders, als Afinsa - via de 
NVPH - bezig is grote hoeveel
heden filatelistisch materiaal 
aan de markt te onttrekken? De 
vraag is waarom het Spaanse 
bedrijf zo'n grote belangstelling 
aan ae dag legt voor de gezoch-

sluitend postfrisse 'jaargangen', 
waarbij het moet gaan om ma
teriaal uit de periode 1940-1993. 
Boeré: 'Misschien hebben ze 
ook wel belangstelling voor an
der, klassieker materiaal, maar 
dat zal dan te maken hebben 
met het feit dat ze ook over een 
veilingpoot beschikken.' 

Niet bang 
Op het moment dat deze bij
drage werd geschreven (medio 
maart) was Afinsa overigens 
nog niet met de inkoop begon
nen. Daar is wel een verklaring 
voor. Hans van den Eijnde was 
op het moment dat we hem bel
den m Duitsland, op bezoek bij 
Aflnsa-dochter Kohier, waar hij 
net een 'proefzending' had af
geleverd. 'Het gaat om een 
proeflevering die duidelijk moet 
maken of wij op dezelfde lijn 
zitten als Afinsa,' legt hij uit. 
'Dus of we het goede materiaal 

Ham van den Eijnde ' eindelijk weer bodem in de markt Enk Boeré ' goed voor het postzegelimago 

tief,' zegt Van den Eijnde. 'En 
dat, terwijl er op dat moment 
nog geen inkoopprijzen vastla
gen. Om die vast te stellen zijn 
Clemens Kienhorst, Jelle Komrij 
en ik - dus het complete dage
lijkse bestuur - eind november 
weer naar Monaco gegaan.' 

Onderlinge handel 
Toen de inkooplijst eenmaal 
was opgesteld, kregen de leden 
van de NVPH het onderhande
lingsresultaat schriftelijk thuis
gestuurd - en ook nu waren de 
reacties weer positief. 'Dat lag 
ook voor de hand,' zegt Hans 
van den Eijnde. 'Want het leven 
van een handelaar wordt er 
dankzij die lijst veel gemakkelij
ker op. Als hij materiaal krijgt 
aangeboden, kan hij op de in
kooplijst zien of er vraag naar is 
en welke prijs hij er voor kan 
krijgen. Zijn inkooprisico wordt 
dus veel kleiner.' Er is wel een 

te collecties. De verklaring daar
voor is simpel: omdat met dat 
materiaal beleggingsobjecten 
worden samengesteld die Afin
sa aan belangstellenden in 
Spanje en Portugal aanbiedt. 
Op deze objecten vergoedt het 
bedrijf acht jaar lang rente. Na 
die periode kan de koper kie
zen: hij verkoopt zijn object of 
hij verlengt zijn contract met 
nog eens acht jaar. 
Erik Boeré wijst er op dat - als 
het om de inkoop van collecties 
'Verenigd Europa' gaat-Afinsa 
al geruime tijd actiefis. 'Vol
gens mij is dat al een jaar of 
tien bezig,' zegt hij. Boeré wijst 
er verder op dat Arlnsa op dit 
punt ook niet op een mono
polie kan bogen: 'Afinsa is echt 
de enige niet die CEPT-collec-
ties opkoopt en ze zijn ook ze
ker niet de marktleider op dit 
gebied.' 
Afinsa koopt zoals gezegd uit-

G R U P O 
Postzegelgigant Afinsa veroorzaker van veel leven in de (postzegei)hrouwerij . 

leveren, of het de juiste kwaliteit 
heeft en of het op de manier is 
verpakt zoals Afinsa het graag 
heeft.' 
Dat het 'Aflnsa-sprookje' zich 
uiteindelijk niet zal materialise
ren, daarvoor zijn Boeré noch 
Van den Eijnde bang, als we 
hen er naar vragen. Handelaar 
Boeré: 'Nee, ik neb de indruk 
dat de bedragen die met deze 
actie gemoeid zijn voor Afinsa 
echt peanuts zijn. je kunt voor 
relatief weinig geld ongelooflijk 
veel zegels kopen. Postzegels 
zijn - dat vind ik althans - ten 
opzichte van allerlei andere 
waardevolle zaken - sterk on
dergewaardeerd. Het verwon
dert me dan ook helemaal niet 
dat Afinsa zich op die markt 
heeft gestort.' 

Geen risico 
NVPH-bestuurslid Van den 
Eijnde is al evenmin bevreesd 
voor het afspringen van de deal: 
'Nee,' zegt hij. 'In de eerste 
plaats is Afinsa al heel lang op 
deze wijze actief- zeker zo'n 
tien, vijftien jaar - en verder we
ten we dat het een heel be
trouwbare partner is. Die zijn 
echt wel goed voor hun geld.' 

Dat de NVPH zo nadrukkelijk 
bij de affaire betrokken is heeft 
te maken met de rol die de han-
delarenorganisatie voor zichzelf 
ziet weggelegd: die van belan
geloze intermediair. De organi
satie hoeft er zelf niet beter van 
te worden en vraagt voor zijn 
bemiddeling een commissie 
van vijf procent. Met de op
brengst daarvan worden de kos
ten bestreden van het als trait-
d'union fungeren tussen indivi
duele NVPH-leden en Afinsa. 
Van den Eijnde: 'We nemen de 
logistiek voor onze leden voor 
onze rekening: we fungeren als 
het verzamel- en bewaarpunt 
van het materiaal, we zorgen 
voor de verzekering en regelen 
het vervoer.' Grote financiële ri
sico's loopt de NVPH niet, zegt 
de vice-voorzitter. 'Wij betalen 
onze leden zes weken na de 
ontvangst van hun materiaal 
uit; dat is één week nadat we 
zelf het geld van Afinsa hebben 
ontvangen.' 

Goed voor het imago 
Een Spaanse postzegelgigant 
die op zoek is naar 'betere' 
postzegels, Nederlandse han
delaren die hun uiterste best 
doen om zich 'in te dekken' -
wie worden er verder nog beter 
van? Erik Boeré: 'In de eerste 
plaats die verzamelaars die hun 
verzameling willen verkopen. 
En ook handelaren die hun 
voorraad willen afbouwen. En 
ook jullie van het maandblad 
'Filatelie', want je zult zien dat 
het advertentievolume van het 
blad zal stijgen. Verzamelaars 
die hun collecties gewoon vast
houden worden 'op papier' rij
ker. Dat is ook heel leuk, want 
dan zie je dat spaarzin ook in fi
nanciële zin beloond wordt. 
Want wees eerlijk: een deel van 
de verzamelaars is de afgelopen 
jaren toch afgehaakt door de 
negatieve waardeontwikkeling 
van hun bezit, je zult zien dat 
de NVPH-catalogus ook weer in 
hogere oplagen verkocht zal 
worden.' Boeré ziet nog een an
der, minder materieel voordeel: 
'Postzegels hebben lange tijd 
een negatief imago gehad als 
het om waardevastheid ging. 
Dat was al een tijdje aan het 
veranderen en nu deze ontwik
keling zich voordoet zul je zien 
dat het een positieve uitstraling 
op de gehele markt zal hebben.' 
In het scenario van de Alphense 
handelaar zal er een soort ket
tingreactie optreden: de men
sen zullen, als de prijzen weer 
stijgen, eerder bereid zijn geld 
m postzegels te steken. Maar, 
waarschuwt hij meteen, niet 
door elke nieuwe zegel in hon-
derdvoud aan te schaffen: 
'Mooie collecties opbouwen, 
daar gaat het om; we willen 
toch zeker geen speculatieve 
toestanden meer, zoals in de ja
ren zeventig van de vorige 
eeuw?'. 
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Aland 
Op 9 mei 2003 verschij
nen nieuwe Framaauto
maatstroken met het mo
tief blauwe bosbessen 
(Vaccinium myitiiius) in de 
serie bekende bessen uit 
Aland, als opvolger van de 
serie boerderijdieren. Er 
worden per jaar in Aland 
ongeveer drie miljoen kilo 
blauwe bosbessen geplukt 
voorde (jam)handel. De 
strokenserie bestaat uit de 
waarden €0.45, 0.50, 0.55 
en 0.60. Het ontwerp is 
van Emelie Hage. 
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Australië 
Het afgelopen jaar zijn er 
in Australië weer enkele 
nieuwe CPSuitgiften ver
schenen met de afbeeldin
gen 'Kangoeroes' en 'Ko
ala's': 
 tijdens de St. Peters Stamp 
and Coin Shou; 2002 (22 en 
23 juni 2002) verscheen 
een speciale CPSuitgifte 
in de knopwaarden 45, 49 
en 50 c. en de aanduiding 
StPeters 2002; 
 tijdens de Salisbury Stamp 
Fair 2002 (13 oktober 
2002) verscheen een CPS
serie met de vermelding 
Salisbury 2002. Knopwaar
den: 45, 49 en 50 c.; 
 de CPSautomaat in Ade
laide kreeg op i april 2002 
een andere aanduiding: 
ADEL GPO werd Adelaide 
GPO. 
De gewone CPSautoma
ten zijn op i augustus 
2002 verwijderd; ze wor
den alleen nog bij bijzon
dere gelegenheden inge
zet. 

In januari 2003 zijn na elf 
jaar de Australische post
tarieven verhoogd. De 
post heeft een Framaaf
scheidsserie uitgegeven in 
de waarden 50 c, $1. en 
$1.45, aangepast aan de 
nieuwe posttarieven. Het 
ontwerp is van Beth Mc
Kinlay van Australia Post 
Design Studio. Er zijn op dit 
moment nog vijf Frama
automaten in bedrijf: 
5000 AdelaideSA 
4000 Brisbane GPOQLD 
2600 CanberraACT 
3000 MelbourneVIC 
2000 Sydney PostshopNSW. 

Op 30 juni 2003 is het de
finitieve einde van de Aus
tralische Framaautoma
ten aangebroken. 

Epelsaautomaatstroken 
(onderste strook): 

België 
Op 18 juli 2002 werd een 
Amielautomaat met €
waarden in plaats van 
franken weer in gebruik 
genomen in 7500 Tour
nai2. De automaat levert 
de waarden van €0.42, 
0.52, 0.74 en 0.84; de 
kwitanties tonen nummer 
143004. 

Een tweede Amielauto
maat met €waarden werd 
op 26 november 2002 in 
geplaatst in het hoofd
postkantoor Luiki; de 
kwitanties van deze auto
maat dragen nummer 
143005 (de vroegere auto
maatvan Oudenaarde). 
In het Heizelpaleis in 
Brussel was van 6 tot 8 de
cember 2002 ter gelegen
heid van Phileuro 2002 een 
Framaautomaat met het 
chché PHILEURO 2002 ge
plaatst. 

Cyprus 
Op 12 september 2002 
werd in Larnaca de vijfde 
Amielautomaat geplaatst 
met automaatnummer 
007. De stroken worden 
op het bekende bloemen
motiefpapier afgedrukt. 

Denemarken 
Op 12 maart 2003 ver
schenen de jaarlijkse au
tomaatstroken van de 

d a n m a r k 
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Dr. P. Houdevirtd, 
POSTE RESTASTE 
Hoofdpostkantoor Voorburg, 
Ät2270 NA VOOHBVttC/Hodorland. 

Costa Rica 
Na de Klüssendorf automaat 
type631 uit 1993 heeft 
Costa Rica de draad weer 
opgepakt; er verschenen 

Deense Post met scènes 
uit het posttransport ter 
land, in de lucht en over 
het water met het rode 
posdogo en een brieven

bus opeenvolgend op de 
rol. Het ontwerp is van Vi
beke Kaupert. De filatelis
tische dienst biedt een se
rie aan met waarden van 
4.00,4.25 en 5.50 k. 

Duitsland 
Tijdens de veertiende In
ternationale Briefrnarken
Messe in Essen in april 
2002 waren drie Sielaff
automaten in bedrijf Op 
de eerste dag van het 
'brievenbus'papier trok
ken ze een bijzonder grote 
belangstelling van verza
melaars en handelaren. 
Het verzamelen van auto
maatstroken leeft nog in 
Duitsland! De kwitanties 
hadden geen speciale ver
melding BneftnarkenMesse 
Essen of iets dergelijks. 

In april 2002 begon de 
Duitse Post verrassend 
met een proef met vijftien 
Koreaanse automaten van 
het fabrikaat Samkyung 
(PDLautomaten), onder 
meer op de volgende 
plaatsen: 
17402 99084 Erfurti 
19402 3015g Hannoveri 
23402 44649 Herne2 
21502 44879 Bochum 
28502 38102 Braun
schweig31 
Tijdens de postdagen in 
Bonn was op 28, 29 en 30 
april 2002 een Samkyun^
automaat geplaatst. Door 
middel van een touch screen 
konden de volgende waar
den worden verkregen: 
€0.05,0.26,0.51,0.56, 
1.12,1.53,2.05, 2.25 en 
3.68. 
De waardebedrukking van 
de Samkyungstroken is 
breder dan die van de Sie
lajfstroken (32 in plaats 
van 29 millimeter). 

Sinds I januari van dit jaar 
bestaat de nieuwe Sielajf"
strokenserie uit de waar
den €0.04, 0.05,0.10, 
0.44,0.45,0.55,1.00, 
1.44, 2.20 en 3.68. 
De Samkyun^reeks omvat 
de waarden €0.04, o.10, 
0.41,0.44,0.45,0.55, 
i.oo, 1.44, 2.20 en 3.68. 

Op I maart 2003 ging het 
Duitse pakjestarief van 
€3.68 naar €4.10. 

Finland 
De 'wolf en 'rendier'
stroken zijn na tien 
maanden, op 31 oktober 
2002, teruggetrokken. 
Op I november 2002 ver
scheen een nieuw motief. 

'vuurvos' (ontwerp: Ta
pio Haapeenen). Het 
volksgeloof wil dat aurora 
borealis ontstaat doordat 
de vuurvossen in Lapland 
met hun staart langs 
sneeuw en bomen strij
ken. De vuurrode pels 
van de vos genereert von
ken, hetgeen de oor
sprong verklaart van de 
mythische vuurvos. 
De 'vuurvos'serie be
staat uit de waarden 
€0.45, 0.50, 0.60 en 
o.90; het papier wordt in 
alle PAio automaten in 
Finland en in het Santa 
Clauspostkantoor ge
bruikt. Aan de poolcirkel 
gebeurt dat het gehele 
jaar en op de overige 
postkantoren tot 2 maart 
2003. 
Het speciale kersttarief 
van €0.45 was in gebruik 
voor binnenlandse kerst
post van I november tot 
15 december 2002. 

Op 3 maart 2003 versche
nen nieuwe PAio auto
maatstroken met 'bosren
dier'motief in de waar
den €0.55, 0.65 en 0.90. 
Het bosrendier (Ran îfer 
tarandus) is de wilde voor
ouder van het gedomesti
ceerde rendier. 

Suonn fintand € 0,90 

rf\ J 
Frankrijk 
In het congrespaleis in 
Pare Chanot te Marseille 
werd van 17 tot 20 mei 
2002 het 75ste congres 
van de Franse filatelisten
verenigingen gehouden. 
Tijdens het congres waren 
vijf LISAi automaten in 
werking; ze leverden spe
ciale automaatstroken 
(ontwerp: Henri Galeron) 
met een blik op de haven 
en de oude stad van Mar
seille. Aan de bovenrand 
staat Fe'de'ration Frangaise des 
Associations Philateliques 75 
Congres Marseille 2002. 
In de namiddag van 17 
mei 2002 begonnen tech
nici met de herprogram
mering van de vijf auto
maten naar de tarieven 



per april 2002. De eerste 
uren waren nog stroken in 
liet oude tarief verkrijg
baar: €0.41, E 0.41, 0.46, 
Lettre 0.69, C 2.35, J+iD 
2.35,J+iR3.3oenJ+2N 
3.30. Daarna werden de 
drastiscii verlioogde pak
ketwaarden doorgevoerd 
en bestond de serie uit de 
waarden €0.41, E 0.41, 
0.46, Lettre o.6g, C 3.40, 
J+iD 3.40, J+iR 4.60 en 
J+2N4.60. 
Als bijzonderheid werden 
bekend Test Impnmante-
stroken. 
De volgende speciale uit-
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gifte verscheen ter gele
genheid van de 56ste Salon 
Philatelique d'Automne (7-11 
november 2002 met onder 
meer een afbeelding van 
de Eifeltoren en de basi
liek Saint Pierre-Pans en Co-
losseum-Rome (een ontwerp 
van Mare Taraskofï). 
Waarden: €0.41, E 0.41, 
0.46, Lettre o.6g, C 3.40, 
J+iD 3.40,J+iR4.6o en 
J+2N4.60. 

Griekenland 
De filatehstische dienst in 
Athene heeft twee printers 
in gebruik, waarbij het au-
tomaatnummer 00 in 
dunne en dikke cijfers 
voorkomt. 

Hongkong 
De Napier-automaten type 
N718 met kwitantieafgifte 
zijn verwijderd; de Napier-
automaten type N714 
staan nog bij Hong Kong 
GPOenTsimShaTsui 
(Kowloon). 
Op I april 2002 was er een 
tariefaanpassing in Hong
kong. De nieuwe serie 
Napier-stroken bestaat nu 
uit de waarden $1.40, 
2.50, 2.90 en 3.00. Er ont
stond een gebrek aan ze
gels van $0.10; daarom 
werden uit dertig Hasler-
loketmachines stroken 
vervaardigd met aandui
ding Postale Paid 000.10 
HK$, die als noodzegels 
dienstdeden. 

Japan 
Sinds 1997 zijn er in Japan 
zo'n achthonderd Omron-
automaten in gebruik, 
maar nu blijkt er ook één 
automaat van de firma FUJI 
geplaatst te zijn. Het voor-
drukpapier is hetzelfde, 

alleen is de bedrukking 
wat dikker. 

Liechtenstein 
Op 2 juni 2003 verschij
nen in Liechtenstein nieu
we automaatstroken met 
als motief: 'De post in het 
dorp'. Het gaat om twaalf 
verschillende afbeeldin
gen, die opeenvolgend op 
de voordrukrol zitten. 

Nederland 
De EasyStamp-software is 
in juli 2002 aangepast. De 
bedrukking toont nu de 
tekst TPG POST in plaats 
van PTT POST. Tijdens de 
kerstperiode was het au
tomatisch mogelijk (na 
het ophalen van blanco 
zegels) het kortingtarief 
voor binnenlandse post 
(€0.29) te printen. 

ibTPCPOST 
S«e2BR 16 

N«dert«nd < 0.00 

Ook de Hytech-zegelprin-
ters aan de loketten van de 
postkantoren zijn aange
past: hetvoordrukpapier 
is voorzien van de tekst 
TPG POST. 

Nieuw-Caledonië 
Op 12 maart 2002 werd de 
eerste Amiel-printer ge
plaatst in Noumea 
(Nieuw-Caledonië), in ok
tober gevolgd door nog 
eens vijf Amiel-printers. 
De portoserie bestaat uit 
de waarden 70,100,135 
en 155 CFP. 
De eerste Amiel-automa-
ten van het type Distamp 
312 en Top Stamp werden 
op 12 maart 2002 op het 
postkantoor Noumea Bel
le Vie in gebruik geno
men. De volgende vijf 
Amiel-automaten van type 
Top Stamp werden ge
plaatst op de volgende 
postkantoren: 
14-10-02 Noumea Ducos 
15-10-02 Noumea Magenta 
16-10-02 Mont Dore Boulari 
17-10-02 Noumea Sud 
18-10-02 Noumea CTC 

Noorwegen 
De drie Noorse Intermarke-
tin^-automaten zijn ver
wijderd. Men is nu begon
nen met de plaatsing van 
Neiuuision-automaten van 
het type Epost20ooM. In 
de periode tussen 18 
maart en 29 augustus 
2002 zijn elf automaten 
geplaatst. 
De eerste Newuision Epost-
automaatwerd op 18 
maart 2002 geplaatst bij 
de filatelieshop van het 
Postmuseum in Oslo. 
Er zijn Test-stroken be
kend. De werking van de 
automaten wordt gecon
troleerd door stroken te 
printen met TEST/0.00. 

Portugal 
Op 1 maart 2002 versche
nen er automaatstroken in 
euromotief: 

Amiel-stroken 
formaat 55x30 mm, lin-
kerrand 20 zwarte stre
pen, waardebedrukking 
in violet (ig mm breed, 
3.5 mm hoog). Waarden: 
€0.27, 0.45,0.46,0.54 en 
0.70, alsmede Correio Azul 
€0.43 en 1.75. Er zijn twee 
varianten: automaatuit
voering (met komma) en 
uitvoering 'filatelische 
dienst' (met punt). 

Crouzet-stroken 
formaat 80x30 mm, rech-
terrand 20 zwarte strepen, 
waardebedrukking in 
zwart (15 mm breed, 5.5 
mm hoog), waarden iden
tiek aan de Amiel-stroken. 

Neiuvisionstroken 
formaat 55x30 mm, hn-
kerrand zwarte strepen, 
waardebedrukking in vio
let (13 mm breed, 3 mm 
hoog), waarden identiek 
aan de Amiel-stroken. 

SMD-stroken 
formaat 55x30 mm, links 
zwarte strepen, waardebe
drukking in violet (16 mm 
breed, 4 mm hoog). 

Het ontwerp van het voor-
drukpapier is van Acacio 
Santos en drukkerij Ove-
lar. 

QHHHB 
Spanje 
Hieronder een overzicht 
van de Epelsa-stroken die 
in 2002 verschenen. 

ig-oi-02 Motor (MonetGoyon 
LB,1932) 

22-01-02 Congres bedrijfs
risico's (ORP 2002) 

14-02-02 Motor (Norton, 
1936) 

21-02-02 Motor (Neu; Hudson, 
1914) 

21-02-02 Motor (Motobecane 
B44,1930) 

24-02-02Motor (Nimbus 750, 
1939) 

o6-05-02Postforum Madrid 
(Foro Postal 2002) 

07-05-02Schepenserie 
(In/anta Isabel) 

11-06-02 Schepenserie 
(Santa Eulolia) 

11-06-02 Schepenserie 
(Miguel Pinillos) 

13-06-02 Schepenserie 
(Jflbeque) 

24-07-02Postkantoor 
Zaragoza 

02-og-02Postkantoor Cadiz 
o2-o9-o2Postkantoor 

Logrono 
10-10-02 Posücantoor 

Coruna 
10-10-02 Postkantoor 

Osorno 
Posücantoor Ferrol 
Posdcantoor San 
Sebastian 
Postkantoor 
Madrid 
Culturele hoofdstad 
Salamanca 2002. 

26.00, 30.00 en 33.00 k. 
Er zijn zes Amiel-automa-
ten geplaatst en wel bij de 
volgende postkantoren; 
Praag-I 
Praag-7 
Brno-i 
Karlovyvary-i 
Opava-i 
UstinadLaben-i. 

Vaticaan 
Automaatstroken met een 
afbeelding van de vier 
evangelisten verschenen 
op 12 maart. Ze zijn alleen 
bij de filatelistische dienst 
verkrijgbaar. De bedruk
king Citta Del Vaticano is 
zilverkleurig en licht op 
onder ultraviolet licht. De 
beide Frama-automaten 
waren op dat moment 
buiten bedrijf. 
Pas op 13 mei 2002 func
tioneerden de Frama-auto
maten, maar met het 

Tsjechië 
Op 26 juni 2002 verscheen 
de tweede uitgifte voor 
Amiel-automaten met een 
afbeelding van de burcht 
Zoikou (ontwerp: Karel Be-
nesch).Erzijnnuzes 
Amiel-automaten, die de 
volgende waarden leve
ren; 5.40, 8.00, 9.00, 
12.00,14.00,14.40,16.00, 
18.00, 20.00,21.00, 
23.00, 25.00,2g.00 en 
32.00 k. 
Na de tariefverhoging van 
I september 2002 bestaat 
de serie uit de waarden 
6.40, 8.00, g.00,10.00, 
12.00,14.00,16.00,17.00, 
20.00, 22.00, 24.00, 

voordrukpapier waren er 
problemen. Een tweede 
oplage van het voordruk
papier, ditmaal met Citta 
Del Vaticano in goudkleur 
(onder ultraviolet licht 
minder fel oplichtend), 
wordt alleen in de auto
maten gebruikt. 
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PLAATDRUKONTWIKKEUNGEN 
De eerste zegels die bij joh. En
schedé in plaatdruk werden ver
vaardigd waren afkomstig van 
handpersen, waarmee zo'n 
tweehonderd vellen per dag 
konden worden gedrukt. Daar
na verscheen de motorisch aan
gedreven handpers op het to
neel, de Co/o/ine-pers. De ge
heel gemechaniseerde Weener-
pers Kon al circa 3.800 druks 
per dag aan en de Zweedse 
pers haalde al 5.000 druks. In al 
deze gevallen werd nog steeds 
met losse-velinleg gewerkt, met 
gebruikmaking van een vlakke 
tafel. Het papier moest vóór het 
drukken enigszins bevochtigd 
worden, wat inhield dat het Ta
ter, bij het perforeren, moeilijk 
was om kamperforaat te gebrui
ken; er kon niet zonder meer 
worden uitgegaan van vaste af
metingen, een gevolg van het 
krimpen van het papier. 
Droge plaatdruk werd in die ja
ren steeds vaker geïntroduceerd 
en vaak onder vreemde namen 
opgevoerd. Zo werd in 1938 het 
Stalins Idgedi-procédé door het 
Franse Institut de Gravure te Pa
rijs bedacht. Bij de Nederlandse 
zegels zien we in 1935 het kam
perforaat in gebruik raken bij de 
productie van de Zomerzegels. 

Dankzij de uitgifte van een Nederlands blokje van tien 

zegels van 39 cent op 4 maart j l . weten we dat Joh. 

Enschedé drie eeuwen bestaat. In het vorige nummer werd 

een begin gemaakt met het beschrijven van het 

filatelistische deel van de geschiedenis van het bedrijf. 

Rein Bakhuizen van den Brink rondt die beschrijving in 

het nu volgende artikel af. 

Een apart fenomeen, dat af
stamde van het drukken van 
bankbiljetten, was de mogelijk
heid om met slechts één druk
vorm meerdere kleuren te druk
ken. Al in n86o experimenteerde 
men bij Enschedé met de zoge
noemde irisdruk, een methode 
waarbij de kleuren in elkaar 
overliepen. Het ging destijds 
om de productie van bankbiljet
ten van vijfentwintig gulden. 
Voor postzegels werd iets der
gelijks voor het eerst in Mexico 
gebruikt (1926) en daarna in 
1938 in Polen. De methode 
werd vanaf 1939 heel populair 
bij de Franse zegeldrukkerij. 
Het procédé is onder verschil
lende namen bekend, zoals 
Lowbert-druken C;'or/-druk. De 
naam Lambert behoren we als 

Voorbeelden van postzegels die werden ver
vaardigd met behulp van het Cion-procèdé 

eerste te noemen, maar de 
naam Giori - naar Gualtiero 
Giori - wordt tegenwoordig het 
meest in verband gebracht met 
dit procédé. Giori was na de 
Tweede Wereldoorlog met een 
bedrijf begonnen in Lausanne 
en ging in 1952 een samenwer
king aan met de drukpersenfa
brikant Koenig Bauer'm Würz-
burg. Het procédé werd snel 
populair; zo werd het bijvoor
beeld vanaf 1957 volop gebruikt 
voor zegels van de Verenigde 
Staten die bij het Bureau of En
graving and Pr/nt/Vig werden ge
drukt. In 1965 ging Giori samen 
de Engelse drukkerij van waar
depapieren De La Rue. Koenig 
Bauer was veel ouder; dat be
drijf was in 1817 in Londen op
gericht door Friedrich Koenig 
en Andreas Bauer. Al in de ne
gentiende eeuw beschikte En
schedé over boekdrukpersen 
van Koenig Bauer. In 2001 werd 
de naam van het concern gewij
zigd in Koenig Bauer Albert De 
La Rue Giori S.A., hetgeen werd 
vereenvoudigd tot KBA Giori. 
De naam Albert komen we nog 
tegen bij de paragraaf over ras-
terdieparuk. 

In de jaren '60 schafte En
schedé plaatdrukpersen aan 
van Koenig Bauer Giori en om
streeks i984dedriekleurenpers 
Intagliocolor, maar die meer in 
het bijzonder voor het drukken 
van bankbiljetten. De drie kleu
ren waarin de /ntog/ioco/or druk
te worden niet met afzonderlij
ke platen opgebracht, maar met 
een en dezelfde drukplaat waar
van met behulp van sjablonen 
bepaalde gedeelten worden af
gedekt en vrijgelaten. Ook voor 
een heel recente drukorder - de 
vervaardiging van eurobiljetten 
- werden en worden KBA Giori-
persen gebruikt. 
Bij de Nederlandse zegels zien 
we het Giori-procédé bij de 

Rode Kruis zegels van 1953, de 
KLM-zegels van 1959, de Mari
niers van 1965, deAmphilex-ze-
gels van 1967 en de IAO uit 
1969. 
Ook bij de zegels die Enschedé 
voor het buitenland drukt zien 
we dat het Giori-procédé daar
voor wordt gebruikt. Behalve 
voor Luxemburg (vanaf 1952) 
gebeurt dat ook voor landen als 
Ecuador (i960), Portugal 
(1959)1 Koeweit en Congo 
(1964). 

In de loop van de tijd werden de 
drukpersen bij Enschedé steeds 
sneller. De Iris-pers kon al 
12.400 vellen per dag produce
ren. Als er al met meerdere 
kleuren werd gewerkt dan ge
beurde dat spaarzaam, eigenlijk 
alleen voor de bankbiljetten (f 
20 en f50). De Iris-pers werkte 
met gebogen platen, net als de 
Hoe; deze laatste kon een dag-
productie van 14.000 vellen ha
len. Later deden dejumbo-, de 
Lilliput- en de twee C/'or/-persen 
hun intrede in Haarlem. 

In de loop der tijd kon En
schedé ook beschikken over 
een vaste groep Nederlandse 
graveurs die postzegels voor 
het bedrijf graveerden, onder 
wie j . j . Arts, H. Seegers, j . j . 
Warnaaren H. Steinhausen. La
ter, vanaf 1936, werd dit rijtje 
aangevuld met de namen van 
Sem Hartz en E. Reitsma-Va-
lenga en nog weer later met die 
van Kuno Brinks (1938), Hubert 
Levigne (1939), J. Staphorst, 
C.A. Mechelse en W.Z. van Dijk 
(1948). 
Omstreeks 1951 werd het princi
pe van de mechanische over
dracht van de oorspronkelijke 
gravure naar de drukplaat verla
ten. Voor het maken van een 
drukplaat werden de zegelaf
beeldingen fotografisch op de 
plaat overgebracht en geëtst, 
zoals bij rasterdiepdruK. Niet al
tijd is dat aan de zegels te zien, 
maar in veel gevallen wel en 
dan overduidelijk. Sommige ze
gels uit de jaren '50 hebben een 
duidelijk raster. Bij veel zegels 
die voor Luxemburg werden ge
produceerd is het goed te zien, 
maar ook bij enkele Nederland
se zegels: 1956 Zomer, i960 
Geestelijke Volksgezondheid, 
M^6y Amphilex, 1973 Koningin 
Juliana (gecombineerd met ras-



^ua/\Avn^xnrvA/v"vAj\/Ar*j-' 

In de jaren i'ijßig raakte het principe in zwang waarbij zegeibeelden fotografisch werden overgebracht op de drukplaten 

terdiepdruk). Behalve bij 
Luxemburgse zegels zien we 
het gerasterde beeld ook bij de 
incidenteel in plaatdruk vervaar
digde zegels voor andere lan
den, zoals Costa Rica (i960). 
Bij het toepassen van de foto
grafische beeldoverdracht is er 
geen graveur met burijn meer 
nodig. Bi) de hiervoor genoem
de zegels van Nederland wor
den dan ook geen namen van 
graveurs genoemd. Hetzelfde 
geldt voor de Rode-Kruiszegels 
van 1953 en de Zomerzegels 
van 1955; daarna 1957 de Ruyter 
en 1959 KLM, 1964 Universiteit 
Groningen, 1965 Mariniers, 
1969 IAO, 1970 Zomer (gecom
bineerd met offset), 1985 Blin-
degeleidehond (gecombineerd 
met rasterdiepdruk) en 1989 
Verzelfstandiging PTT (gecom
bineerd met offset). 
Incidenteel werden er nog wel 
zegels gegraveerd: 1954 Bonifa-
tius (H. Levigne), 1969 Eras
mus (S.L. Hartz) en 1979 Unie 
van Utrecht (C. Noordzij). De 
laatste zegel is bij verzamelaars 
berucht vanwege de grote hoe
veelheid 'plaatfouten', bestaan
de uit krasjes en andere onge-
rechtigheaen. 

Heel anders ging het met de ze
gels uit 1993 ter gelegenheid 
van het jubileum van de Nota
riële Broederschap (gecombi
neerd met offset) en de 'Blauwe 
Mauritius'-zegel uit 1995 (ge-

Comhinatie van offset met plaatdruk de 
Mauriimszegel, gestoken door Inge Madté. 

combineerd met offset), die 
beide werden gegraveerd door 
de 'huisgraveur' van Enschedé, 
Inge Madlé. Zij verwierf grote 
bekendheid met de nieuwe gra
vures voorde Engelse Kastelen
serie van 1997. Wie goed naar 
Madlé's werk kijkt en dat verge
lijkt met de Kastelenzegels van 
1992 (afgeleverd door Harrison 

and Sons), kan niet anders dan 
tot de conclusie komen dat bij 
de Harrison-productie niet echt 
sprake is geweest van gegra
veerde zegels. De emissie van 
T 992 laat nog wel iets zien van 
de oorspronkelijke gravure van 
Chris Matthews, maar bij de 
emissie van 1994 is toch over
duidelijk sprake van de hiervoor 
beschreven methode waarbij de 
vermenigvuldiging langs foto
grafische weg tot stand komt. 
De Engelsen spreken dan ook 
over re-etching, een procedure 
die bij vrijwel alle zegels werd 
toegepast die op de Koebau-Ci-
oripers (beter bekend als deju-
melle-pers zijn vervaardigd, dit 
ondanks het feit dat de naam 
van de fameuze graveur Czes-
law Slania aan sommige zegels 
is verbonden. 
Inge Madlé hebben we aan het 
werk mogen zien op Amphilex 
2002; haar naam is ook verbon
den aan de zegels die vorige 
maand verschenen om het jubi
leum van Joh. Enschedé filate-
listisch te belichten. Helaas is 
bij deze zegels geen plaatdruk 
gebruikt. 
Buitenlandse graveurs hebben 
vanaf het begin met Enschedé 
samengewerkt. In vroegere ja
ren werd bijvoorbeel veel ge
bruik gemaakt van de diensten 
van Karl Seizinger. Uit een meer 
recent tijdperk vinden we de 
Poolse zegels voor de Wereld-
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postzegeltentoonstelling in 
Poznan (1993), die werden ge
graveerd door Czeslaw Slania 
en werden gedrukt door En
schedé. 
De buitenlandse postadminis-
traties vonden het op een gege
ven moment heel aantrekkelijk 
om Enschedé plaatdruk met an
dere technieken te laten combi
neren. Zo was het Haarlemse 
bedrijfin staat om prachtige ze
gels in de voor de Zweden on
gebruikelijke blokvorm (alles 
werd toen in postzegel boekjes 
of rollen vervaardigd) te druk
ken, waarbij het plaatdruk com
bineerde met rasterdiepdruk. 
Dat gebeurde van 1979 tot 1983, 
in een periode waarin de 
Zweedse zegeldrukkerij dat nog 

niet kon. Het ging om de emis
sies Zweedse rococo, Zweedse 
automobielindustrie, Zweedse 
filmgeschiedenis, Wilde orchi
deeën. Muziek en Zweden. De 
gravures hiervoor werden gele
verd door Czeslaw Slania en 
Zlatkojakus. 

RASTERDIEPDRUK-
ONTWIKKELINGEN 
De eerste rasterdiepdrukpersen 
bij Enschedé waren Palatia-per-
sen van Albert-Frankenthal, 
Duitsland. Met dit type persen 
werd nog tot ver in de jaren '80 
gewerkt. In 1936 werd de eerste 
pers die van de rol kon drukken 
in gebruik eenomen, afkomstig 
van dezelfde fabriek; deze pers 
werd de Albert-Frankenthal ge
noemd. Vooral langlopende ze
gels en rolzegels werden op de 
Albert-Frankenthal gedrukt. In 
de jaren '50-'6o kreeg de pers 
concurrentie van de eerste Goe-
belpers die ook van de rol kon 
drukken: de vierkleuren Regina-
pers (1955) en ook van de 
Chambon-pers ( i960), die voor
al voor het drukken van lucht-
postbladen was aangeschaft. 
Moesten de zegels die op de Al
bert-Frankenthal en de Palatia-
persen werden gedrukt nog op 
afzonderlijke perforeermachi-
nes worden getand, op de Regi-
na-pers werd al gauw een per-
foreerunit gemonteerd. De 
Chambon-pers werd standaard 

Twee van de vele zegels die op de Regmapers van Enschedé werden geproduceerd 
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PRIS KR 11:50 r Buitenlandse postadministraties vonden het op een gegeven moment 
aantrekkelijk om Enschedé plaatdruk met andere druktechnieken te 
laten combineren. De gravures van de hier afgebeelde blokjes werden 
verzorgd door de wereldberoemde kunstenaar Czeslaw Slania 



Links pigmentpapier met (weggespoelde) gelatineiaag, rechts het drukresultaat 
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Btj de overstap van geetste naar gegraveerde cilinders werd bij de zegels in het typeCrouwel 
ook het lettertype van de veltelnummers gewijzigd 

voorzien van een perforeerunit, 
eerst voor het aanbrengen van 
kamperforaat, later (na een pe
riode waarin de Chambon niet 
voor de productie van zegels 
was ingezet) van een inrichting 
voor scheerperforaat (198083). 
In het midden van de jaren '80 
verhuisde Enschedé van het 
Klokhuisplein naar Industrie
terrein Waarderpolder. Begin 
november 1986 werd de Regi
napers gedemonteerd, om in 
het nieuwe gebouw weer in el
kaar te worden gezet. Pas in ja
nuari kwam de pers weer in be
drijf. In het bedrijfin de Waar
derpolder was inmiddels een 
nieuwe vijfkleurenrasterdiep
drukpers van Coebel geïnstal
leera. Begin 1992 werd de Regi
napers voor het laatst gebruikt; 
begin 1995 werd ze gedemon
teerd. Ook de Chambonpers 

" was toen verdwenen. Deze laat
S ste pers was nog tot 1985/86 
■̂  gebruikt voor het drukken van 
 de postbladen van 55 c. en het 
Z lucntpostblad van 90 c. De Pa
"2 latiapersen werden nog tot in 
= 1987 gebruikt voor de productie 
^ van briefkaarten. 
^ De vijfkleuren Goebelpers 

— ^ kreeg omstreeks 1993 gezel
^ A f l schap van een tweede pers, dit
■ ' ■ maal een zevenkleuren Goebel

pers. Royal Mail had bij het con
tract voor het drukken van En
gelse postzegels de eis gesteld 
van een tweede (backup) ras

terdiepdrukpers. Beide persen 
zijn standaard voorzien van een 
inrichting voor scheerperforaat. 
Bij rasterdiepdruk werd per tra
ditie gebruik gemaakt van cilin
ders die werden geëtst. De ras
ters die nodig waren om de inkt 
vastte houden werden vooraf
tegelijk met de zegelbeelden 
(het 'verzameldiapositief)  op 
pigmentpapier met een gelati
neiaag gekopieerd. Nadat de 
overtollige gelatine was wegge
spoeld werd het pigmentpapier 
om de cilinder gewikkeld, waar
na de cilinder geëtst kon wor
den. 
Ai in de jaren '70 was het in de 
grafische industrie mogelijk 
beelden met behulp van een 
computergestuurde graveerma
chine rechtstreeks op de cilin
der te zetten. Voor postzegels 
werd deze methode voor het 
eerst toegepast door de Belgi
sche Zegelwerkplaats in Meche
len, die haar cilinders liet ver
vaardigen door Ets. de Schutter 
in Antwerpen. In 1982 versche
nen daar de eerste zegels, ge
drukt van cilinders die waren 
gegraveerd met behulp van een 
Heil Helio Klischograph. I n de 
loop van de jaren '80 en '90 ga
ven geleidelijk aan meer post
administraties zegels uit die op 
deze wijze waren gedrukt. Voor
dat Nederlandse postzegels zo 
werden geproduceerd werd 
eerst een proef genomen met 

de luchtpostbladen, met cilin
ders die waren vervaardigd bij 
de Nederlandse Diepdruk In
dustrie. De bladen werden bij 
Enschedé gedrukt. Pas in 1990 
nam Enschedé een Heil Helio 
Klischograph in gebruik. De 
oude etsafdelmg op het Klok
huisplein werd nooit overgehe
veld naar het industrieterrein 
Waarderpolder. 
De overstap op de nieuwe gra
veertechniek had gevolgen voor 
de langlopende frankeerserie 
met het portret van koningin 
Beatrix, ontworpen door Peter 
Struycken. De zegeltekening 
van deze reeks werd aangepast: 
de gekleurde ondergrond met 
de daarin uitgespaarde belette
ring (ontwerp: Gerard Unger) 
werd 'geinverteerd'. Anders ge
zegd: wat eerst kleur had werd 
wit, wat wit was kreeg kleur. De 
stippen waaruit het portret was 
opgebouwd werden in vrijwel 
dezelfde kleur als de tekst uitge
voerd. De emissie 'inversie' was 
ontstaan. 

Ook bij de lage waarden, bij de 
cijferzegels van Wim Crouwel, 
werd een wijziging doorge
voerd. De drukcilinders werden 
voortaan gegraveerd en de vel
randbedrukking werd aange
past aan de 'huisstijl' van de 
PTT, hetgeen inhield dat Crou
wels eigen lettertype plaats 
moest maken voor de alledaag
sere Univers. 
In 1993 verschenen op de vel
randen de drukdatums en de 
ordernummers. Afgezien van 
de langlopende zegels in de ty
pen Crouwel en Struycken wa
ren er op dat moment nog 
maar weinig zegels die in ras
terdiepdruk werden vervaar
digd. Uitzonderingen waren de 
sinds 1993 steeds vaker voorko
mende blokken van tien of twin

tig (inclusief de zogenoemde 
decemberzegels) en  in 1995 
de zegels 'Jaar van de f i lm' en 
'Natuuren Milieu'. Daarna ko
men rasterdiepdrukemissies 
sporadisch voor; in 1997 ging 
het (behalve enkele blokken van 
tien of twintig waarvan geen 
drukdatums bekend zijn) alleen 
om de razendsnel gedrukte ze
gels ter gelegenheid van de Elf
stedentoch op 4 januari 1997. 
De laatstgenoemde emissie 
was pas op 2 januari besteld en 
bleek één dag later al beschik
baar te zijn! De zegelproductie 
in rasterdiepdruk bleef bij En
schedé vervolgens uiterst ge
ring. 

ONTWIKKELINGEN 
BIJ DE OFFSETDRUK 
Vanafi 924 werd bij Enschedé 
met enkelkleurige offset ge
werkt; pas in 1953 werd er met 
offset in meer kleuren gewerkt. 
Voorbeelden van meerkleurige 
zegels m ofiFset zijn de Kinder
zegels van 1953, de Kankerbe
strijdingzegels (1955), de zegels 
ter gelegenheid van de Olympi
sche Spelen (1956) en de Rode
Kruiszegels van 1957. Alle hier 
genoemde zegels werden in 
tweekleurendruk vervaardigd, 
hetgeen niet wil zeggen dat En
schedé niet tot meer in staat 
was: de langlopende zegels 
voor Macao (1956) werden bij
voorbeeld in vijfkleuren offset
druk vervaardigd. De Neder
landse Europazegels van 1958 
werden in twee kleuren gedrukt 
met gebruikmaking van slechts 
één drukcilinder (vgl. het bij 
plaatdruk gehanteerde Giori
procédé). Meerkleurendruk 
werd OOK toegepast bij de Rode
Kruis zegels van 1958 voor Ne
derlands NieuwGumea. Vanaf 
1955 zien we ook bij de zegels 

Voorbeelden van 
zegels die bijjoh 
Enschedé met 
behulp van het 
offsetprocédé 
werden gedrukt 



Twee emissies waarbij met een zogenoemd stochastisch raster werd gewerkt 

voorde Nederlandse Antillen 
twee- of meerkleurendruk toe
gepast (Caraïbische Commis
sie, tweekleurendruk in 1955, 
driekleurendruk in 1956). Voor 
Suriname werd in 1956 met 
twee kleuren gewerkt op de 
Thalia-pers. 
I n T 952 was bij Enschedé de Ro-
land Ultra vierkleurenpers op 
het toneel verschenen en later 
de Roland Favorit 2<i2, waarmee 
per 'druktoren' twee kleuren 
kunnen worden gedrukt. Bij toe
passing van druk in vijf of meer 
kleuren moest het papier een 
tweede keer door de pers. 
De vijfkleuren Heidelberger 
werd voor het eerst bij de Euro
pazegels van 1989 gebruikt. In 
één drukgang konden nu tot 
vijfkleuren worden gedrukt. 
Bij meerkleurendruk in offset 
(en ook in boekdruk) werd tra
ditioneel gerasterd meteen ras
ter van haaks op elkaar staande 
lijnenstelsels. Elke kleur kreeg 
daarbij zijn eigen rasterhoek, 
waarbij met stappen van 15 gra
den werd gewerkt: 15, 30,45, 
60, 75 en 90. Als het aantal ras-
terpunten per centimeter niet al 
te groot was waren met het blo
te oog vaak 'rozetten' zichtbaar. 
Werden de onderlinge raster-
hoeken niet goed ingesteld of 
werd een ongunstige dichtheid 
(aantal rasterpunten per centi
meter) niet goed gekozen, dan 
kon er een moiré-effect ont
staan: een ruitjespatroon of een 
'lappendeken'. Het ongunstige 
effect van de rozetten of het 
moiré kon worden verminderd 
door een hogere rasterdicht
heid te kiezen. Vergelijkbare 
problemen kunnen ontstaan bij 
het kopiëren in kleur of bij het 
scannen van al gerasterde illus
traties. 

Enkele jaren geleden werd voor 
het rozetten- en moiréprobleem 
een oplossing bedacht. Men ge
bruikte de computer om luk
raak puntjes te plaatsen, dus 
niet meer op vaste afstanden 
van elkaar en in een vast raster
patroon, maar gebaseerd op 
toeval of (meteen geleerde 
term) volgens de leer van de 
stochastiek. Voor dit procédé 
werden - afhankelijk van het be
drijf dat deze techniek leverde -
verschillende namen gebruikt. 
Zo registreerde Linotype-Heli 
de merknaam Diamond Scree
ning, maar ook de term Star 

Screen/dg wordt wel gebruikt. 
Diamond Screening werd voor 
het eerst gebruikt bij de Neder
landse Sportzegels van 1996. 
Tegenwoordig zijn er al beeld
bewerkingsprogramma's die 
op personal computers draaien 
en die voorzien zijn van zulke 
procédés - ook particulieren 
kunnen dus in principe hun 
scans in meerkleurendruk uit
draaien zonder dat er rozetten 
ofmo/Vétezien zijn! 
Overigens is het stochastisch 
raster niets nieuws. In de jaren 
'20 werd bij rasterdiepdruk al 
een mozaïek- of korrel raster ge
hanteerd, en bij lichtdruk {foto-
typie) leverde het craquelé van 
de gelatine al een 'natuurlijk' 
stochastisch raster op. De Rus
sische drukkerij Coznal< in Mos
kou wist hiervan bij het drukken 
van haar zegels in meerkleuren
druk al vanaf de jaren '30 de 
voordelen te benutten! 
Na de Nederlands Sportzegels 
van 1996 volgden er meer ze
gels waarbij het stochastisch 
raster werd ingezet. In 1997 ge
beurde dat met de emissies Na

tuur en Milieu, Zomer, Europe
se Unie en Kind. In 1998 wer
den de emissies Vestdijk en 
Escher/Koninklijke Bibliotheek 
nog met behulp van het 
procédé vervaardigd. Daarna 
komen we het bij de Nederland
se zegels die door Enschedé 
werden gedrukt niet meer te
gen. Bij de zegels die voor het 
buitenland werden gedrukt 
wordt het echter nog volop ge
bruikt, bijvoorbeeld bij de Ar
meense uitgifte van 2001 ter ge
legenheid van 1700 jaar Chris
tendom en ook bij Zuid-Afrika 
(Chinees jaar van het paard). 
De overgrote meerderheid van 
de Nederlandse zegels wordt 
bij Enschedé sinds de jaren '90 
in offset gedrukt. In 1997 wer
den twee nieuwe, Japanse off-
setpersen aangeschaft: de Mit-
subislni's. Het gaat om een zes-
kleurenpers voor de postzegels 
en een vierkleurenpers met de 
mogelijkheid om dispersielak 
(voor ae doosjes rolzegels) aan 
te brengen. In 1998 werden de 
Japanse persen voor het eerst 
voor de productie van postze
gels ingezet. 

OVERIGE PROCÉDÉS 
Van de overige procédés die bij 
Enschedé in gebruik waren 
dient de zeefdruk zeker ge
noemd te worden. Voor postze
gels werd deze techniek maar 
sporadisch ingezet. Bij Neder
landse zegels gebeurde dat in 
januari 1997, bij de Verrassings
zegel, waarvan de 'kraslaag' in 
zeefdruk werd aangebracht. In 
hetzelfde jaar wera zeefdruk 
toegepast bij de hier al eerder 

genoemde Engelse Kastelen
serie: de door Inge Madié ge
graveerde kasteelafbeeldingen 
werden in plaatdruk aange
bracht, de Kop van de koningin 
in zeefdruk. Bij deze zegels 
werd meteen ook gebruik ge
maakt van optische variabele 
inkt (OVI), met een kleur die 
verandert als de hoek waaron
der men ernaar kijkt wordt ver
anderd. OVI, een techniek die 
alleen kan worden toegepast 
met behulp van zeefdruk of 
diepdruk, werd veel gebruikt bij 
de zegels van Hongkong. 
Een aparte beveiligingstechniek 
zien we bij de perforatie. Het 
gaat dan meestal om een perfo
ratiegat in de vorm van een el
lips (Verenigd Koninkrijk, Ne
derland, Polen) maar in princi
pe kan het tandinggat elke wille
keurige vorm krijgen: security-
perforaat is de algemene term 
voor deze techniek. De Beatrix-
zegels v a n / 7 . 5 o e n / 1 0 . 0 0 
zijn behalve van ellipsvormige 
tandinggaten ook voorzien van 
extra grote hoekgaten. 

AFWERKING VAN 
HET MATERIAAL 
Behalve de diverse drukpersen 
zijn er bij Enschedé altijd veel 
machines in huis geweest voor 
de afwerking. Dat waren bij
voorbeeld perforeermachines 
van de fabrikaten Grover, Bickel 
en Kampf boekjesmachines 
voor de vervaardiging van auto
maatboekjes en numeroteurs 
voor het aanbrengen van rug
nummers bij de rolzegels. En
schedé vervaardigde ook rolze
gels ten behoeve van automa-

Enschedé was en is heel goed in staat postzegelboekjes te produceren Het boekje linksboven werd als een 'proeve van bekwaamheid' gedrukt 



ten voor landen als Taiwan, 
Hongkong, Senegal en Ivoor
kust; de zegels zijn gemakkelijk 
herkenbaar dankzij de aanwe
zigheid van de bekende rug
nummers (om de vijf zegels). 
Postzegel boekjes voor automa
ten werden aanvankelijk uitslui
tend voor de Nederland PTT ge
maakt (dat gebeurde sinds 
1964), maar al in 1969 versche
nen de eerste Belgische auto
maatboekjes in hetzelfde for
maat als de Nederlandse. Boek
jes voor andere gebieden zoals 
de Nederlandse Antillen, Suri
name en Algerije volgden, al is 
het is de vraag of het daarbij al
tijd om producten ging die voor 
de automaatverkoop bestemd 
waren. In 1982 werden voorde 
Australische automaten postze
gelboekjes geproduceerd. Bij 
België en Australië ging het om 
landen waarvan de daar actieve 
zegeldrukkerijen geen ervaring 
hadden met het maken van au
tomaatboekjes; Enschedé kon 
die mogelijkheid wel bieden. 
Bijzonder in trek zijn de laatste 
jaren de doosjes met zelfkleven
de rolzegels, die in feite be
stemd zijn voor zakelijke ge
bruikers. Over de gehele wereld 
worden die doosjes gebruikt; de 
productie ervan lijkt uitsluitend 
m handen te zijn van Enschedé 
en de 'dochter' van de Australi
sche posterijen, Sprintpak. 
Doosjes die afkomstig zijn van 
Enschedé zien we onder andere 
bij Aruba, België, Duitsland, 
Finland, Noorwegen en Portu
gal. 

FIIATEIISTISCHE 
RANDPRODUCTEN 
In de jaren '50 werden bij En
schedé de sluitzegels van de tu
berculosebestrijding van Ne
derland en de Nederlandse An
tillen gedrukt. Verder drukte het 
Haarlemse bedrijf onder meer 
toegangsbiljetten voor postze
geltentoonstellingen, zoals 
Amphilex\n 1967. 

No. 025630 
AMPHILEX «7, AMSTERDAM 

I I I / n 2 t a e l l M 7 
RAI-GEBOLW 

Toegangsbewijs 
•d ƒ2,50 

INCIUMI» Ï O H VttMAKtUIKHM 

Tc 
r r r 

Filatelistisch randproduct toegangskaartje 
voor Amphilex 67 (zie onderdruk) 

Bij diverse gelegenheden drukte 
Enschedé andere sluitzegels en 
vrij recent werden ook nog ze
gels voor het Museum voor 
Communicatie in Den Haag ge
drukt. 

FILATELISTISCHE 
PUBLICATIES 
Bij het belichten van een druk
kerij als Enschedé moet ook ge
wag worden gemaakt van litera
tuur die betrekking heeft op (de 
werkwijze van) het bedrijf. 
Onder de titel Hoe worden post
zegels gemaakt? verscheen in 
1935 een boekdat door Joh. En
schedé en Zonen zelf werd uit-

jWORiyEN ^^^*) 
POSTZEGELS GEMAAKTl 

Omslag 'Hoe worden postzegels gemaakt''' 

gegeven; het werd geschreven 
door H.j. van Vliet. In een inlei
ding wordt aangegeven met 
welk doel de puolicatie ver
scheen: 'Aanleiding tot het sa
menstellen van dit boekje was 
het verlangen van de Directie 
van het Postmuseum in Neder-
landsch-lndie om bezoekers, 
die wat meer dan normale be
langstelling toonen, een en an

der over den aanmaak van ze
gels en wat daarmede samen
hangt te kunnen mededeelen. 
Het boekje is dus in de eerste 
plaats bestemd voor filatelisten. 
Het geeft in hoofdzaak techni
sche gegevens in beknopte 
vorm. Alleen leidt het onder
werp er wel onopgemerkt toe 
om ook de uiteriijKe waarden 
der verschillende druktechnie
ken tegen over elkaar te stellen, 
al dragen de beschouwingen uit 
den aard der zaak altijd een min 
of meer persoonlijk karakter. De 
uitgebreidheid van het grafisch 
gebied dwingt tot beperking. 
Wat wel en wat niet behande
len, is ook hier een moeilijk te 
beantwoorden vraag.' 
Vóón935 bestond er geen sa
menvattend, Nederlands werk 
over de postzegelproductie en 
na de verschijning van Hoe wor
den postzegels gemaakt? zou het 
bijna twintig jaar duren voordat 
er een tweede editie van dit 
standaardwerk verscheen. Dat 
gebeurde in 1952; de tweede 
druk werd door ir. K.E.C. Buyn 
geheel bewerkt en aan de toen
malige technische stand van za
ken aangepast. 

In 1984 - toch nog onverwacht -
kwam uitgeverij Joh. Enschedé 
en Zonen tijdens de opening 
van de tentoonstelling Boeken 
op postzegels (Koninklijke Biblio
theek Den Haag, 15 november 
1984 tot en met 3 januari 1985) 
met een nieuwe titel: De Postze-
gelmakerij, geschreven door 
Henk Haan. Met dit rijk geïllus

treerde boek werd alles weer up-
to-date gebracht. Sindsdien is er 
echter geen publicatie over de 
Nederlandse 'postzegelkeuken' 
meer verschenen. 

TOT BESLUIT 
In de ruim twintig jaar dat ik 
voor het Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, respectie
velijk het maandblad Filatelie 
schrijf is het er nooit eerder van 
gekomen uitgebreid over de be
langrijkste drukkerij van Neder
landse postzegels te schrijven. 
Wel verschenen er verslagen 
van persoonlijke bezoeken aan 
andere drukkerijen in dit blad. 
Heel terecht merkte Arie Piet, 
managing director van Joh. En
schedé Stamps, dan ook een 
jaar geleden op dat het hoog 
tijd werd voor zo'n verhaal over 
zijn bedrijf. 
De bijzondere gebeurtenis van 
het driehonderdjarig bestaan 
van Joh. Enschedé bood een 
goede gelegenheid om zoveel 
mogelijk informatie - en niet 
dan alleen recente, maar ook 
wat oudere gegevens - op een 
rijtje te zetten. Zoals viel te ver
wachten leverde de samenstel
ling van dit overzicht de nodige 
vraagtekens op. Veel van die 
vraagtekens konden gelukkig 
worden weggenomen dankzij 
de hulp van derden. Ik ben de 
heren A. Piet, P. Meyboom en 
P. Wijninckx van Enschedé en 
Johan de Zoete van Museum 
Enschedé (allen te Haarlem) 
dan ook bijzonder erkentelijk. 

t{y. ^'p C JV X ,7 A' (/ SU'9 £ ̂ .5' 

Waar kun je sluitzegels en soui^enirbiokjes beter laten drukken dan bij een echte postzegeldrukker zoals Joh Enschedé in Haarlem"^ 
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'IK HEB ER MOEITE MEE DAT VERZAMELAARS 
VEEL GELD UITGEVEN VOOR EEN MISDRUK' 
Gesprek met Maurits Enschedé, oud-directeur van Joh, Enschedé & Zonen 

T E K S T EN F O T O ' S : P A U L V A N B E E K , W A D D I N X V E E N 
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De winter roert zich nog duch
tig in het Haarlemse er vallen 
sneeuwvlokken ter grootte van 
wattenbolletjes als we het zwaar 
beveiligde bedrijfsterrein van 

Joh Enschede Security Printers 
aan de Jan van Krimpenweg op
rijden Op 21 juni 2003 viert 
deze drukker van onder andere 
onze postzegels en bankbiljet
ten officieel zijn 300-jarig be
staan In degeklimatiseerde 
kluiskelders bevindt zich het be
drijfsmuseum, waar we plaats 
nemen aan een eeuwenoude di
rectietafel, die uitstekend tot 
zijn recht komt in een decor van 
onder andere oude drukpersen, 
letterbakken, gereedschappen 
en boeken Een inspirerende 
entourage voor een gesprek 
met de 76-jarige Mr Maurits 
Enschedé, die het concern van 
1968 tot 1991 heeft geleid Een 
mm of meer revolutionair tijd
vak, want uitgerekend tijdens 
zijn bewind maakte het van 
oudsher statische drukkersvak 
een stormachtige ontwikkeling 
door 

MEESTERWERK 
'Mi jn voorvader Izaak Enschedé 
was de grondlegger van het be
drijf In 1703 legde hij met suc
ces de gildeproef af Dit heuglij
ke feit werd gevierd met een ha
ring en een slaatje Sober, zoals 
men dat m onze familie gewend 
IS,' zegt Maurits Enschedé met 
een licht ironische glimlach 'In 
1719 nam Izaak zijn enige zoon 
Johannes aan als leerling Deze 
Johannes maakte de drukkerij 
vermaard m heel Europa In 
1743 werd voor vierduizend gul
den de lettergieterij van Wet 
stem overgenomen, een goede 
aanwinst voor het bedrijf In de 
tweehonderd jaar die volgden 
stonden achtereenvolgens Jo
hannes I tot Johannes VI aan 
het roer van de gestaag groeien
de onderneming' 
De Ijzeren en bedreigende wet 
voor familiebedrijven, dat de 
tweede generatie het bedrijf uit
bouwt en de derde de kar met 
meer kan trekken of, erger nog, 
het bedrijf ten gronde richt, 
ging m dit geval met op Mau
rits Enschede, vertegenwoordi
ger van inmiddels de achtste 
generatie, heeft hier wel een 
verklaring voor 'Het bedrijf is 
door de eeuwen heen altijd 
langzaam gegroeid, m een tem-

Drukpersen, letterbakken, gereedschappen en boeken uit 

een vervlogen tijdperk: ze vormen het toepasselijke decor 

voor een gesprek met mr. Maurits Enschedé, oud-directeur 

van het bedrijf dat dit jaar zijn driehonderdjarig bestaan 

viert. De 76-jarige telg uit een drukkersgeslacht dat als 

geen ander tot de verbeelding van filatelisten zal 

spreken, vertelt openhartig over een stormachtig 

verlopen, maar uiterst interessante carrière. 

Mr Mounts Enschedé van igGStot 1997 hoogste baas van het Haarlemse drukkersbednjf 

po dat was bij te benen Natuur
lijk moeten de aandeelhouders 
plezier aan hun bezit beleven 
en dienen de aandelen goed 
verhandelbaartezijn, maar de 
lokroep van het grote geld heeft 
nooit de boventoon gevoerd 
De continuïteit van het bedrijf is 
altijd een prioriteit geweest' 

EN F I L A T E L I E 

il. A F L E V E R I N G M 
ZETHAAK 
Maurits Enschede werd m Gro
ningen geboren en doorliep na 
de lagere school het Stedelijk 
Gymnasium m Utrecht Aan het 
einde van de oorlog bezocht hij 
om de nodige praktische kennis 
op te doen de School voor Gra
fische Vakken in Utrecht, mede 
om te ontkomen aan de Arbeits
einsatz 'In die tijd kwam ik er
achter hoe weinig het vak was 

veranderd sinds Izaak En
schedé het bedrijf stichtte Het 
model van de zethaak, waarin je 
de losse drukletters voor het 
zetten verzamelde, was al eeu
wenlang onveranderd, alleen 
werd die met langer van hout, 
maar van messing gemaakt' 
Na de oorlog studeerde En
schede rechten in Utrecht Hij 
werd tijdens zijn militaire 

dienst, die hij tussendoor 
moest vervullen, voor een paar 
jaar naar Indie uitgezonden 
'Als jong luitenantje bij de artil
lerie ontmoette ik daar m 1950 
mijn neef Frans Enschedé, die 
voor de drukkerij onderhandel
de over het inrichten van een 
drukkerij voor postzegels en 
bankbiljetten "Ga gerust mee 
als je zin hebt," zei hij, en dat 
deed ik Soekamo wilde zo snel 
mogelijk zijn eigen geld druk
ken en er werd gezocht naar 
een geschikte plaats De oor-
logskluizen van dejavasche 
Bank m Bandoeng leken een 
goede locatie, maar dan zou 
een reusachtige en eeuwenou
de warmgmboom moeten wor
den gekapt om het gebouw 
voor de papiertransporten toe
gankelijk te maken Neef Frans 
voelde dat de onderhandelaars 
een groot respect voor de boom 
hadden en stelde voor om een 
andere plaats voor de drukkerij 
te zoeken Ik weet het natuurlijk 
met zeker, maar ik denk dat dit 
meedenken uiteindelijk heeft 
geleid tot het verkrijgen van het 
contract, want het bnjft heel bij
zonder dat de Indonesiers uit
gerekend een Hollands bedrijf 
voor deze opdracht verkozen 
We bouwden een drukkerij m 
de buurt van Djakarta en leid
den het personeel op In het 
eerste jaren bedroeg de produc
tie vierhonderd miljoen bankbil
jetten Later is de drukkerij gena
tionaliseerd, hier had het con
tract al m voorzien HIJ staat er 
nog steeds en er worden per 
jaar bijna vijf miljard bankbiljet
ten gedrukt ' 

EEN BIJZONDERE STAGE 
Na het afronden van de rech
tenstudie werd het zo langza 
merhand tijd om al het geleerde 
m de praktijk te brengen Een 
kijkje m een andere keuken zou 
een mooie afronding vormen 
Er was sprake van een gere
nommeerde drukkerij m Italië 
als stageadres, maar omdat 
Maurits de Italiaanse taal met 
machtig was koos hij voor Har
rison alSons, een Engelse firma 
met een bijna net zo lange en 
rijke historie als Joh Enschedé 
Het was een keuze die de rest 
van zijn levensloop ingrijpend 
zou bepalen, want terwijl hij de 
puntjes op de 1 van zijn oplei
ding zette maakte hij kennis 



met 'de dochter van de baas', 
Jennifer Harrison, met wie hij in 
1957 trouwde. 'In tegenstelling 
tot wat de naam van het bedrijf 
deed vermoeden had mijn 
schoonvader alleen maar doch
ters; hij vroeg me of ik geïnte
resseerd was om op termijn het 
bedrijf te gaan leiden. Op aat 
aanbod ben ik niet ingegaan, 
maar we hebben altijd goed sa
mengewerkt. Een keer kreeg 
Harrison een spoedopdracht 
om voor Nigeria twee postze
gels te maken ter gelegenheid 
van het op handen zijnde be
zoek van de Engelse Koningin. 
Mijn schoonvader zat een beet
je met de handen in het haar, 
omdat hij de ontwerpen te laat 
had binnengekregen. Ik zegde 
hem toe dat we de zegels in 
Haarlem zouden drukken. Maar 
ik had teveel beloofd, de pro
ductie was moeilijk in te pas
sen. Ik wist geen oplossing, 
maar gelukkig kwam er een ver
lossend telefoontje uit Enge
land. Het staatsbezoek ging 
niet door, de koningin was in 
venwachting geraakt.' 

OMWENTELING 
In 1968 werd Maurits Enschedé 
voorzitter van de directie in 
Haarlem. Omstreeks die tijd 
kwamen er steeds meer foto
grafische zetmachines in ge
bruik. Door deze revolutionaire 
ontwikkeling - eeuwenlang had 
men immers alle letters met de 
hand moeten zetten - werd de 
boekdruk in snel tempo door 
offset vervangen en viel het 
lood uit de boot: 'We sloten de 
lettergieterij en verkochten 
onze voorraad. Met de andere 
afdelingen ging het uitstekend, 
ook de rotogravure maakte een 
enorme ontwikkeling door. Het 
bedrijf was langzamerhand uit 
zijn jasje gegroeid. De papier
transporten konden het Haar
lemse Klokhuisplein steeds 
moeilijker bereiken. We namen 
de beslissing om het centrum 
te verlaten en de sprong over 
het Spaarne te wagen. We ko
zen voor de Waarderpolder, een 
bedrijvenpark aan de rand van 
de stad. Om de investeringen 
zoveel mogelijk uit eigen mid-

Herinneringen aan een rijke, ambachtelijke bednjßgeschiedenis Maurits Enschedé in Museum Enschedé. 

delen te kunnen financieren 
hebben we de verhuizing stap 
voor stap laten plaatsvinden. 
Uiteindelijk heeft deze operatie 
ruim twintig jaar geduurd.' 

FILATELIE 
'Ik verzamel geen postzegels en 
keek uit hoofde van mijn werk 
anders tegen bepaalde aspec
ten aan dan de filatelist. Een 
misdruk bijvoorbeeld zie ik als 
een mindenwaardig product, 
dat door de controle is geslipt. 
Ik heb er moeite mee dat verza
melaars daar veel geld voor 
neertellen. Nog een voorbeeld. 
Als we postzegels aan het druk
ken zijn en er Breekt een perfo-
ratiekam, dan wordt die vervan
gen door een andere; het werk 
moet immers af Mocht later 
blijken dat deze kam net iets fij
ner of grover was, dan hebben 
filatelisten een boeiend studie
onderwerp. Een drukker zegt 
dat niet zoveel. Toch heb ik in 
de periode dat ik als man van 
de productie zitting had in het 
bestuur van het Postmuseum 

'Ik heb veel geleerd van bekende filatelisten zoals de heren Wolff de Beer en Van der Flier ' 

veel geleerd van bekende filate
listen zoals de heren Wolff de 
Beer en Van der Flier. En na
tuurlijk dacht ik over veel din
gen wel hetzelfde: een postze
gel moet altijd met alle zorg en 
in goede kwaliteit geproduceerd 
worden, waarbij ook de vormge
ving alle aandacht dient te krij
gen. Mijn loopbaan bij En
schedé heeft mijn blik op de we
reld veranderd. Soms kan zelfs 
een postzegelontwerp tot een 
bepaald inzicht leiden. In 1958 
kwam van een aantal klanten 
het verzoek om een postzegel 
te maken ter gelegenheid van 
het tienjarig bestaan van de 
"Verklaring van de Rechten van 
de Mens." Voor ons Nederlan
ders was de inhoud van deze 
verklaring zo normaal, dat we 
ons daar niet druk om maakten. 
Maar in de landen die deze 
postzegels bestelden, had de 
verklaring wel grote indruk ge
maakt, omdat deze elementaire 
rechten daar nooit bestaan had
den en er nog nooit geformu
leerd waren. Ik kwam in contact 
met professor Verzijl, hoogle
raar Volkenrecht in Utrecht, en 
die vertelde mij dat over het 
ontstaan van mensenrechten 
nooit veel was gepubliceerd. Hij 
heeft toen een boekje geschre
ven over dit onderwerp, dat in 
1958 door Enschedé is uitgege
ven.' 

TOEKOMST POSTZEGEL 
Na Maurits Enschedé's pensio
nering in 1991 verstevigde de 
computer zijn positie in het 
drukkersbeclrijf. Een nieuwe 
omwenteling vond plaats: 'Na 
de enorme veranderingen in de 
manier van drukken begon nu 
de vormgeving technisch gedic
teerd te worden. De mogelijkhe

den van een computer zijn bij
na onbegrensd en maken vele 
handmatige processen overbo
dig. Foto's kunnen bijvoorbeeld 
eindeloos gemanipuleerd wor
den. De tijd tussen eerste ont
werp en het drukken is hierdoor 
veel korter geworden. Persoon
lijk vind ik de graveerkunst bij 
plaatdrukzegels nog steeds de 
artistieke top. Het bespreken 
van een drukproef met een kun
stenaar als Sem Hartz vond ik 
altijd een feest. Maar dat bete
kent natuurlijk niet dat je de 
ogen moet sluiten voor nieuwe 
ontwikkelingen. Het drukkers
vak zal altijd in beweging blij
ven, net als de markt voor onze 
producten. Een aantal jaren ge
leden drukten we alle Euroche
ques voor de banken. De pro
ductie liep op tot 150 miljoen 
stuks per jaar. Professor Zijl
stra, destijds directeur van de 
Nederlandse Bank, verzekerde 
mij dat deze cheques op ter
mijn zouden verdwijnen, omdat 
het een te duur betaalmiddel 
was. Ik kon me dat toen moei
lijk voorstellen, maar hij heeft 
toch gelijk gekregen. Niet lans 
geleden is de productie, die al 
drastisch was teruggelopen, ge
staakt.' 

'Of de postzegel eenzelfde lot 
beschoren is? Ik denk het met. 
Behalve de postale functie, die 
natuurlijk ook anders te regelen 
valt, blijft iedere postzegel een 
papieren ambassadeur van het 
land van herkomst. Bovendien 
vormen ze, zeker voor de wat 
kleinere landen, een aardige 
bron van inkomsten. Het ge
bruik zal misschien teruglopen, 
maar ik denk niet dat de postze
gel ooit zal verdwijnen.' 
Opgelucht aanvaarden we de 
terugreis. 
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Van donderdag 29 mei 
tot en met zondag i juni 
2003 worden in Klim
men de 37ste Limburgse Fi
latelisten Dagen gehouden. 
Organisatoren zijn de fi-
latelistenvereniging 't 
Fakteurke en de interna
tionale motiefvereniging 
Arbeitsaemeinscliajt Bergbau 
und Geoiuissenschajten. 
Het programma is afge
rond en bestaat uit drie 
'sporen': 
- het filatelistisch evene
ment in Klimmen (ten
toonstelling, beurs); 
- een tweede algemene 
tentoonstelling in Heer
len en 
- een bezoek aan Zuid-
Limburg voor in mijn
bouw, geologie en pale
ontologie geïnteresseer
de buitenlandse leden 
van de motiefclub. 

Het is verbazingwekkend 
welke krachten er vrij ko
men als er in het Zuid-
Limburgse iets wordt ge
organiseerd dat te maken 
heeft met de mijnbouw! 
Men heeft van die krach
ten bij de organisatie van 
het (echt wel pretentieus 
te noemen) programma 
dankbaar gebruik ge
maakt. 
In Klimmen wordt de 
tentoonstelling Glückauf 
georganiseerd. De expo
sitie wordt op donder
dagavond 29 mei (He
melvaart) ingericht door 
de leden van de motief-
groep. Prachtige verza
melingen over mijn
bouw, vulkanisme, dia
manten en andere edel
stenen, mensen in de 
steentijd en fossielen tot 
en met de cementpro
ductie kunt u daar vrij
dagmorgen bewonderen. 
De officiële opening zal 
op vrijdagmiddag 30 mei 
om 16.30 uur geschieden 
door de burgemeester 
van Voerendaal. Die hele 
vrijdag zal speciaal aan 
schooljeugd de gelegen
heid geboden worden 
om de tentoonstelling te 
bezoeken. De Stichting 
Jeugdfilatelie zal op die
zelfde vrijdag al aanwe
zig zijn met een jeugd
boek waar de kinderen 
voor een grijpstuiver (of 
zelfs gratis) zegels kun
nen krijgen. 
Er verschijnt een catalo

gus met lezenswaardige 
artikelen over 'geo-ver-
schijnselen', maar dan fi
latelistisch bezien. Men 
hoopt dat er ook een 
apart stempel voor deze 
gelegenheid van TPGPost 
kan worden verkregen, 
met een fossiel als motief 
(bijvoorbeeld dat van de 
pas ontdekte unieke oer-
vogel) , zodat ook een tij
delijk postkantoor kan 
worden ingericht. 
Op zaterdag en zondag is 
er volop gelegenheid om 
te ruilen en te handelen. 
De thematische handela
ren zal worden gevraagd 
alle registers open te 
trekken. Zondag tegen 
vijf uur wordt de tentoon
stelling gesloten, nadat 
de winnaar van de pu

blieksprijs kenbaar ge
maakt is. Uiteraard wordt 
dan ook de naam van de 
bezoeker die met zijn of 
haar keus voor de beste 
verzameling een prijs 
heeft gewonnen. 

I Maar er is meer: op don-
I derdagavond is er in 

Klimmen een lezing (in 
het Duits) over de alge
mene geologie van Zuid-
Limburg. Leden van bei
de verenigingen, geno
digden en geïnteresseer
den kunnen deze lezing 

, bijwonen. 
Op vrijdagavond worden 
er in het tweede 'spoor', 

] in het nieuwe GEON Mu
seum in Heerlen, twee le
zingen gehouden. Er is 
een filatelistische presen
tatie op het thema'Dar
win en de evolutie' en een 
tweede actuele lezing 
over aardbevingen in de 
Maas-Rijn regio. Beide 
lezingen worden in het 
Duits gehouden. 
Een prachtige gelegen
heid om eens aan de voet 

I te staan van de schacht 
' van de ON I, daar waar 

duizenden mijnwerkers 

steeds weer afdaalden in 
de onmetelijke diepten 
van de mijn. 
Die avond wordt ook de 
tentoonstelling Post van
uit de ondergrond officieel 
geopend. Op deze expo
sitie over de mijnbouw 
zijn vier filatelistische 
verzamelingen: over evo
lutie, mijnbouw (twee
maal) en geologie te be
wonderen. Deze tentoon-

j stelling blijft geopend tot 
I en met 15 juni; ze duurt 

dus twee weken en zal 
vooral gericht zijn op de 
schooljeugd van Heerlen. 
Twee leden van het co
mité zullen voor scholen 
die darwensen een filate
listische lezing houden 
over 'Mijnbouw' of'Dar
win en de evolutie'. 

I Gedurende de program
ma's die in Klimmen en 
Heerlen worden afge
werkt, wordt ook het 
'derde spoor' afgewik
keld: het bezoeken van 
enkele belangrijke Zuid-
Limburgse sites door le
den van de motiefgroep. 
Dit gebeurt onder 
(bege)leiding van des
kundige gidsen met na
men die in de Limburgse 
en in de internationale 
geologische wereld een 
bekende klank hebben. 
Tot de sites die worden 
bezocht behoren de vuur-
steengroeve in Grons-
veld, het Natuurhisto-

FV GABRIEL 
JUBILEERT 

Om het 55-jarig bestaan 
van de Filatelistenvereni
ging Gabriel te vieren 
wordt van 8 tot en met 29 
september 2003 een spe
ciale tentoonstelling ge
houden. 
Gabriel, een filatelisti
sche vereniging op het 
gebied van bijbel en 

risch Museum in Maas
tricht, de lezuïetengrot in 
Maastricht, de ENCI-
groeve, de modelsteen
kolenmijn in Valken
burg, hetThermen-mu-
seum in Heerlen en na-
tuuriijk ook het GEON 
Museum in Heerlen. 
Als u wilt deelnemen aan 
de verschillende activitei
ten dan kan dat, op voor
waarde dat de groeps
grootte dit toelaat. Ver
der moet dezelfde bijdra
ge worden betaald die de 
deelnemers moeten vol
doen om de kosten te 
dekken. Inlichdngen zijn 
verkrijgbaar bij het orga
nisatiecomité. Bij de le
zingen is iedereen wel
kom tegen betaling van 
een geringe entreeprijs. 
Als u een motiefverzame
ling hebt die wellicht kan 
worden tentoongesteld 
dan is dit mogelijk als er 
nog kaders over zijn. 
Vraag hierover informa
tie bij het organisatieco
mité, dat te bereiken valt 
via Jos H.L. van den 
Bosch, Termaar ig, 6343 
CL Klimmen, telefoon 
043-4592037 of e-mail 
udbohand(5)u;xs.nI. 

Als er een speciale enve
lop met bijzonder TPG-
Post-stempel komt kunt 
u dit couvert voor €2.50 
per stuk bestellen. Ook 
de speciale catalogus is 
voor €2.50 verkrijgbaar. 
Als u het verschuldigde 
bedrag overmaakt (Rabo-
rekening 12.59.04.495 of 
girorekening 265.10.21 
ten name van Philatelis-
tenvereniging 't Fakteur-
ke, krijgt u de envelop
pen en/of de catalogi toe
gestuurd. Vermeld op uw 
overschrijving duidelijk 
het gewenste aantal enve
loppen en/of catalogi en 
vergeet vooral niet het 
adres te vermelden waar
naar de enveloppen en/of 
catalogi gezonden moe
ten worden! 

christendom, zal in de 
Rotterdamse Laurens-
kerk ruim 120 kaders in
richten. De kerk is geo
pend van dinsdag tot en 
met zaterdag van 10 tot 
16 uur. Nadere informa
tie is te verkrijgen bij de 
voorzitter van de jubi
leumcommissie, de heer 
Anton Schipper, telefoon 
010-4613727, e-mail 
anton.schipper@planet.nl. 
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NFVO KOMT ONDANKS UITGEBREID 
OVERLEG (NOG) NIET VAN DE GROND 

Zoals eerder op deze pa
gina's te lezen was is op 
22 juni 2002 op initiatief 
van de Nederlandse Bond 
van FilatelistenVereni
gingen een begin ge
maakt met het oprichten 
van een studiekring Eer
ste en Tweede Wereld
oorlog (NFVO). Er werd 
op die datum ook een in
terimbestuur benoemd, 
dat tot taak kreeg het ini
tiatief vorm te geven. 
Anders dan de Bond in 
zijn verslag van deze bij
eenkomst aangeeft zou er 
eerst nog een tweede ver
gadering plaatsvinden, 
waaraan het interimbe
stuur en een afgevaardig
de van de Bond (de secre
taris) zouden deelnemen, 
met als doel alle mogelij
ke versies van een studie
kring en de eventuele 
steun door de Bond daar
bij op een rijtje te zetten. 
Die tweede vergadering 
heeftop 19 oktober 2002 
in Apeldoorn plaatsge
vonden, tijdens Postex 
2 o o 2. De daar ontwikkel
de gedachte was nogal 
ingewikkeld. Een deel 
van het interimbestuur 
meende dat de nadruk 
zou moeten liggen op de 
militaire post door en 
voor militairen in Neder
land en België, met daar
bij uitlopers naar gebie
den als internering, cen
suur, Rode Kruis, buiten
landse militaire post op 
Nederlandse bodem en 
dergelijke. Een ander 
deel van het bestuur 
meende dat hierbij ook 
de post behoorde van bij
voorbeeld het 'Derde 
Rijk', Polen in Oorlogs
tijd, de Spaanse Burger
oorlog enzovoort. 
Uiteindelijk werd een 
compromis gesloten. Be
sloten werd te beginnen 
met een studiegroep on
der leiding van een be
stuur dat ook zal functio
neren als 'kapstok' waar

aan diverse secties ('Po
len', 'Derde Rijk', e.d.) 
zouden kunnen worden 
opgehangen; deze secties 
zouden zichzelf kunnen 
besturen. De bijdrage van 
de secties zou bestaan uit 
de uitbreiding van docu
mentatie, het uitwisselen 
van gegevens en post
stukken, het vervullen 
van een schakelfunctie 
naar andere verenigingen 
(Dai Nippon, Oost Euro
pa) enzovoort. 
De vertegenwoordiger 
van de Bond adviseerde 
het interimbestuur om 
onderdak bij een grote 
vereniging te zoeken, 
maar het interimbestuur 
gaf de voorkeur aan de 
zelfstandigheid, om al
lerlei problemen met 
contributies, publicatie
rechten en dergelijke te 
voorkomen. Later zou dit 
nader bezien worden. 
De Bondsvertegenwoor
diger waarschuwde er 

voor dat het Bondsbe
stuur liever geen zelf
standige studiegroepen 
rechtstreeks aanstuurt. 
Als service bood de 
Bondssecretaris accom
modatie aan voor een af
sluitende bespreking met 
alle potentiële leden om 
tot een definitieve 'kring
vorm' te komen en het 
verder aan het bestuur 
over te laten. 
Door diverse oorzaken is 
deze voor januari of fe
bruari 2003 geplande bij
eenkomst niet doorge

gaan. Door de lange 
wachttijd haakten in de 
tussentijd leden van het 
interimbestuur en po
tentiële leden af; die gin
gen zelfverder, al dan 
niet met gespecialiseerde 
verenigingen. 
Op 15 februari jl. hield de 
Studiegroep Nederlandse 
Veldpost zijn periodieke 
vergadering. Deze groep 
was op 6 maart 2002 en 
bloc lid geworden van de 
NFVO en drie bestuursle
den van de groep hadden 
op 22 juni 2002 plaatsge
nomen in het uit vijf per
sonen bestaande interim
bestuur van de NFVO. 
Met verwijzing naar de 
recente ontwikkelingen 
(die naar het oordeel van 
de studiegroep niet bij
dragen tot de beoogde 
kwaliteitsverbetering) 
heeft de Studiegroep Ne
derlandse Veldpost be
sloten zich terug te trek
ken uit de groep poten
tiële leden van de NFVO. 
De studiegroep gaat ver
der met haar eigen 
groeps en studieleven en 
trekt zich terug uit alle 
functies van de NFVO. De 
emailadressen en de 
gratis website van de 
NFVO zijn opgeheven. 
Zij die belangstelling 
hebben voor het verza
mel en studiegebied Ne
derlandse Veldpost (met 
randgebieden) kunnen 
zich voor informatie aan
melden bij het secretari
aat van de desbetreffende 
studiegroep: Hondsroos 
6, 3831 CG te Leusden. 
Helaas is hiermee een 
veelbelovend initiatief 
(nog) niet van de grond 
gekomen. Een aantal ge
specialiseerde verenigin
gen beraadt zich momen
teel op het opnemen van 
bepaalde onderdelen van 
de gedachte achter de 
NFVO. 

Wellicht valt er op een 
ander moment, met een 
duidelijker structuur, van 
het idee toch nog iets 
moois te maken. 

COSTERUSLID REINIER ANTOINE 
SLEEUW OVERLEDEN 

Kort voor de jaarlijkse 
bijeenkomst waarop de 
leden van het Costerus
Kapittel voorstellen doen 
voor het voordragen van 
nieuwe leden aan het 
Bondsbestuur, ontvingen 
wij het bericht dat onze 
vriend en medelid Rein 
Sleeuu; op 16 februari was 
overleden. 
Rein was nog niet zo lang 
in hetCosterusgilde op

genomen, maar in die vrij 
korte periode toonde hij 
zich een graag gezien, 
zeer geïnteresseerd mee
denkend en medelevend 
lid. Zijn overlijden trof 
ons temeer omdat verle
den jaar op 18 februari 
zijn echtgenote was over
leden. Dit heeft hem toen 
zeer geraakt. 
De filatelistische belang
stelling van Rein was 

vooral gericht op het 
voormalige Nederlands
Indië. Daarover heeft hij 
dan ook zeer gedegen ge
publiceerd en is hij voor 
andere verzamelaars van 
dit gebied door zijn ken
nis terzake van veel nut 
geweest. Wij zijn hem 
daar zeer dankbaar voor. 
Wij wensen zijn familie 
heel veel sterkte toe bij de 
verwerking van zijn over
lijden. 
Jaap Voskuil 
Costerusridder 

FEPATENTOONSTEL
LING BRNO 2005 

Van IQ tot 15 mei 2005 
wordt in Brno (Tsjechië) 
een FEPAtentoonstelling 
gehouden met FlPerken
ning, BRNO 2005. De FIP
erkenning houdt in dat 
de bekroningen van deze 
tentoonstelling voor FIP
tentoonstellingen kun
nen worden gebruikt. 
In principe omvat 
BRNO 2005 alle klassen, 
inclusief de eenkader
klasse. 
Voor toelating is voor se
nioren ten minste 80 
punten vereist, behaald 
op een na 1996 gehouden 
tentoonstelling in cate
gorie I. Voor junioren is 
de eis ten minste zilver 
(70 punten), behaald op 
een na 2000 gehouden 
tentoonstelling in cate
gorie I. Uiteraard kunt u 
ook deelnemen als u al 
eens internationaal heeft 
tentoongesteld. 
Voor de eenkaderinzen
dingen zijn geen specifie

ke toelatingseisen ge
steld, maar het is drin
gend aanbevolen uit te 
gaan van de Nederlandse 
eisen, dat wil zeggen dat 
u op z'n minst robijn in 
categorie i moet hebben 
behaald om internatio
naal mee te mogen doen 
(gezien het geringe aan
tal tentoonstellingen in 
categorie i zou diamant 
op een tentoonstelling in 
categorie 2 of 3 ook ac
ceptabel zijn). 
Bulletin i van de tentoon
stelling is verschenen. In 
dit bulletin zijn aanmel
dingsformulieren te vin
den en de exacte om
schrijving van BRNO 2005 
wordt er in vermeld. 
Als u wilt deelnemen aan 
deze tentoonstelling 
wordt u verzocht zich bij 
de landscommissaris aan 
te melden. Door de Bond 
is als landscommissaris 
aangewezen de heer 
Henk Buitenkamp, Van 
Beresteijnstraat 26a, 
9641 AB Veendam, tele
foon 0598636165. 

OVERZICHT VAN GEPLA 
TENTOONSTELLINGEN I I 

In het hieronder afge
drukte overzicht vindt u 
de voor 2004 geplande 
postzegeltentoonstellin
gen. Het overzicht geeft 
de stand van zaken per i 
maart 2003. 

De afkortingen in het 
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overzicht kunnen als 
volgt worden verklaard: 
P = propagandatentoon
stelling, W = wedstrijd
tentoonstelling (in cate
gorie I, 2 of 3), J = jeugd
tentoonstelling en GSE = 
Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen. 
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De gezamenlijke partijenhandelaren van Nederland 

Bij elke partijen-handelaar: 

FDC's van 
Nederland & overzee 

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

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


723 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 

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 R̂  

Afgebeeld is een gedeelte van ons kantoor in de Piet Heinstraat te Den Haag. 

Het is bijna Pasen. 
Herinnert u zich ook nog hoe leuk en spannend het als kind was om naar paaseitjes te zoeken? 
Komt u voor Pasen naar ons kantoor dan staan de gratis koffie en paaseitjes voor u klaar. 

De paaseitjes vind u makkelijk: die staan op tafel. De postzegels kunt u zelf zoeken. 
Er staan meer dan 2.000 partijen voor u klaar die geprijsd zijn van € 5 tot vele duizenden Euro's. 

U kunt op een prettige manier, samen met mede-verzamelaars, 
in een rustige omgeving hieruit een keuze maken. 

Ook staan er weer vele nieuwe bakken met FDC's, waaronder veel motief, voor € 0,50 per stuk. 
Voor diegenen die nog nooit op ons kantoor zijn geweest raden wij aan om eens langs te komen: 

u zult beslist een plezierige dag hebben. 

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

Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijst aan. 
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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. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

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

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * > K * * * * * * * * * * * * * * * * * * I N F O R M A T I E B O N ***************************##*##**** 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 03apr 

• * * * * • * * • « * * * « • « * • * * * * * * • « • « * • * « * * « * • * * « * * • * • * • * • • * * * « • * * * * * « * * * * « • * * • * « * * * * * * « « « « « « • • 
Stuur geheel vrijblijvend bovenstaande bon ingevuld naar ons op en u ontvangt gratis eenjaar 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 wij iedere maand meer dan 1000 verzamelingen van de wereld verkopen. 
(En niet alleen het bekende werk zoals Nederland postfris en Verenigd Europa CEPT). 

Omdat wij 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 postfrisse 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 
Openingstijden wc t / m za 12-6 
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

VERRADERLIJK ECHT PRIORITYBLAD 
ALS RECLAME-UITING 

In eerste instantie was ik 
stomverbaasd toen ik het 
hierboven afgedrukte 
pnonty-blad zag. Het 
werd me toegestuurd 
door Henk Janssen uit 
Beek-Ubbergen. Had 
TPG Post weer eens een 
postwaardestuk uitgege
ven zonder dat aan de 
pers te melden? Dat bleek 
niet het geval: het gaat 
hier om een reclame-ui
ting van een opticien uit 
Wijchen, die verspreid 
werd in de regio Nijme
gen. Maar de lichtblauwe 
kleur, de rood-blauwe 
luchtpostomranding en 
het ingedrukte priorityla-
bel geven deze geadres
seerde folder (let op de 
KlX-code) een realisti
sche uitstraling. Helaas 
zijn er geen sporen te 
zien van postale verwer
king. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Voorgefrankeerde enve
loppen worden tegen
woordig in Argentinië 
voor allerlei feestelijke 

gelegenheden uitgege
ven. Een aantal uitgiften 
van 2002 heb ik al eerder 
gemeld; hier volgt de 
rest, samen met de eerste 
enveloppen die in 2003 
verschenen zijn: 
- Vaderdag: illustratie 
schoenen van kinderen 
en volwassenen, zegel
beeld $1.25 'kinderhand 
en volwassen hand' (29 
mei 2002); 
- Vnendendag: illustratie 
groepje van drie vriend
jes, zegelbeeld S1.50 
'kinderen in een kring' (2 
juli 2002); 
- Lente: illustratie bloe
men en bijen, zegelbeeld 
1.50 'bloemen' (10 sep
tember 2002); 
- Moederdag: illustratie 
kind met bloemen en ca
deau, zegelbeeld 1.50 
'bloemen' (2 oktober 
2002); 
- Kerstmis: illustratie 
kerstmannen en pakjes, 
zegelbeeld 1.50 'kerst
groep' {4 november 
2002); 
- Nieuuyaar: illustratie 
tekst en sterren, zegel
beeld 1.50 'vredesduif (4 

november 2002); 
-Zomer 2005: illustratie 
zon en palmboom, zegel
beeld 1.50 'surfer' (6 ja
nuari 2003); 
- Valentijnsdag: illustratie 
harten, zegelbeeld 1.50 
'wekker en harten' (29 ja
nuari 2003). 

Australië 
Om de goudzoekers in 
het kurkdroge West-Aus
tralië van water te voor
zien werd honderd jaar 
geleden een waterleiding 
aangelegd van Munda-
ring Weir (oostelijk van 
Perth) naar Kalgoorlie. 

nuari 2003 werd een pre 
stamped enuelope uitge
bracht met een foto van 
de aanleg van de waterlei
ding. Het zegelbeeld 
(50 c.) toont een dwars
doorsnede van de machi
ne die gebruikt werd om 
de buizen aan elkaar te 
bevestigen en een portret 
van hoofdingenieur 
Charles Y. O'Connor. Het 
eerstedagstempel voor 
deze envelop is geba
seerd op het logo van het 
project, dat toepasselijk 
het Golden Pipeline Project 
genoemd werd. 

Canada 
Zes sets met elk tien 
voorgefrankeerde prent-
briefkaarten zijn door de 
Canadese posterijen tij
delijk in prijs verlaagd. In 
plaats van $ 14.90 kosten 
ze nu $ 12.90. Het gaat 
omdesetsCanadiana, 
Wildlife, Rockies, Central 

2003 vier voorgefran
keerde maximumkaarten 
uitgebracht, genummerd 
59 toten met 62. 
Op de beeldzijde van de 
kaarten zijn afbeeldingen 
te zien van de Junkers Ju 
52/3m, de DC-3, de Super 
Carauelle en de Airbus 320. 
De corresponderende 
postzegels zijn erop ge
plakt en ontwaard met 
een gelegenheidsstem-
pel. De in zwart afge
drukte port-betaaldzegel-
beelden op de adreszijde 
van de kaarten zijn niet 
identiek aan de postze
gels op de beeldzijde: zo
als we de laatste jaren va
ker zien bij Finse maxi
mumkaarten zijn ze apart 
ontworpen. Een set van 
vier kaarten kost EURO-
SIGN4.70. 

Nieuw-Caledonië 
Na de briefkaart die ik de 
vorige keer meldde kreeg 

^ ^ Ï B ï Ö A ^ 4 > 

In totaal ging het om 560 
kilometer aan stalen bui
zen en acht door stoom
machines aangedreven 
pompstations. Op 24 ja-

Canada, Quebec en Atlantic. 
Aan de briefkaarten zelf 
IS de prijsverlaging niet te 
zien: ze zijn allemaal 
voorzien van een port-be-
taaldzegelbeeld. 

Finland 
Bij de emissie 'De ge
schiedenis van de lucht
vaart' zijn op 3 maart 

ik weer een postwaarde
stuk uit Nieuw-Caledonie 
toegestuurd. De afzender 
is een medeverzamelaar, 
die de stukken kocht aan 
een Frans filatelieloket 
en ze vervolgens adres
seerde en onder couvert 
naar Nieuw-Caledoniè 
zond. 

Daar werden ze gestem
peld en verstuurd naar 
de geadresseerden. Deze 
voorgefrankeerde enve
lop zonder waardeaan
duiding dateert uit 2001 
en is bedoeld voor we
reldwijde verzending tot 
20 gram. Op de voorzij
de is een clownsvis afge
beeld, op de achterzijde 
een koraalrif met een 
school vissen. Het zegel
beeld geeft een impres
sie van de tropische 
zandstranden van dit ei
land in de Stille Oceaan. 

Paraguay 
Twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten ter ge-



legenheid van Kerstmis 
verschenen op i8 de
cember 2002. Op de eer
ste kaart, bestemd voor 
binnenlands gebruik, is 
een kerstgroep van aar
dewerk te zien. In het 
zegelbeeld (1.500 g.) is 
het Christuskind in de 
kribbe afgebeeld. De 
tweede kaart is bestemd 
voor buitenlands ge
bruik en heeftop de 
beeldzijde en in het ze
gelbeeld (6.000 g.) af
beeldingen van een 
kerststal die gemaakt is 
door Maria en Gladys Fe
liciangeli. De twee vrou
wen gebruikten bij de 

vervaardiging een men
geling van industriële en 
natuurlijke materialen. 
Er verschenen ook buiten
landkaarten in het tarief 
van 6.000 g. met als thema 
de camalote (een uitbundig 
bloeiende waterplant die 
in ZuidAmerikaanse ri
vieren soms complete drij
vende eilanden vormt) en 
de schilder Juan Samudio 
(18791935). 

Op dezelfde datum wer
den ook vier voorgefran
keerde enveloppen uitge
bracht, wat in Paraguay 
al ruim een eeuw niet 
meer gebeurd was. Drie 

 Dag van de Verdedigers van 
het Vaderland (0110
2002). 
Enueloppen ^root/ormaat 
metzegelbeeld 'A': 
 Schaakpaleis Elista (be

 Polytechnisch Museum 
in Moskou, afbeelding 
machines (31102002); 
 Vesting Korela uit de 
veertiende eeuw (2311
2002); 

M. 
iMiiHii'i' ^ j  * . * 

kerstuitgiften: een bin
nenlandenvelop 
(1.500 g.) met afbeeldin
gen van volkskunst, een 
buitenlandenvelop 
(6.000 g.) met in het ze
gelbeeld een houten Ma
donna in Jezuïetenstijl en 
een buitenlandenvelop 
(6.000 g.) met afbeeldin
gen van reigers. De vier
de envelop is gewijd aan 
de schilder Pablo Alboro 
(18721958). 

Rusland 
Ik heb weer een reeks 
nieuwe meldingen uit 
Rusland ontvangen. Voor 
wie naar een complete 
landenverzameling streeft 
wordt er in Rusland erg 
veel uitgegeven, maar er 
zitten vaak boeiende on
derwerpen tussen. 

Enueloppen klein/ormaat 
met zegelbeeld 'A: 
 8 maart: Internationale 
Vrouwendag (bestelda
tum achterzijde 1809
2002); 

steldatum achterzijde 10
042002); 
 Vliegtuigconstructeur j 
W.M. Mjasisjtsjev (2305
2002); 
 Auteur MaminSibirjak 
(28052002); 
 Postzegels 'Hervormin
gen onder Tsaar Alexan
der I' (21062002); 
 Het bos  behoeder van 
het milieu (15052002); 
 Week van de Ruimte
vaart (26062002); 
 220 jaar Post in het Ki
rovgebied (12082002); 
 Wetenschappelijk pro
ductiebedrijf'Zvezda', le
verancier voor lucht en 
ruimtevaart (1208
2002); 
 Generaal A.P. Belobor
dov (28082002); 
 Standbeeld van Peter de 
Grote in StPetersburg 
(06092002); 
 Auteur A. Beek (3009
2002); 
 Centrum voor Kernon
derzoek (08102002); 
 Geleerde W.W. Wino
gradov (15102002); 

 Natuurbeschermingsge
bied Shiguli, afbeelding 
vleermuis (24122002). 

Enueloppen klem formaat 
met bijzonder ze^elbeeld: 
 200ste geboortedag van 
de dichter A.I. Odojevsky 
(18021839); illustratie: 
de dichter tijdens zijn 
ballingschap in Siberië, 
zegelbeeld 3.25 r. 'por
tret' (uitgiftedatum 30 
oktober 2002); 
 300 jaar gedrukte kran
ten in Rusland; illustra
tie: tsaar Peter I leest de 
eerste krant, zegelbeeld 
3.70 r. 'krant en drukke
rijgebouw' (13 januari 
2003). 

Briefkaart met bijzonder 
zegelbeeld: 
 looste geboortedag van 
de geleerde A.W. Artzi
chovsky (19021878), ar
cheoloog gespecialiseerd 
in de Russische prehisto
rie; illustratie: opgravin
gen bij Pskov, oudste 
brieven op berkenschors. 

zegelbeeld 2.45 'portret 
tegen achtergrond van 
universiteit en kathedraal 
van Moskou' (uitgifteda
tum 30 oktober 2002). 

Slovenië 
Van de heer Uitenboog
aard kreeg ik een brief
kaart ter inzage die voor
zien is van een extra be
drukking. Het gaat om 
normale binnenlandkaart 
met zegelbeeld 'post
hoorn' (groen), die aan 
verzamelaars verstrekt 
werd in het kader van de 
verkiezing van de mooi
ste postzegels van 2001. 
Op het rechtervoorzijde 
van de kaart zijn naam
en adresgegevens van de 
Sloveense posterijen 
voorgedrukt en op de lin
kerzijde is een extra blok 
van drie afzenderlijnen 
aangebracht met 'afzen
der' in het Engels en het 
Duits. De keerzijde van 
deze briefkaart geeft in 
drie talen aanwijzingen 
voor het kiezen van de 
mooiste gelegenheids
postzegel en de mooiste 
definitieve postzegel. De 
kaarten waren blijkbaar 
ook bedoeld voor buiten
landse inzenders. Heb
ben die de kaart allemaal 
keurig gefrankeerd met 
zegels uit hun eigen land 
of zouden ze aangeno
men hebben dat hij al 
voorgefrankeerd was 
voor verzending naar Slo
venië? 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

fS^ 
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Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel, 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Watje van ver haalt is lekker!! 
www.fiiateUehp2.nl 

Vraag onze gratis prijslijsten aan. 

De Helderse postzegel 
en muntenhandel 
Koningstraat 101 
1781 KE DenHelder 
Tel/Fax 0223614066 
C D v/d Wel detail en grossier. 

RUIM 50 JAAR BEROEPSFILATELIST 

http://www.fiiateUehp2.nl
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Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoom 

WWW.espa-veiling.nl 
Iedere maand een schriftelijke veiling op internet, 
met veel gekeurde pracht- en luxe zegels/series. 

Zie agenda en voorwaarden van de veiling. 

Naast Nederland ("/*/0/ FDC) & OGD (** en tot ± 1948 O) heb ik een 
uitgebreid uitsluitend postfris (**) assortiment van; Groot Brittannië 
(gespecialiseerd), Guernsey/Alderney, Jersey, Man, Ierland, Bondsrepubliek 
Duitsland & Berlijn, Polen (na 1945), Roemenië (beperkt), Aland, 
Australië, Nieuw Zeeland, Christmas, Cocos Keeling, Norfolk, Papua New 
Guinea, Pitcairn,Tokelau, Canada, Zuidelijk Africa incl. Namibië, Falkland 
en Zuidpoolgebieden (Antarctica). 
Ik verzorg van deze gebieden mancolijsten en breng af en toe prijslijsten uit. 
Zoekt U hier iets van, neem dan eens contact met mij op. 
Mijn winkel is 's maandags gesloten. 
Ook voor verzorging van abonnementen van vrijwel de gehele wereld. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 
Grote Markt 1,8011 LV Zwolle 
Postbus 1532,8001 BM Zwolle 
tel. 038-4213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

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

m WEumm^ \L 
Postzegelboekjes van Nederland en de gehele wereld. 
Zeer uitgebreide prijscatalogus (met foto's) ontvangt u na 
betaling van € 5,00 op postgiro 1428625. 

Postbus 1051 
5140 CB Waalwijk 
Tel. 0416-331451 • Fax 0416-342856 

www.booklets.nl 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENU\ND-IJSLAND-FINLAND en ÄUND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ool< mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijsiijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tel. 0313-419041 

rZn RON nCnoCnEIT E-mall: pzhronh@bart.nl 

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.espa-veiling.nl
http://www.booklets.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


STUKJE FISCALE GESCHIEDENIS: DE 
'HERSTEL RUN- EN BINNENVLOOT'-ZEGELS 

Rotterdams museum herbergt stille getuigen oorlogsschade 
D O O R GEERT N I E M A N , R O T T E R D A M EN BERT V A N T E I J L I N G E N , B O S K O O P 

Op een regenachtie,e donkere 
avond kwam het sleepschip 
'Ceertruida', domicilie Zierikzee, 
geladen met 546 ton kolen, aan 
in de haven van Dordrecht. De 
volgende dag werd begonnen met 
het lossen van het schip. Nauwe
lijks was het schip leeg of de 
Kriegsmarine stormde aan boord 
en de kempenaar' 'Ceertruida' 
werd 'beschlagnahmt'. Mijn va
der werd van net ene op het ande
re moment schipper te voet en 
kon een huis gaan zoeken aan de 
wal. Dit was augustus 1^40. 

Zo begint een brief van de heer 
C. Jansen, die zo vriendelijk was 
om zijn herinneringen aan de 
vordering van zijn vaders sleep
schip - en de geschiedenis er
van - op papier te zetten. Het 
was voor ons aanleiding de in
formatie over de later ingevoer
de fiscale zegels Herstel Rijn- en 
Binnenvloot eens op een rijtje te 
zetten. De bewuste zegels wa
ren bedoeld als dekking voor de 
uitkeringen aan schippers die te 
maken hadden gekregen met 
schade ten gevolge van oor
logshandelingen. 

Ceertruida werd Joost 
'De bezetters hadden het idee 
opgevat om de in beslag geno
men sleepschepen te "koppen", 
waarmee bedoeld werd dat de 
kop (de voorzijde of neus van 
het schip) werd vervangen door 
landingskleppen,' zo leren we 
van de heer jansen. 'Zo kon de 
laadruimte van de schepen, na
dat er een laag beton in was ge
stort om meer diepgang en een 
grotere stabiliteit te krijgen, die
nen voor het vervoer van leger
voertuigen en manschappen. 
Dit alles stond in verband met 
de plannen om een invasie op 
Engeland uitte voeren. Er wa
ren problemen: de schepen wa
ren nietzeewaardig, ze beschik
ten niet over motoren. Daar 
vond men wat op: er werden 
twee vliegtuigmotoren ge
plaatst, die met behulp van een 
stellage op het roefdek werden 
gemonteerd. Zo zou er toch 
aandrijving worden gegene
reerd. Het werd geen succes. Al 
snel werden de sleepschepen 
weer voorzien van hun oor
spronkelijke "kop", zodat ze op-

Tot de beroepsgroepen die door de Tweede Wereldoorlog 

werden getroffen behoorden ook de binnenvaartschippers 

in ons land. Er werd voor deze groep een schaderegeling 

getroffen, die ertoe leidde dat er speciale fiscale zegels 

kwamen: de 'Herstel Rijn - en Binnen(vaart)vloot'-zegels. 

Geert Nieman en Bert van Teijiingen vertellen iets over de 

achtergrond van deze 'bijdrogezegels'. 

Tan de BaTrachtinesoflOssliiala to 
Arnntschttp ' 
Eo»olillc',lng Horatel Bljo- «" Bliuuravloot k. 
Tljaralc van iM^ %ln Jlify^uX. ''Z 

Schip ^^''^V'i 

Sohtppor 
L a t u r on lie. ven het Bevr^btinfisboekjo 

i/C ton k f. ot. por to?^ f. jeM 

Boven een gezegelde beschikking in het kader van de Rijn- en Binnenvlootregeling, het docu
ment heeft betrekking op het eerste kwartaal van 1942, de zegels zijn ontwaard met het klei-
ne-balkstempel 'Bevrachtingscomm. Born' Onder het sleepschip 'Ceertruida'. 

nieuw als sleepschip konden 
dienen voor het vervoer van 
goederen op de rivieren in 
Duitsland.' De eigenaar van de 
Ceertruida mocht, mits hij één 
jaar (in de periode van eind 
1943 tot eind 1944) als knecht 
in Duitsland verbleef, op zijn ei
gen sleepschip varen, dat overi
gens na de vervanging van de 
neus twaalf centimeter langer 
was geworden. Hij weigerde 
dat. Het schip ging om exploita
tieredenen over in Belgiscne 
handen en kreeg de naamjoost, 
domicilie Antwerpen. 

Schaderegeling 
Om de schade te regelen die de 
oorlogshandelingen en inbe
slagnames hadden veroorzaakt 
had de bezetter het een en an
der bepaald. Zo handelen de 
Verordening nummer 3/1940 
van de Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandse 
gebied^ en Artikel 5 van het Be
sluit Herstel Rijn - en Binnen-
vaartvloot 2^ over de schade die 
aan de binnenvaartvloot was 
ontstaan tijdens de oorlogshan
delingen. De Duitse regering 
droeg daarmee de verantwoor
delijkheid voor het betalen van 
de geleden schade over aan de 
Nederlandse Staat. Verder werd 
in de Nederlandsche Staatscou-



Boven twee bladen met ontwerpen voor de Rijn en Btnnenviootzegels uit de collectie van het Belasting en Douanemuseum in Rotterdam, op de Brievenbeurs in Couda (zie kader hieronder} 
zat dergelijk materiaal  waaronder ook de gedrukte zegels, zie de ajbeeldmg op de rechterpagina  te zien zijn. 

rodtvan iy september 1941 (ar
tikel i) bepaald dat aan de 
rechthebbenden op een in
schrijving in het 'Grootboek 
voor de Rijn en Binnenvloot' 
(een kadaster voor schepen) 
voor elk ingeschreven schip 
vanwege de Staat der Nederlan
den een financiële tegemoetko
ming zou worden uitgekeerd. 
Deze tegemoetkoming bedroeg 
10 cent per ton voorde eerste 
driehonderd ton en 4 cent per 

ton en per week voor de gevor
derde tonnenmaat boven 300 
ton. Er werden ook rentevergoe
dingen bepaald. 
Artikel 2 bepaalde dat er een bij
drage moest worden betaald 
voor een gedeeltelijke dekking 
van de toekenning van de in Ar
tikel 1 genoemde financiële te
gemoetkomingen. Met ingang 
van 1 oktober 1941 moest aan 
de Staat der Nederlanden 20 
cent per ton per jaar worden 

vooruitbetaald en dat dan in 
driemaandelijkse termijnen. 
Het verschuldigde bedrag 
moest worden voldaan door 
speciaal daarvoor vervaardigde 
Rijkszegels te kopen, de zoge
noemde Herstel Rijn en Binnen
vlootzegels. Het ging daarbij om 
schepen meteen laadvermogen 
dat groter was dan 100 ton  on
geacht uit welk land  die ge
bruikt werden voor het inne
men van lading binnen de gren

zen van Nederland en voor de 
opslag of het vervoer op de bin
nenwateren naar welke bestem
ming dan ook. 

Zestien waarden 
De nieuwe Rijkszegels werden 
ontworpen doorj. Bon. De 
reeks bestond uit zegels van 5, 
TO, 20, 30, 40 en 50 cent en ver
der uit de waarden 1, 2, 3, 4, 5, 
10, 20, 30, 50 en 100 gulden. In 
totaal waren er dus zestien ver

lOi 

RIJN EN ilNNENVLOOTZEGELS 
OOK IN GOUDA TE ZIEN 

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 april 
a.s. wordt in sporthal 'De Mam
moet' in Gouda voor de tiende 
maal een internationale beurs 
voor poststukken gehouden. 
Standhouders uit Nederland, Bel
gië, Duitsland en Engeland zijn er 
aanwezig met een grote verschei
denheid aan poststukken, stem
pels, postwaardestukken en lite
ratuur. Ook is een aantal gespe
cialiseerde verenigingen aanwe
zig. Bezoekers kunnen in 'De 
Mammoet' in alle rust rondkij
ken, op zoek naar nieuwe aan
winsten, informatie ofverzamel
contacten. Op de beurs kan niet 
worden geruild. Veel informatie 
is te vinden als u de website 
u)U)u;.JiIatelie.orj3 bezoekt, maar 
het volgende willen u niet ont
houden. 
De beurs staat ditmaal in het te
ken van de Tweede Wereldoor
log. Zo is er een verzameling Ne
derlandse veldpost te zien en 
wordt er getoond welke 'postoor
log'brieven in een collectie over 
de Tweede Wereldoorlog passen. 
Het Belasting en Douanemuse

um uit Rotterdam toont de fiscale 
zegels die in bijgaand artikel wor
den beschreven (zie 'Expositie' 
op het kaartje) en de stichting Pro 
Filatelie zal net als vorig jaar in de 
bovenzaal van de sporthal een 
postzegelbeurs organiseren ten 
bate van het jeugdwerk. Op de 
plattegrond ziet u hoe de stands 
zijn opgesteld. Een verklaring van 
de standnummers: 

1 NFV Skandinavië 
2 René Hillesum Filatelie 
3 R. Roelfs 
4 Arve Collectors 
5 J. Levij 
6 E.L. van Blerk 
7W. Koopmans 
8 Bert Brinkman Filatelie 
9 Ir. H.P. Rozema Philatelie 
10 Gernot/Roidl 
11 J.A.J. van Dijk 

1 1 I I 1 I I 
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12 J. Beugeling 
13 Ton terVrugt 
14J.D. Alderkamp 
16 C. Opscholtens 
17 Briefmarken Singh 
18 G.A. Vogel 
19 F. van den Fleuvel 
21 Yves Hennekinne 
22 Heijs M.O. 
23 John Auld 
24 W. Pasterkamp 
25 W.H. van Veen 
26 L.M.A. Knarren 
27 Sobotka & Breebaart 
28 A. Stormink 
30 Po&Po 
31 ZuidWest Pacific 
32 Aantekenstrookjes 
33 Liechtenstein 
34 Deutsche Besatzung WWI 
35 Studiekring WOi en WOU 
36 Kind en Maximafilie 
37 StampLand 

De beurs is op vrijdag 18 april van 
II tot 18 uur geopend; op zater
dag 19 april gaat de beurs een uur 
eerder open, maar ook een uur 
eerder dicht. U vindt 'De Mam
moet' op de hoek van de Burge
meester Van Reenensingel en de 
Groen van Prinsterersingel in 
Gouda. 



schillende waarden. De zegels 
werden gedrukt door Joh. En
schedé in Haarlem, die ze voor
zag van tanding in de maat 
1372x123/4. 
De zegels werden verkocht 
door de bevrachtingcommissa
riaten, door het Centraal Bu
reau voorde Rijn- en Binnen
vaart en door de Nederlandse 
Particuliere Rijnvaart-Centrale. 
Ze moesten worden opgeplakt 
op de door deze organisaties 
uitgereikte genummerde verkla
ring. Buitenlandse schepen (die 
buiten deze organisaties vielen) 
moesten hun zegels op de 
meetbrief of op het belangrijk
ste document (elk ander doel
matig stuk officieel papier) hun 
zegefs plakken. De zegels wer
den vervolgens ontwaard door 
een stempel dat van een datum 
en een jaartal was voorzien. De 
totale jaarlijkse kosten van deze 
zegelplak-operatie werden bij 
vooruitbetaling in drie maande
lijkse termijnen voldaan. 
In de collectie van het Belasting 
&, Douane Museum in Rotter
dam bevinden zich de ontwer
pen van deze 'bijdragezegels'. 

Bovendien zijn in het museum 
ook complete vellen en losse, 
gestempelde waarden aanwe
zig; het gaat daarbij om de pe
riode 1941-1942. De 'bijdrageze
gels' werden in septemben944 
voorlopig afgeschaft (voor het 
bevrijcle gebied), wat blijkt uit 
het Staatsblad van 17 septem
ber! 944, art. 15. Later werden 
ze definitief afgeschaft: zie 
Staatsblad 27 juni 1947, art. 1. 

Weer in de vaart 
We laten de heer Jansen nog 
eens aan het woord: 'De Neder
landse regering heeft snel na de 
bevrijding een militaire missie -
ik geloof bestaande uit marine
mensen - naar Duitsland ge
stuurd om de zoekgeraakte 
schepen op te sporen. Op de 
schippersbeurs te Rotterdam 
verschenen regelmatig lijsten 
van gevonden Nederlandse 
schepen. De 'Ceertruida' was 
daar nooit bij, totdat de oor
spronkelijke eigenaar hoorde 
dat zijn schip was gesignaleerd 
in het Mittellandkanal. Hij wist 
zijn schip inderdaad terug te 
vinden en na het uitvoeren van 

js""! 'S' 
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een noodreparatie (het schip 
had brandbomgaten) bracht hij 
het naar Papendrecht. Nu was 
het de beurt van de Belgische 
schipper om een verhuiswagen 
te bestellen, want het schip was 
weer aan de oorspronkelijke 
eigenaar - mijn vader - terug
gegeven. Nadat experts van de 
Wederopbouw de schade aan 

het schip hadden vastgesteld 
op dertigduizend gulden werd 
de reparatie door een Vlaar-
dingse werf uitgevoerd.' We 
laten het slot van de geschie
denis niet onvermeld: de Ceer
truida kwam in 1945 opnieuw in 
de vaart, nu met de oudste 
zoon aan het roer. 

Noten: 
': Kempenaars werden aan het eind 
van de negentiende eeuw ontwik
keld om de Kempense kanalen en 
de Zuid-Willemsvaart te bevaren. 
Het waren ijzeren sleepschepen 
met een rondgebouwd voorschip 
en een geveegd achterschip met 
overhangend hek, waar de brug 
(stuurbak) zich bevond. 
:̂ Paragrafen 2 en 3 van deze ver

ordening. 
3; Verordenin̂ enblfld van 12 septem
ber 1941, Stuk 38, nummer 178. 

Geraadpleegde literatuur: 
Staatsbladen, 1944 en 1947. 
De Nederlandsche Staatscourant, 
1941. 
Verordeninflsbladen, 1940 en 1941. 
Jaarverslag Centraal Bureau uoor de 

Rijn- en Binnenvaart, 1940-1941. 
Correspondentie met G. Jansen, 
november 2001. 
Documentatie van E.J. Enschedé, 
Utrecht, oktober 1985. 

Over de auteurs: 
Geert Nieman is sinds 1984 conser
vator collecties van het Belasting & 
Douane JVluseum in Rotterdam, 
Parklaan 14-16. Het museum is 
gratis toegankelijk. 
Bert van Teylingen is vrijwilliger in 
hetzelfde museum. Hij bezit een 
grote expertise op het gebied van 
postale en fiscale zegels en hij 
heeft zijn sporen verdiend in de 
filateüstische wereld. Sinds 1995 
helpt hij bij de registratie van de 
fiscale zegels die zich in de col
lectie van het museum bevinden. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2003 
(verschijnt 12 juni) moeten 
uiterlijk op i mei 2003 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 
Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande
ren dat de genoemde evene
menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange
boden materiaal. Wij advise
ren u daarom met klem om 
en dan vooral bij het bezoe
ken van ver van uw woon
plaats verwijderde evene
menten  eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• II en 12 april: 
HazerswoudeDorp. Boskqfila 
6, propagandatentoonstel
ling met juryadvies ter gele
genheid van het 70jang be
staan van de afdeling Bos
koop van de NVPV. Plantari
umgebouw ITC, Itahelaan 4 
(nabi; de watertoren van Bos
koop). 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 BPWaddinx
veen, telefoon 0182615136. 
• 18 en 19 april: 
Gouda. Tiende Bneucnbeurs, 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 
Prmsterersingel. 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 AAZoe
termeer, fax 0793311218 of 
viauJtuiDJilatelic or̂ . 
• 25, 26 en 27 april: 
Oosterhout. Oplulex 2005, 
tentoonstelling (categorie 3 
en Eenkadennzendingen) ge

S organiseerd door de Ooster
= houtse Vereniging van Post
^ zegelverzamelaars ter gele
— genheid van het 30jarigbe
^ staan van de vereniging. 
■^ Sporthal Oosterheide, Lode
^ wijk Napoleonlaan III. The
i ma:'Mooie Keetje', o.a. 
« jeugdcoUecties, handel, 5
^ centstafel, speciale envelop 
" ^ met bijzonder stempel. Ope
lA ningstijden: op vrijdag 25/4 

4 I f van 14 tot 18 uur, zaterdag 
26/4 van 10 tot 18 uur en zon
dag 27/4 van 10 tot 16 uur. In
lichtingen en inschrijvingen 
(tot 31 december 2002): A. 
Berkhoudt, Lodewijk Napo

leonlaan 57,4904 LG Ooster
hout, telefoon 0162429154. 
•26 en 27 april: 
Wetteren (België). Achttiende 
Weekend van de Thematische Fi
latelie Scheppersinstituut, 
Cooppallaan 128. Voorver
koop en afstempeling 'Luikse 
Floralien'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
donckstraat 83, 9230 Wette
ren (België), kobra22 
@pandora be. 
•7,8 en 9 juni: 
Bad Mondorf (Luxemburg). 
Exphimo, nationale themati
sche tentoonstelling georga
niseerd door de Association 
Luxembour̂ eoise de ia Philatelic 
The'matique. Kurpark. Thema: 
'Vrachtwagens'. Inlichtin
gen: Roger ThiU, 8a rue du 
Baerendall L8212 Mamer. 
• 6 en 7 september: 
Kalmthout (België). Tweede 
Brievenbeurs, 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
3311218 of iDUJU) Jilatelie or .̂ 
•17,18 en 19 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2003, post
zegelshow in het kader van 
de Dag uan 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 Reeu
wijk, telefoon 0182395103. 
• 17,18 en 19 oktober: 
Apeldoorn. 42ste Dag uan de 
Acrofilatche, georganiseerd 
door 'De Vliegende Hollan
der', Honderd eenkadenn
zendingen onder de titel 100 
jaar, dit ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de eerste 
gemotoriseerde vlucht en het 
jubileum 'Honderd jaar 
luchtpost en luchtvaartver
zamehngen'. Americahal, 
Laan van Erica. Informatie te
lefoon/fax 0206144664. 
• 25 en 26 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling 
(categorieën 2 en 3, eenkade
nnzendingen en jeugd) in het 
kader van de Dag uan 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. Hoogerhuisvan 
Schellen, Van Baerlestraat 
I4bv, 1071 AW Amsterdam, 
telefoon/fax 0206734323. 
• 31 oktober2 november: 
Rotterdam. Tentoonstelling 
(categorieën 2 en 3, eenkade
nnzendingen en jeugd) in het 

kader van de Dag uan de Postze
gel 2003. Ca. 250 kaders, lote
rij, handel aanwezig. Con
grescentrum Ahoy', Rotter
damZuid. Openingstijden: 
op vrijdag 31/10 van 1318 
uur, op zaterdag i/ii van 10
18 uur en op zondag 2/11 van 
1016 uur. Toegang€3.. In
lichtingen: A. Ritmeester, te
lefoon 0152141701 of email 
a ntmeestcr@planet nl. 
• 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 

I Markt 30. Openingstijden: 
onbekend. Informatie: W.L 

I Hendriks, Servaashof39, 
5988 GD Helden, telefoon 
0773075047. 
• 7 en 8 november 2003: 
Leeuwarden. Fnphilex 6, ten

' toonstelling (categorie 3, 
eenkaderklasse) ter gelegen

I heid van het 85jarig bestaan 
van de filatehstenvereniging 

j Friesland. Adelaarskerk, Jok
se 17. Ca 200 kaders. Ope

1 ningstijden: op vrijdag 7/11 
' van 10 tot 18 uur en op zater
j dag8/iivaniototi6uur. In
1 formatie: W.A. van Delft, Jan 

de Wittstraat 32, 9062 EX 
Oenkerk. 
• 20 en 21 december: 
Krommenie. Saenphilex 2003, 
propagandatentoonstelhng 
ter gelegenheid van het 65ja
rig bestaan van de vereniging 
van postzegelverzamelaars 
De Posthoorn. Trias, Popel

I straat ia. Ca. 100 kaders. 
Openingstijden: op 20/12 van 
10 tot 17 uur en op 21/12 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
H.K. Smit, Rozeboom 5,1541 
RH Koog aan de Zaan, email 
hl<smit@chello nl. 

I 2004 
I 

• 17 januari: 
Almere. Almcre Philex 2004, 
propagandatentoonstelhng 

I ter gelegenheid van het 25ja
rig bestaan van de VPV Alme
re. Filmwijkcentrum, Walt 

' Disneyplantsoen 76/78. Hon
derd kaders; deelname gratis. 
Openingstijd: van 10.30 tot 17 
uur. Informatie en inschrij
ving: W. de Vries, Schipbeek

I straat 26,1316 SR Almere, te
lefoon 0365341470. 
• 30 januari3 februari: 
Hongkong (China). Hong 
Kong 2004 Stamp Expo, zeven
tiende internationale Aziati
sche postzegeltentoonstel
ling onder het patronaat van 
de FIAP. Hal i, Hong Kong 

l Convention Centre. Informa
tie: Organizing Committee, 
Hongkong Post, Room 1701, 
17/F, ING Tower, 308320 

I Des Voeux Road Central, 
SheungWan, Hong Kong. 

i • 27,28 en 29 februari 2004: 
Varsseveld. Achterhoek 2004, 
tentoonstelling met deelna
me in categorie 3, eenkader
klasse, open klasse en jeugd

1 klasse, georganiseerd door 
i 'De Globe' (afdelingen Vars

seveld, Lichtenvoorde, Dinx
perlo, Doetinchem en Win
terwijk/Aalten. Aanleiding: 
het 25jarig bestaan van de 
afdeling Varsseveld. Sport
hal, Varsseveld. Ca. 300 ka
ders, handelaren enjeugdac
tiviteiten. Inlichtingen: H.G. 
Breuker, Merelstraat 16, 7051 
XM Varsseveld, telefoon 
0315242990. email hg breu
ker@chcllo nl 
• 8,9 en 10 april 2004: 
Sommelsdijk. Tussen Hanng
uliet en Greuelingen, tentoon
stelling (categorieën 2 en 3 
en Eenkader) georganiseerd 
door filatehstenvereniging 
GoereeOverflakkee. De Sta
ver, Olympiaweg 32. Ca. 250 
kaders Openingstijden: on
bekend. Inlichtingen: S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 Stad aan 't Haringvliet, 
telefoon 0187611542, email 
sbangma@xS4all nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 12 april: 
1 Dronten. Open Hof, Coper

mcuslaan, 13.3016.30. 
I Ewijk. Heumeshof, Klaphek

straat 4, 1016. Telefoon 
j 0487521697. 

'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6567680. 

I Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 8, 
1016. Telefoon 0547
363000. 
Zeist. Kerkebosch, Graaf 
Adolflaan, tijden onbekend. 
Telefoon 0306916858. 
• 13 april: 
Amsterdam. OC Amsterdam, 
JanTooropstraatgg, 1016. 
Telefoon 0306063944. 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 
7,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deventer. Speeltuinvereni
ging Wijk 16, Zutphenselaan 
18,1016. Telefoon 0547
363000. 
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
telweg399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Markelo. De Haverkamp, 10
16. Telefoon 0547363000. 

Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6,1014. Telefoon 0297
289322. 
Neede. De Olde Molle, 1016. 
Telefoon 0545272543. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,1016. 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, Stationsplein 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, tijden on
bekend. Telefoon 010
4654941. 
Utrecht. Internationale Verza
mclmarkt Grote Veemarkthal 
(bij de A27), g.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. Jons, Cypresstraat 
58, 9.3013 Telefoon 0475
483630. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat g8, 9.3012.30. 
Huissen. De Bnnk, 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 Bruine
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 0243974654. 
• 3 mei: 
Heeze. Café De Brug, Ginde
rover 2,1217. Telefoon 040
2263192. 
Lisse. 'tPoelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 



Telefoon 0341256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a (ingang 
Croesestraat), 1015. Tele
foon 0302886832. 
• 4 mei: 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
642636. 
• 7 mei: 
NoordwijkBinnen. Speciaal 
uoor ouderen. De Wieken, Was
senaarstraat, 13.3017. Tele
foon 0713614198. 
• 10 mei: 
Bilthoven. Filatclistische con
toctgroep Oost Europa, 't Vogel
nest (bij Zuiderl<apel), Bos
laan i, 1016. Telefoon 0346
572593 (na 19 uur). 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. 
Geldermalsen. Al Band, jilate
listischc contartgroep Islamitische 
Wereld. De Gentel, Genteldijk 
34, 9.3015. Telefoon 0348
481070. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6567680. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Zeist. Kerkebosch, Graaf 
Adolflaan, tijden onbekend. 
Telefoon 0306916858. 

• II mei: 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 

VEILINGEN 

• 13 en 14 juni: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, Postbus 3106, 5003 DC 
Tilburg, telefoon 013
5800434, fax 0315800435, e
mail info(3)pzi)lioes.nl. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

6 mei: 
Het Nederlandse uiad; gegomd 
blokje met vier verschillende 
zegels van €0.39. 
Idem, pnoritijzecjcl; gegomd 
blokje met vier verschillende 
zegels van €0.59). 
3 juni: 
250jaarDouu)c Egberts; twee 
verschillende postzegels van 
€0.39 in een velletje van tien 
(gegomd). 
24 juni: 
Landluchtu)ater; postzegel
velletje van tienmaal €0.39 
(zelfklevend, twee verschil
lende zegels). 
Tweede halfjaar 2003: 
Verrassingspostzegels, Kin
derpostzegels en Kortingze
gels. 

Aruba 

31 januari: 
Arubaanse lemen huizen. Waar
den: 40, 60 en 75 c. 
31 maart: 
Vyftî  jaar 'De Trupiolen'. Waar
den: 30, 50 en 100 c. 
30 mei: 
Orchideeën. Waarden: 75 en 
500C. 
31 juli: 
Vlinders. Waarden: 40, 75, 85 
en 175 c. 
30 september: 
Bedreigde ojbeschermde dieren. 
Waarden: 25, 60, 75 en 150 c. 
31 oktober: 
Kinderzegels (Kind en Sport). 
Waarden: 40+20, 60+30 en 
100+50 c. 

Nederlandse Antillen 

19 maart: 
SociaalCulturele zegels. Waar
den: 40+15, 55+25, 95+35, 
145+45 6n 240+55 c. 
23 april 
Vlinders. Waarden: 5,10, 25, 
35,45,55,65,95,100,145, 
275 en 350 c. 
28 mei: 
Muziek. Waarden: 20, 75,145 
en 285 c. 
3 juni: 
300 jaar Joh. Enschede'. Waar
den: 70, 95,145 en 240 cent. 
Souvenirvelietjevan 550 c. 
31 juli: 
Fedjai IS m Loue... Waarden 30, 
95,145 en 240 c. 
7 augustus: 
Schepen, Waarden: 5, 35,40, 
60, 75 en 85 c (elk tweemaal). 

29 september: 
Katten. Waarden: 145, 240 en 
380 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorg, Waarden 50+15, 
95+35. H5+55 en 240+110 c. 
17 november: 
Decembcrzegels. Waarden 95 en 
240 c. 

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 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen €6., 65plussers €4.50, 
4 t/m 12 jarigen €3., Rabo/ 
NS kaarthouders 50% kor
ting, kinderen t/m 3 jaar, 
MIK of CJP gratis. 
Groepen groter dan 10 perso
nen €5. p.p. 

Studiezalen 
Het is momenteel niet moge
lijk om in het Museum voor 
Communicatie gebruik te 
maken van de studiezaal 
post en postwaarden. Zodra 
hier verandering in komt zul
len wij dit meedelen. 
U kunt overigens nog wel ge
bruik maken van de biblio
theek van het museum, op af

spraak met mevrouw Spiek
man: 0703307500. 

BONDSBIBLIOTHEEK 
IN BAARN 

De Bondsbibliotheek is vie
rentwintig uur per dag be
reikbaar! Voor internetge
bruikers is de Bondsbiblio
theek in Baarn niet meer ge
bonden aan de openingstij
den (elke woensdag van 10 
tot 17 uur en elke eerste zater
dag van de maand van 10 tot 
12 uur). Via de site van de 
NBFV (www.nhjv.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 
behulp van een elektronisch 
informatieaanvraagformu
lier opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per email. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze emailen 
(bibliotheel((3)nbJi).org). 
De bibliotheekvan de NBFV: 
een (surf)bezoekje waard! 

FAQ's: even uitstel 
Deze maand zijn veel af

beeldingen beschikbaar 
gekomen van nieuwe 
poststempels die de ko

mende tijd zullen worden 
gebruikt. Hierdoor ko

men de voor deze maand 
beloofde FAQ's (Frequent

ly Asked Questions) te ver

vallen; ik schuif ze door 
naar volgende maand. 

Gelegenheidsstempels 

35Jaarpostzeäe!club 
KNZ Hengelo 
Ter gelegenheid van het 
35 jarig bestaan van de 
postzegelclub KNZ Hen

gelo werd op 2 maart 
2003 een bijzonder post

stempel gebruikt. Het 
poststempel toont een af

beelding van een karakte

35 j o w Zotitfftattlt« in Hengel« 
85 JOOP Zoutwinning in Twente 

gsm 

nmni 
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2 maart 2003 

ristieke boortoren die 
voor de zoutwinning 
werd gebruikt in de di

recte omgeving van de 
KNZ (Koninklijke Neder

landse Zoutindustrie). In 
i960 stonden er nog tien

tallen van deze boorto

rens bij Hengelo (Overijs

sel). Vier van deze torens 
zijn nu industrieel monu

ment. De jubilerende 
postzegelclub KNZ Hen

gelo gaf ook een speciale 
envelop uit (zie de afbeel

ding hieronder). 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 84144 , 2 5 0 8 AC DEN HAAG 
EMAIL:KEES.VERHULST@)WANADOO.NL 

Dag van de Jcu^djiiatelie Op 
21 en 22 maart werd in 
Emmeloord de Dag van de 
Jeugd/ilatelie gehouden. 
Het thema was 'Op en 
rond de boerderij ' . Ter 
gelegenheid daarvan 
werd een gelegenheids

stempel gebruikt. 

1% maarf 

""Sdfmx.e 

NIPA 2003 Antuierpen 
De Internationale Postze

gel en Muntenbeurs 
NIPA 2003 vond plaats in 
de zalen 2 en 3 van het 
Bouwcentrum aan de Jan 
Van Rijswijcklaan in Ant

werpen. Een bijzonder 

29 en 30 maart 
2003 

33« NIPA 
A N T W E R P E N 

poststempel werd ge

bruikt op de beide dagen, 
29 en 30 maart 2003. 

Ophilex 2003 
Van 25 tot en met 27 april 
2003 wordt in Ooster

hout Ophilex 2003 gehou

den met als thema 
'Mooie Keetje'. Deze 
Mooie Keetje (een Oos

terhouts meisje, naar wie 
het tweetal uit Hilde

brands Cainera Obscura op 
weg was) is nog steeds in 
Oosterhout te vinden, zij 
het niet langer van vlees 
en bloed maar in roerloos 
brons en nog altijd fier en 
knap en recht van lijf en 
leden. 

V'^^^A», 

Eerstevluchtstempels 

Op 30 maart waren er 
maar liefst drie eerste 
vluchten van de KLM en 
op I april volgde er nog 
een. Ik heb het dan over 
vluchten ter gelegenheid 
waarvan een bijzonder 
poststempel werd ge

bruikt. Voor nadere gege

vens kunt u de rubriek 

Luchtpostnieuu)s van mijn 
collega Hans Dekker 
raadplegen, maar ik laat 
u hier wel de afbeeldin

gen van de vier speciale 
poststempels zien. 

1« v luch t KLM 

30 maart 2003 

1* v luch t KLM 

30 maart 2003 

1« v luch t KLM 

30 maart 2003 

1« v luch t KLM 

1 april 2003 

http://www.muscom.nl
http://www.nhjv.nl


KERST EN NIEUWJAARSPOST 2002: 
NIEUWE STEMPELS EN ANDER NIEUWS 

Post werd rond de jaarwisseling vlot verwerkt 
DOOR F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D 

Zoals sinds 1998 gebruikelijk is, 
werd ook afgelopen decemoer 
weer een groot deel van de 
kerst en nieuwjaarspost (KNJ
post) in de rayons verwerkt en 
niet in de sorteercentra^. Dit 
jaar gebeurde dit in de periode 
van 13 tot en met 22 december. 
De meeste kaarten (ca. 94 mil
joen) werden verwerkt tussen 
14 en 20 december^, maar er 
waren ook 'vroege vogels': vóór 
10 december waren er al zeven 
miljoen stuks verwerkt. Naar 
verluidt werden er in oktober al 
kerstkaarten verzonden. Hier
mee werd de trend van de laat
ste jaren gevolgd, dat de kerst
artitcelen al na de zomervakan
tie in de winkels verschijnen. 
In totaal werden tot 4 januari 
van dit jaar 199,3 miljoen kerst
kaarten verstuurd, ongeveer 
evenveel als een jaar tevoren. 

TPGPost had het in de laatste weken van 2002 
weer bijzonder druk met het verwerken van de 

kerst en nieuwjaarspost. Voor de verzamelaars van 

moderne poststukken  èn voor liefhebbers van vlaai 
 was het een periode om extra attent te zijn. 

Ondanks de grote inzet in de 
rayons kan worden vastgesteld 
dat het grootste deel van de 
KNJpost in de zes sorteercen
tra werd verwerkt. Uit een niet
representatieve steekproef van 
250 kaarten blijkt dat minder 
dan 30 procent in de rayons 
werd gestempeld (gegevens 
niet afkomstig van M. de 
Hond). 
Omdat afgelopen jaar PTTPost 
haar naam veranderde in TPG

Post, was te verwachten dat de 
nieuwe aanduiding ook in de 
KNJstempels zou worden ge
bruikt. Dit bleek inderdaad in 
een groot aantal plaatsen het 
geval te zijn, bijvoorbeeld in 
Goes [ajbeeld'mg 7). Op een 
aantal plaatsen werden echter 
nog de oude stempels gebruikt, 
bijvoorbeeld in Brunssum [af
beelding 2). Op sommige plaat
sen (Heerlen) werden zelfs de 
oude en de nieuwe stempels 

naast elkaar gebruikt {afl>eeldin
genjen4). Daarnaast werden 
zoals de laatste jaren steeds 
meer gebruikelijk Klüssendorf
stempels' met een gewone 
plaatsnaam ingezet, al dan niet 
voorzien van een postcodevlag 
of van golflijntjes (apeeldingen 5 
en 6\. Het stempel SITTARD 2 
werd op 18 december zonder 
vlag gebruikt [afbeelding ■/); de 
machine stond overigens in Ce
leen! 
De verdeling van de nummers 
van deTPGPoststempels is af
wijkend ten opzichte van die 
van de PTTPoststempels, zoals 
eerder gepubliceerd4. Het Ne
derlandse Stempelcollectief kan 
dus aan een nieuwe inventarisa
tie beginnen. Op een tot nu toe 
onbekende plaats in de Rand
stad werd een geheel nieuw 
type enkelringsstempel TPC

y. 
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Post 171 gebruikt {afieelding 8). 

Problemen met vierkante 
kerstkaarten 
In de handleiding achterop de 
decemberzegelvelletjes wordt 
gewaarschuwd dat de zegels 
niet op vierkante kaarten mo
gen worden gebruikt [afbeelding 
9). Deze moeten volgens het 
normale tarief (39 c) worden ge
frankeerd. De achtergrond hier
van is dat bij automatische ver
werking de machine de postze
gel niet kan vinden. Bij ae hand
sortering (in de rayons) behoeft 
dit echter geen probleem te zijn 
omdat de kaarten daar hand
matig worden 'gekopt' (in de 
stempelmachine gezet). On
danks het verbod werden er 
heel wat vierkante kaarten ver
stuurd, maar voor zover bekend 
werden er geen beport. Wel 
kwam het voor dat in de auto
matische verwerking de zegel 
niet werd gestempeld (aflieel
ding To). Blijkbaar deed zich 
hetzelfde probleem voor in 
CrootBrittannië. In dat land 
werd de zegel echter van een 
fraai grootrondstempel voor
zien {aßeeldingii), in plaats 
van een armoedig balpen
streepje. 

Kerstpost en vlaai 
Op het eerste gezicht lijkt er 
geen enkel verband te bestaan 
tussen kerstpost en vlaai. Uit 
het vervolg van dit stukje zal 

Wud>Oto«iTibwmi»l»? 

I Hetko(tingttanetisg«ldigwan26nov*mbef 
2002 tot en m«t e januari 2003 

echter blijken dat dit verband 
wel degelijk is te leggen. Begin 
december 2002 verscheen in di
verse dagbladen het bericht dat 
een familie in 'sGravenzande 
meerdere kerstkaarten ontving 
die rond 1950 waren gepost en 
dus een halve eeuw onderweg 
zouden zijn geweest alvorens 
alsnog door oom TPC te wor
den bezorgd. Dit verhaal bleek 
te mooi om waar te zijn en een 
inventieve journaliste van De 
Telegraafwisi de ware toedracht 
te achterhalend De kaarten wa
ren afkomstig van een familie 
uit Maassluis. In die plaats 
voerde een lid van de bakkers
keten MultMaai een actie waar
bij men bij inlevering van zijn 
kerstpost in de week van 9 tot 
en met 14 december gratis een 
stuk vlaai kreeg. TPG Post heeft 
een overeenkomst met 110 Mul
t/V/ao/'winkels, verspreid over 
bijna het gehele land, en met 
een aantal PlusMarkten om het 

vroeg verzenden van kerstkaar
ten te stimuleren. Dit werd huis 
aan huis met een fraaie folder 
aangekondigd (afbeeldingen 12 
en 1^). De bedoeling was de ver
zendpiek die in week 51 valt (de 
week van 16 tot en met 22 de
cember, zie boven) af te vlakken 
en gedeeltelijk te verschuiven 
naar week 50. Uiteindelijk wer
den er in de maand december 
drie miljoen kaarten bij Muïti
f/oo/ingeleverd. 

Geen bedrog 
De familie uit Maasluis had nog 
een doos met oude kerstkaar
ten op de zolder staan, die ooit 
op een rommelmarkt was aan
geschaft. Een gedeelte van deze 
antieke kerstkaarten werd zo
doende omgezet in vlaai, het
geen natuurlijk niet de bedoe
ling was: het moesten kaarten 
'anno 2002' zijn! De kaarten 
waren allemaal geadresseerd 
aan een mevrouw in 'sGraven
zande, die inmiddels is overle
den. Op het adres woonde ech
ter een kleindochter, die de 
tweedehands kerstkaarten 
kreeg bezorgd. Toen alles uit
kwam betichtte de al te gulle 
bakker de afzendster van be
drog, maar deze had volledig te 
goeder trouw gehandeld. Kerst
kaarten zijn kerstkaarten en 
vlaai is vlaai, nietwaar? 
Helaas is aan de verzonden 
kerstkaarten geen filatelistisch 
onderzoek gedaan. Op de foto 

in de Telegraaf zijn enkele kaar
ten te zien, gefrankeerd met ze
gels van 2 en 4 cent, typeVan 
Krimpen. Dit was het drukwerk
tariefvan 1946 tot 1957, respec
tievelijk van 1957 tot 1964. Op 
één kaart is te zien dat de zegel 
met een handstempel én een 
machinestempel is vernietigd. 
Dit laatste stempel is waar
schijnlijk tijdens de tweede reis 
aangebracht. Ondanks het feit 
dat de zegels sinds 31 decem
ber! 985 ongeldig zijn, werden 
de kaarten niet beport, althans 
daarover werd in het artikel 
niets gemeld. Ook zijn de kaar
ten bezorgd zonder dat er een 
postcode op stond, want die be
stond in de jaren vijftig nog 
niet. Al met al een zeer klantge
richte actie van TPG Post, waar 
geen enkele vergoeding tegen
over stond! 

Verwijzingen 
■: F.S.J.G. Hermse, Kerst en nieuu;
jaarspost weer teru^ in de rayons; Phila
telie 19991, pagina's 44 tot en met 
46. 
2; TPGPost Mail, jaargang 2, num
mer 2, 23 januari 2003. 
3: F.SJ.G. Hermse, Kerst en nitnio
jaarspost leuerde recorddag op; Filatelie 
20014, pagina 292. 
4 Jos M.A.G. Stroom en E. J. Feen
stra, PTT Postnummerstempels in 
kaart gebracht; Filatelie 200012, 
pagina's 820 tot en met 826. 
5: DeTele^raa/van 20 december 
2002. 

Aßeelding g Afl)eelding 11 

', VooraiuwrKhttK>«Wgtt(nletVT«rkant»)kerst 
en nMimtaarswwiMn tot en m « SO grkm binnen 

d t Mmimaleafmetinskaan/«nve<op9x14cm 
maximale atmeting kaart /«nvolop 16 2 x 23,& cm 

{)fe StULuuwdecemberpOStbijvoc»i(«urina«n 
gnloton «nwlop on o«t>mik de juista postcode 
2o voorkonw u vertraging 

I TP0P(Hts1r9eft«rnaaromuwk«rsten 
nieuw{aarswens«n birmen 3 werkdagen te 
bezorgen 

^ Voor decembefpost naar het buttenlandgektl 
h«tnormalet*rtef(Ttp gebruHi hiervoor de 
Prlorrtyzegel) 

^ Na 6 pnuan 2003 kunt u r e « v e n d « 
Dece<T4)eraegels net gehele ;aar bll| ven 
gebruiken Frankeer dan wel bi] tot het 
normale tarief 

am 
\% 

fti 
fkißjUt~e<!^*^CiO 

> Deze kaart is vtaai waard! 

SpKlMl voor de feeitdegen heeft TPC Pi»t een lekkere Ktle Al iuvangto t tnmelH dtcembtr 
uw kerstkaarten bl) Multl Vlaai inlevert ontvangt u een kwart appelkruimel vlaai gratft!' 

Het enige wat u hoeft te doen l i deie actlekaart en i ; gefrankeerde kentkaarten of meer 
meenemen naar MultiVlail De actiekaart levert u In bij de MuHI VI aai medewerken en uw 
kerstkaarten doet u In de ipeclate kerstbus De kerstbusien staan In alle Multl Vlaaiwinkels 
van Nederland 

Vla virww.muHlvlaJii.nt kunt u opzoeken waar de dichtslbijlijnde vMtlgtng Is De kerstbussen 
Verden dagelijks door TPC Post geleegd Dus tenwijl u geniet van uw gratis vlaai. ilJn uw 
kaarten al onderwegl 

rMdiInkl Ptr pcraoon WMtft et 11 KUtkurt ivwctptnld %v 
Cox tenlluiitjc tutngt incnscn bij eU 

http://virww.muHlvlaJii.nt


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 

totaal 

Indo
nesië 

1 7 -
99 , -

1 4 0 -
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 
6 1 , -

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

Oos
tenrijk 

16,-
13,-
12,-
13,-
15,-
17,-
23, -
2 1 , -
23, -
22, -
23, -
25, -
24, -
23, -
25, -
26, -
27, -
28, -
30,-
32,-
32,-
29, -
32, -
34, -
34, -
3 4 -
34, -
35,-
46,-
48, -
5 1 , -
72 , -
42, -
73, -

999,-

Zwit-
serland 

14,-
17,-
16,-
16,-
22, -
3 1 , -
82 , -
16,-
45 , -
26, -
26 , -
23 , -
25 , -
30 , -
29 , -
35 , -
28, -
37, -
4 1 , -
35, -
38, -
38, -
35, -
44 , -
52 , -
4 2 -
50 , -
46 , -
45, -
50, -
47, -
57, -
50, -
6 1 , -

1219,-

Vati-
kaan 

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, -
4 6 -
43, -
42 , -
45 , -
43 , -
52 , -
48, -
49, -
49, -

875,-

Guern-
sey 

115,-
32, -
24, -

9 , -
8 , -
6 , -

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

18,-
36,-
12,-
15,-
28,-
35, -
29, -
24, -
3 1 , -
35, -
30, -
35, -
45, -
43,-
42 
43, -
49, -
49, -
57, -
52, -
55, -
69, -
66, -

1075,-

Jer-
sey 

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

12,-
1 1 , -
7 , -

10,-
9,-

2 1 , -
2 1 , -
27,-
22,-
23, -
30, -
26, -
30, -
40, -
36, -
36, -
4 1 , -
52,-
43 
6 1 , -
57,-
83, -
86, -
75, -
90, -
83, -
99, -

1250,-

HOLLANDS n 
HEEMSTEDE 
Isle of 
Man 

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

64, -
8 , -

13,-
22, -
15,-
26, -
24, -
4 1 , -
3 1 , -
35, -
45, -
40, -
59, -
52, -
53, -
46, -
6 6 -
55, -
60, -
59,-
55,-
75, -
78, -
75, -
78, -

1175,-

P O S T Z E G E L -

H m 1 A l 
C A M P L A A N 8, 

E N M I 

MDS 
2 1 0 3 C 

www.stampdea ler .n l 
Tel. 023 -
5477444 

Fax 023 -
5291605 

Alle post f r isse 
jaargangen worden 
in principe volgens 

Michel geleverd 
afwijkingen en 

Alder-
ney 

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

8 , -
6 , -

20 , -
14,-
1 1 , -
1 5 -
20 , -
19, -
22, -
20, -
27, -
38, -
37, -
32, -

399,-

^ - ^ 

Aland 

8 , -
9 , -

15,-
20 , -
18,-
15,-
1 1 , -
19,-
40 , -
19,-
2 4 -
23, -
25, -
27, -
22, -
20 , -
29 , -
32 , -
33 , -

399,-

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, -

699,-

Faroer 

15,-
4 , -

12,-
7 , -

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

28 , -
48, -
37, -
40, -
4 1 , -
4 1 , -
34, -
34, -
34, -
3 1 , -
34, -
33 
33, -
36 , -
36, -
37, -
36, -
43, -
53, -
52, -

799,-

J N T E N H A N D E L 

GLORIE 
iW H E E M S T E D E 

phil@stampdealer.nl 

Postbank 4208936 
ING 683112619 

Bezoek de winkel 
in Heemstede 

Grote voorraad 1 

B E S T E L N U D E J A A R G A N G E N 2 0 0 2 
(Alle zegels en velletjes zijn ook los leverbaar) 

NEDERLAND basis volgens (DAVO) 
NEDERLAND velletjes (DAVO) 
idem (inclusief Provincievellet|es) 
NEDERLAND alleen Provincievelletjes 
NEDERLAND Postzegelboekjes 
Ned. Eerstedag enveloppen 2002(33) 
ARUBA 2002 zegels 
ARUBA 2002 Eerstedag-enveloppen 
NED.Antillen Zegels 2002 
SURINAME REPUBLIEK 2002 
BELGIË 2002 
LUXEMBURG 2002 
DUITSLAND 2002 
FRANKRIJK 2002 
Litou
wen 

5,-
25,-

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

309,-

Let-
land 

33, -
26, -
59, -
41 
19,-
29, -
22, -
17,-
25,-
28, -
37, -
32, -

355,-

Est-
land 

15 , -
19 , -
30 , -
17 

1 1 , -
10 , -
22 , -
20 , -
28 , -
2 2 , -
2 3 , -
19 , -

229, -

€ 66, -
€ 75 , -
€ 259,-
€ 179,-
€ 23 , -
€ 99 , -
€ 20 , -
€ 25 , -
€ 106,-
€ 93 , -
€ 119,-
€ 34 , -
€ 96 , -
€ 148,-

U kunt ook uw 
albumsupplementen, 

catalogi en andere 
benodigdheden bij 

ons bestellen .'.' 

ONZE PRIJSLIJSTEN 
NEDERLAND EN 

OVERZEE, INDONESIË 
EN SURINAME 

BLIJVEN VOORALSNOG 
GEWOON GELDIG. 

VRAAG AAN!! 

Donderdagavond koopavond 

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


OVERZICHT VAN BIJ 'FILATELIE' AANGESLOTEN VERENIGINGEN 
SAJVIENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
Emailadres: e.braakensiek@worldonline.nl 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C. Verlooij, ).W. Friso
laan 15, 2252 HC Voorschoten, 
©0715611719, fax: 071
5619264. 
Federatie I.V. Philatelico: J.M.G. 
van Mullekom, p/a Zwaardve
gersgaarde 130132, 2542 TH 
Den Haag, ©0703663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40, 6721TZ Ben
nekom. 
Jeu^dFilatelie Nederland: mw. W. 
ten Noever Bakker, Valkehorst 
5, 2675 WD Honselersdijk, 
©0174

63ioi5,iiu)illel<e,tnb@)u)xs.nl. 
Ned. Ver. Voor Themotische 
Filatelie; J.C. van Duin, Berg
lusdaan 84, 3054 BK Rotter
dam, ©0104610573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 24g, 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, ©072
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546
861525, • bkarsch@)pi.nct. 
Almere: 
VPVA Almere; A.H. de Hoop
Meijer, Hilversumpad 29,1324 
SL Almere, ©0365331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Saffier
straat 49,2403 XL Alphen aan 
den Rijn, ©0172421332, 
■■Ptijdpoel^hetn et.nl. 

Altena: 
NVPV; mw. A. SprangersBak
kenes, ProvincialewegN 128, 
4286 EEAlmkerk, ©0183
403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C. de Graaf, 
Scheltussingel 65,3814 BH 
Amersfoort, ©0334752046. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT Amers
foort, ©0334724131. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen ; S. Zaal, W. van 
Borsselenweg 74,1181 PH Am
stelveen, ©0206470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van So
merenlaan 50,1187 RJ3 Amstel
veen, ©0206405039. 
Hollondia; T. Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©0206142947 (na 
19.00 uur). 
AV'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster
dam, ©0204922810. 
ASV Shell Filatelie; J.I.M. Snel, 
Shell International Chemicals 
BV, Postbus 38000,1030 BN 
Amsterdam, ©0206303913. 
PVWAFilfltelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnicken
dam, ©0299654163. 
FV'Statuut 80'; mw. A.C. 
Hoogerhuisvan Schellen, Van 
Baerlestraat 14 bv, 1071AW 
Amsterdam, ©0206734323, 
tevens faxnr. 

PV Postaumaat; H.L.I. van den 
Brink, Beethovenstraat 1862, 
1077IX Amsterdam, ©020
6764098, i'ihuondenbrinkcffihi.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 Ap
pingedam, ©0596629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; LI. Wintjes, Maas
straat 51 b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©0263231678, t'j_huisl(es 
@hetnct.nl. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn
hem, ©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: 
Vereniflinj) Phiictelica Badhocoe
dorp; mw. T. Ackema, Pr.P. 
Christiaanhof5,1171LL Bad
hoevedorp, ©0206594481. 
Barneveld: 
FV'DeGlobe';P. Broekema, 
Raadhuisplein 5534,3771 ER 
Barneveld, ©0612398602, 
Kdeglobebarneveld(3)wana
doo.nl. 
Bergen op Zoom: 
Pzu Philafelica WestBrabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165

535489
PV 'Onderling Contact'; mw. 
I.E.M. BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber
gen op Zoom, ©0164234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, Ura
nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe'; mw. H.I.M. van de 
Louw, Burg, Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, ©0487521618. 
Beverwijk: 
KPC Beucriuijk; R.v.d. Runstraat
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VI Beverwijk, ©0251224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmcrk'; LH. te Brinke, 
Burg. Fabiuspark 109, 3721 CL 
Bilthoven, ©0302292047. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpcn ; A.J.M. Goor
en, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica; mw. M.L Schelle
kens, Raafstraat i, 2406 EB Al
phen a/d Rijn, ©0172475944. 
Bodegraven; 
NVPV; S. Vellekoop, Koningin

neweg 158, 2411XW Bodegra
ven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; C.H. Meijer, De Schöppe 
20,7609 CB Almelo, ©0546
864988, iJcor.meiJer^hccnet.nl. 
Boskoop: 
NVPV; P.C.C, de Koning, Mo
zartlaan 55, 2742 BP Waddinx
veen, ©0182615x36. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e,o.; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
WBV; I.A.C. Schüller, Markt 27, 
5281 AV Boxtel, ©0411673775. 
Breda 
PV Breda; B.H. Kleiman, Para
dijslaan 23,4822 PD Breda, 
©0765427277. 
PzD Philatelica WestBrabant; K. 
v.d. Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165
535489. 
Brielle: 
PV Philatelica BriellcWestuoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluys
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
©0181415640. 
Bruinisse; 
PV Bruinisse; A.B. van der Wek
ken, Mast 70, 8081 NE Elburg, 
©0525684841. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy
genbosweg 55, 6961GT Eer
beek, ©0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & Om
streken; O. Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, ©035
6933132. 

Capelle a/d IJssel: 
FVIJssel&Lekstreek; I. Alberts, 
Ottergracht 17,3064 LN Rotter
dam, ©0104508474. 
Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251658235. 
Coevorden; 
PVCoeuorden e,o,; L Bakker, Sin
gelberg 65,7772 DC Harden
berg, © 0523260051. 

D 

Dalfsen: 
IV Philatelica; LT.M. Bongarts, 
Polhaarweg38a, 7721DX Dalf
sen. 

Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Lan
gestraat 133, 7491 AD Delden, 
©0743761719. 
Delft: 
WP DeIJt; I.e. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71,2624 
CR Delft, ©0152564838, 
iihansmuis@u)anadoo,nl. 
Delfzijl: 
PV'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, Wip
pert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315, 
'•ipauluaesscn®)hotmüil.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, 
Treubstraat 27,6951 AB Die
ren, ©0313421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A. Hagers, Bos
manslaan 57, 7091VX Dinxper
io, ©0315655010. 
Doesburg; 
FV 'De Globe'; J.C. ten Katen, 
Windmolenstraat 23, 6981AX 
Doesburg, ©0313474392. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; LH. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MI Doe
tinchem, © 0314342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104, 3 317 LG Dor
drecht, ©0786170884. 
DPV 'De Postja^er'; LL Ouwer
kerk. Rozenhof 19, 3311 IT Dor
drecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten; raw. E. Terpstra
Meijers, Slinge 35, 9204 KK 
Drachten, ©0512521562. 
Driebergen: 
FV 'Stichts Ouerkuiartier'; dr. R. 
Hajer, Rosariumlaan 27,3972 
GE Driebergen. 
Dronten: 
PV Dronten e.o.; mw. H.A. Klos
van 't Kruijs, De Morgen 46, 
8252 IP Dronten, ©0321
310101, Khaldos@)dronten,net. 
Drunen: 
PV 'Philatron'; A.C.G. van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Els
hout, ©0416373144. 
Druten: 
FV 'De Globe'; mw. M.A. van 
Beek, Hoefslagstraat 53, 6651 
CR Druten, ©0487514353. 
Duiven/Westervoort: 
FV 'De Globe'; B.W. van Vliet, dr. 

Schaepmanstraat37, 6931 DM 
Westervoort, ©0263118740. 

Echt: 
Phil.Ver, Echt; H. Vogels, Ruim
straat 39, 6051LB Maasbracht, 
©0475468369, ii henlcuogels 
(Byahoo.com. 
PhVGelrcGulick/Echt; P. Coonen, 
lasmijnstraat 8, 6101KX Echt, 
©0475486144. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr. 34,1135 ED 
Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC Ede, 
©0318638634, ii^.radstaat 
(©hccnet.nl, 
Eindhoven: 
EFV; H.L Hofstede, Van Galen
straat 17, 5694 CD Son en Breu
gel, ©0499 476414. 
Eist: 
FV 'De Globe'; wnd. N.Mol, Pla
tenmakerstraat 85, 6661 HL 
Eist, ©0481374116, .^n.mol 
(Buianadoo.nl. 
Emmeloord: 
IVPhilatelica; LL Bulten, Tjotter 
3, 8531 DE Lemmer, ©0514
561903. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, Veld
akkers, 7841 AH Sleen, ©0591
361814. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica; mw. A.W.D. Zijl
stra, Venedie 20,1601 HB Enk
huizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRaebel, 
Burg. Renkenlaan 4, 8162 CW 
Epe, ©0578627090. 
EttenLeur: 
Pzi) Philatelica WestBrabant; K. 
v.d Berg, Enargietdijk 13, 4706 
HX Roosendaal, ©0165
535489. 

Geleen: 
WPV 'De Philatelist'; W.I.M. van 
Soest, Berloherhof 15,6132 SN 
Sittard, ©0464518576 

ADRESVERBETERINGSFORiVlULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit dan met behulp van onders taande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E. Braakensiek, PrinsWillem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas . U kunt uw correcties ook emailen; he t adres is 
«.braakensiek(3)u)orldonline.nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:e.braakensiek@worldonline.nl
http://et.nl
http://doo.nl


Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ovcrflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV'DeBcuelanden';J.A Grim
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113227945. 
Goor: 
NVPV; H.G. Lammersen, van 
Eedenstraat42,7471 ZHGoor, 
©0547273033, sjicnla 
(Jiuiorldonhne nl. 
Gorinchem: 
PVGonnchem e o ; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183

633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. Binee, 
Rossinistraat 20, 2807 HK

Gouda, ©0182525327. 
'sGravenhage: 
HPhV, L H J. Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©0715722702. 
Philatelica Den Haafl; Ir. P. Gle

rum, Parsifalstraat33,2555 
WH Den Haag, ©0703233098. 
PC 'De Knng', W. Hoogendijk, 
Weerselostraat 15, 2541VM 
Den Haag, ©0703297787. 
Shell Te Werne, aß Filatelie; A. 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 2253 
WT Voorschoten. 
PV 'Vredcstein'; P.W. van de Nes, 
Rietvoorndaal 160,2553 NN 
Den Haag, ©0703976965 
PVsGrauenha^e e o , j . Alsem

geest, Zwedenburg 254,2591 
BM Den Haag, ©0703473547. 
Groningen: 
IVPhilatelica;D Roosjen, Me

zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229. 
PVGronmflen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat5, 
9722 EW Groningen,®050
5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV, P. Huyg, Spaarnrijkstraat 
44, 2024 EK Haarlem, ©023
5263267(na 19.00 uur). 
IVPhilatelica; H J. Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520. 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer; mw. M. van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat 79, 2151 CG NieuwVen
nep, ©0252673134. 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA,J.C.vanderBijI, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024. 
Harderwij'k: 
PVHarderuJijken Omstreken, W.C. 
Willemse, Bosboom Tous

„ sainstr. 5, 3842 ZZ Harderwijk, 
° ©0341413653 
~ Hardinxveld: 
ZJ PV'DcPliilatelist'; A.CJ van 
~ Baaren, DeBuurt45,3372DB 
* BovenHardmxveld, ©0184
^ 618112, ^jub5i;b(iDu)anadoo nl. 
—■ Heemskerk: 
" PV Heemskerk; H W van Zon, 
2 Frankrijklaan 59,1966 VC 
— Heemskerk, ©0251233894. 

Heerenveen: 
1 1 A ^^ Hcereni;een, G. de Beer, De 
Q I O Plasse i, 8449 EH Terband, 

©0513625239. 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhuäoiuaard e o ; mw. 
L.J. Folkers, Bloemaerüaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 

©0725715665. 
Heerlen: 
PVHecrlen e o ; mw. C.H. Wol

singGrens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045

5717790
Heeze: 
Filatelie Heczc; J. van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.J. Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223613670 
Hellevoetsluis: 
P V Hellcuoetsluis; J. Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181315643. 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken', T.A.J. Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJHelmond, ©0492
534793, .=̂  p2udelielm(5)planet nl. 
WPVHelmond; J. Neggers, Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassaustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherp
hoflanden 8, 7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV; P.L.M. 
Teurlings, Havikskruidstraat3, 
5262 DG Vught, ©0736567680, 
semail(5)teurlmflsonline nl. 
Heusden: 
PV'Black Penny'; M.L.H Verha
ren, Herptseweg27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606. 
Hilversum: 
FVHllucrsum e o ; M.Th.M. Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423. 
Hoek van Holland: 
WPhilatelica; Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheiuaard; Th.N.H. van 
Leeuwen, O. van Noortsmgel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkelds
weg 6, 7451 SM Holten, 
©0548361062. 
Hoogeveen: 
PC Hoo^eueen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528263259. 
HoogezandSappemeer: 
PHVHoo^czandSappemecr; T.H 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan ig, 9602 GN Hooge
zand, ©0598321282. 
Hoorn: 
NVPVqfd WestFnesland; J.L.M. 
Le Blansch, Kaarder 25,1625 TJ 
Hoorn, ©0229231458 
Philatelicü Hoorn e o , W.E. Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322. 
Huizen: 
NVPV, ajd G001& Eemland; H.M. 
van der Spoel, Handellaan 6, 
1272 EE Huizen,©035
5262702. 

K 

Kampen: 
WPhilatehca; J.G. Fidder, Galle
straat 43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968. 
Katwijk: 
PVKatuJijk/Rijnsburfl; mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500. 
Kerkrade: 
EICPV; B.J.W. Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 

Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV "t Fakteurke'; H J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797. 

Langedijk: 
IVPhilatelica; S Ligthart, Anna 
van Saksenstr. ig, 1723 KR 
NoordScharwoude, ©0226

313764
Leerdam: 
NVPV; A. Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345616960, si;ersluis a 
(pujorldonline nl. 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland', H.P. van der 
Roest, Taniaburg 34, 8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520. 
Leiden: 
IVPhilatelica; R K J Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071
5762265. 
LWPV; H. van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©0715214019. 
Lekkerkerk: 
E N P V ; J. de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LREnkhuizen, ©0228
312871. 
AV 'De Philatelist'; W.L. Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 CR 
Lelystad, ©0320221803 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe'; J.P G. van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©0334943379 
(werkdagen 1923 uur), 
sjp^udmeer39(5)hetnet nl 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe'; mw M.E A van 
ZantenWillemsen, P.C. Hooft
straat7,7131 WE Lichtenvoor
de. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deu
genweerd 18, 7271 XT Borculo, 
©0545272543, aunsscnburfl.fl 
@)hctiiet nl. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis; A.C Verbeek, 
Schuberdaan 503, 3144 BL 
Maassluis, ©0105917871. 
Maastricht: 
PVZuidLimburg; J.J. Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©0433625615. 
Meppel: 
Philatelica P V ; B. Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087,797' AK 
Havelte, ©0521340070. 
Monnickendam: 
PV 'Waterland', R J Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purme
rend, ©0299645788. 
Monster: 
NVPV; W. Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, ''^ storm@hi nl. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N Zwit
serloodden Duik, Burg. Van 
Trichdaan 116, 3648 VK Wilms 
, ©0297289322. 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe'; mw. G. Jacobs, 

Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
V P N ; B. Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, ©0252

212080 
PV'Onder de loupe'; J.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IV Philatelica; J M.G. van MuUe

kom, Maandagsewetermg 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440. 
Nunspeet: 
NVPV; CA. de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, ©0341
254522. 
Nijmegen: 
NVPV; Rob P. Bruggen, So
phiawegi25, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©0243233454, 
^injo^nupunijme^en nl 
FV'Nouiopost'; W.J.M. Goos

sens, Vendelierstraati5, 6562 
NA Groesbeek, ©024

3974654, Jäu) j m ̂ oossens 
(g)chello nl. 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De Bruy
nestraat 35, 7576 BJOldenzaal, 
©0541514243. 
Ommen: 
Vcrzamelaarsuer Ommen en Om
streken; H. Koningen, Tuinflui
terstraat 10, 7731 ZN Ommen, 
©0529450830. 
Oostburg: 
PV Landi)anCadzand;J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe', H Wegh, B. 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel
sum, ©0317316649. 
Oosterhout: 
OWP, B W.J. Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde(Frl): 
StcllinflUJeruer Fil Ver; P. Rauwer
da, Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
©0516441646. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E. Post, Bea
trixstr. 26, 7591 GD Dene
kamp, ©0541351936. 

P 

Fapendrecht: 
Postzcflelucr 'Ins'; D. Schomng, 
Erasmusplein 13, 3351GG Fa
pendrecht, ©0786151717. 
Purmerend; 
IVPhilatelica; H. Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576 
Putten: 
PV Telstar'; H.D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484. 

R 

Raalte: 
PVRaaltc; E. Bakker, Mehsse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572

353352
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W J G. Minnen, 
NweKeijenbergseweg49, 6871 
VNRenkum. 
Reuver: 
FV'Filuero', P.A.H. Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 GZ 
Reuver, ©0774743049. 

Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe', M F. Bijl, Konings
land 71,6991DH Rheden, 
©0264951534 
Rhenen: 
FV'De Globe'; H. Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344601280. 
RodenLeek: 
IVPhilatelica; W.v.d. Velde, 
Groningerweg 32, 9321 TC Pei
ze, ©0505032608, 5u) ud oeidc 
(g)hccnet nl 
Roermond: 
PV Roermond; E. Weerts, Hel
densedijk 12, 5768 RL Meijel, 
©0774661885. 
Roosendaal: 
Pzu Philatelica WestBrabant; K. 
vd Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165

535489 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe

ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 
Rotterdam: 
PVPhilatelica; P. Pors, Clara 
Wichmannstraatiio, 2984 XJ 
lUdderkerk, ©0180430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz

Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010

4562597 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat 21, 2312 ZP Leiden. 
RozenburgEuropoort: 
IVPhilatelica; E. Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26, 3181 HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967. 
Rijssen: 
P V Rijsscn , D. Grunwald, 
Groenlmg 12,7463 BJ lUjssen, 
©0548542669, s d ^runujald 
(3)ujxs nl. 
Rijswijk: 
WPV Rijsuiijk, D. van der Win

den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rajswijk, ©070

3931315

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107. 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B.G. Doorne
kamp. Kwekersweg 92, 2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740. 
Schagen: 
FV Wcstfriesland', P. Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327. 
Schijndel: 
SWP; J. van Schijndel, Juliana
straat 3, 5482 AK Schijndel, 
©0735474155. 
Sittard: 
FVSittard e o ; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schnjenstraat 10, 6137 
RRSittard, ©0464518522 
Sliedrecht: 
PV'Philetica',J van Schalk, Ada
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Shedrecht, ©0184
412338. 
Soest: 
PV Eemland; J. van der Vos, Ju
lianalaan 18, 3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica; E.vd Graaf, Dal
lelaan 14, 3208 CG Spijkenisse, 
©0181638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, H.Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VH Stads
kanaal, ©0599616693, 
.»H Apperlo@hetnet nl. 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham; mw. D. Vrugt, Pr. 
Christinastraat 42,8331GB 
Steenwijk, ©0521511185. 



Terneuzen: 
FV'Het Watermerk', A.H. de Rad
der, Lmgestraat5,4535 EPTer
neuzen, ©0115697125. 
PVZeeuwschVlaanderen; G v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54, 4536 
HC Terneuzen, ©0115648618. 
Tiel: 
Philatclistendub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378. 
Tilburg: 
VPTTilbura; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417. 

U 

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

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraatg, 6369 BV 
Simpelveld 
Varsseveld: 
FV 'De Globe', H.G. Breuker, Me
relstraat 16,7051XM Vars
seveld, ©0315242990. 
Veendam: 
FVVeendam e o ; mw. G.R. Bee

reboomLubben, Ben Ooster
diep 1140, 9641 JA Veendam, 
©0598618974 
Veenendaal: 
FV 'De Globe', CA. Meurer, Vival
distraat 5, 3906 CA Vee
nendaal, ©0318515062. 
PV 'Frimarkct', E de Blauw, 't 
Melkhuis 40,3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512. 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoucn; JIJ. Deltrap, 
De Wever 9, 5506 ATVeldho
ven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venio: 
PV 'PhilaVenlo';MJM. Gielen 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C G K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co
Iignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725. 
Vlissingen: 
Vlissin,gse FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AJ Vhssingen, 
©0118466665 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa
lter, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019. 
VolkelUden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker 65, 5384 DN Heesch 
©0412454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, Mozart 
laan 45,2253 HX Voorschoten, 
©0715614683. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J. A.M. van 
Best, Mgr. Volkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416
274760. 
Wageningen: 
FV'De Globe'; M.G. Steenbergen, 
Julianastr. 40, 6707 DG Wage
ningen, ©0317417138. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kammmga, 
Spinozalaan i D 1,2273 XA 
Voorburg, ©0703871987. 
Waubach: 
PV'Waubacli';E.P Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©0455314376 
Weert: 
Filatelica Wccrte 0 ; G.P.A.H. 
Hendrikx, Irenelaan 27, 6006 
HB Weert, ©0495533862. 
Weesp: 
PVWcesp e o ; J J. van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytus
hoef, ©0227592138. 
Winschoten: 
IVPhilatehca; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD 
Scheemda, ©0597592676. 
Winsum: 
PV Wmsum e 0 , W Top, Schep
perijlaan 8,9951BJ Winsum, 
©0595444395. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44, 7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping
broek, Koekoeksr. 16, 7102 AZ 

Winterswijk, ©0543515408. 
Woerden: 
FV Woerden; G J van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 
©0348567157, ijilatelie 
u)oerdcn(5)U)anadoo nl 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep'; J J Boel, 
Koningin Sophiestraat3,. 3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk by Duurstede; F.J. van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5,3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0640032186. 

IJ 

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

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

ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929. 
Zeist: 
ZcisterZe^elZoekers 2ooo;wnd. 

P. Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. E. van Keste
renZwaan, IJsbout 23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801. 
Zierikzee: 
PV Schouuien Duiueland; J.C. Steu
tel. Lange Blokweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111416175. 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , W.M. 
Buit, Aburahout 33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©0793610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©0504093722 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d Vegtestraatgg, 7201BE 
Zutphen, ©0575523785. 
Zwartsluis: 
PV Re îo Zwartsluis e o ; R Reijn
ders, Regenboogstraat 3, 8061 
GL Hasselt, ©0384771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZunjndrechte o ; mw. J.C. 
MolBoshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle, J.W. Havers, Den Uyl
straat 14,8015 DX Zwolle, 
©0384600508. 

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

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

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

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

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

UU 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

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

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

a DIVERSEN 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

€5 
€7>50 
€ 1 0 

€ 12,50 

€ 1 5 

€ 1 7 , 5 0 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oj spatie e'e'n uakje! 

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

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

PCtPlaats: (handtekening) 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 



BILLY WILDER: 'MARILYN MONROE 
WAS NIET ZO TEKSTVAST' 

Oostenrijkse PTT herdenkt wereldberoemde regisseur 

De op een Oostenrijkse zegel 
afgebeelde Billy Wilder: als u 
weet wie het is (geweest) dan 
bent u een filmliefhebber, u 
kentz'n biografie, u heeft min
stens een paar van z'n films 
(The Apartment, Irma la Douce, 
Sabrina, Some Like it Hot, The 
Front Page, Sunset Boulevard) 
op VHS in huis en er staan 
waarschijnlijk een of meer 
Wilder-biografleën in de boe
kenkast. Zegt de naam Billy 
Wilder u niets, dan is populair 
bioscoop- en videovermaak niet 
uw cup of tea. Billy Wilder? 
Nooit van gehoord! Het dilem
ma is dat voor de eerste catego
rie over Billy Wilder niets te ver
tellen valt dat al niet bekend is 
en voor de tweede categorie 
heeft het geen zin te melden dat 
Wilder als een van Hollywoods 
grootste regisseurs in 
Oostenrijk is opgegroeid, z'n 
loopbaan begon als journalist 
in Wenen en Berlijn en in 1933 
na de opkomst van de door het 
volk gekozen nationaal-socialis
ten via Parijs naar de VS kwam. 
jood, u weet wel. 
Niet alleen 
in zijn , . , ^ ? - S " ^ ^ ^ ^ - * ^ 

films, ook 'privé' domineerde 
bij Billy Wilder een gevaarlijke 
combinatie van humor en cy
nisme. Gevaarlijk, omdat bij 
menigeen die eigenschappen 
gemakkelijk ontaarden in een 
met drank overgoten soort cha
grijnige levenswrevel. Niet bij 
Billy Wilder. Iedereen hield van 
hem, zij die met hem werkten 
in Hollywood - en dat zijn er 
nogal wat- hebben allemaal zo 
hun anekdotes over Billy. En hij 

BIllTWIlBtC 
ÖSTERREICH / P KONKOLITS 

^MMÜM hüiMkli 

Op 21 maart jl gaf Oostenrijk een zegel uit 
ter herdenking van de eerste sterfdag 

van Billy Wilder(igo6-2002) 

had zo zijn verhalen over hen. 
Over Marilyn Monroe bijvoor
beeld: 'Een schat van een mens, 
heel kwetsbaar. Tekstvast was 
ze met. Een eenvoudig zinnetje 
als "Where's that bourbon?" in 
Some Like it Hot moest meer 
dan zestig keer over voor het 
goed was. Ook aan die be
roemd geworden scène waarin 
ze op dat luchtrooster staat en 
haar rok omhoog laat blazen, 
zijn heel wat takes voorafge
gaan. De crew knokte over wie 
steeds die ventilator aan mocht 
zetten.' 
Op 23 januari 1992 zond de 
BBC een portret van Wilder uit 
waarin hij ruim aan het woord 
werd gelaten. In fraai Ameri
kaans met een grappig Duits 
accent deed hij met 
zichtbaar genoegen 
uit de doeken hoe 
hij in mei 1945 in 
militair uniform als 
tolk met de Ameri
kaanse troepen 
meereisde naar 
Berlijn. Wilder 
reed in een 
open jeep met 
een chauffeur 

door de aan puin geschoten 
straten en hoorde een man roe
pen: 'Arsloch!' Wilder, voor de 
BBC-camera's: 'Omdat ik Duits 
versta, wist ik wat het beteken
de. We reden keihard achteruit, 
stopten bij die man en ik riep 
quasi woest: "jij daar! jij bent 
gearresteerd! Jij blijft hier staan, 
jij wordt zo opgehaald!" Dat 
was 's morgens rond negen 
uur. Niets aan de hand, we wa
ren helemaal niet van plan die 
stumper op te pakken. Toen we 
's avonds om zes uur terugre
den, zagen we die kerel daar 
nog staan wachten. Kijk, dat is 
de mentaliteit van de doorsnee 
Duitser: als iemand in een uni
form een grote bek opzet, dan 

doet-ie wat hem wordt toege
snauwd.' In maart 2002 

overleed Billy Wilder, 95 
aar oud. Was hij des
tijds als jong verslag
gever in Berlijn geble
ven dan had hij het 

niet gehaald. Lang niet. 
Thomas Leeflang 

Mantyn Monroe op een lucht
rooster in 'Some Like it Hot' 

(©Expertees, Oregon) 



P.W. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 
Piet Heinstraat 36« 2518 CH Den Haag 

Winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 ■ 
Telefoon 
Fax 
Email 

17.00, zaterdag 10.0014.00 
070 365 22 27 
070 365 18 85 

pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis Banic 80.70.90.077 
Orders i €3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders werkelijke 
verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

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

(300+ nieuwe fouten) 2 3 , 9 0 

Nieuwe Michei cata iogi 
catalogus Overzee deel 9 Midden & OostAzië 2003 met o.a. 
China, Japan, Korea, Iran, Kazachstan, Armenië, Afghanistan 49,80 
speciale catalogus USA & Gebieden 2003 37,80 
speciale catalogus UNO 2003 14,80 
speciale catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2003 23,50 
speciale catalogus Oostenrijk 2003 23,50 

Barefoot Fiscal 
deel Commonwealth 7e editie 2 0 0 2 52,90 
deel GrootB 

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

CEI Koninkrijk Italië 2003 in kleur 19,90 

Nieuw: Zonnebloem Indonesië 2 0 0 3 12,90 

Nieuw: Zonnebloem Suriname 2003 9,90 

Austra l ië 2 0 0 3 
Seven Seas speciale catalogus Australasian in kleur 
deel 1: Australië, Austr. Antarctica, Ohristmas & Oocos Islands 34,90 
deel 2: Nauru, Norfolk, Papoea NieuwGuinea & Pitcairn Islands 34,90 
Seven Seas catalogus Australië pocket 2002 in kleur 10,95 

Aanbiedmg: Scott wer 
6 delen, meer dan 5 

^i'J'Jiihiïu'j'Ji 
'j bL j J ; JJJi^ 

2 0 0 2 
175,00 

Aanbieding: Scott spec. cat. USA 2 0 0 2 29,90 

I23SI2I« ̂ ''■'''̂  ̂ ̂  
catalogus Treinen op zegels 2001 in kleur 
catalogus Vlinders op zegels 2002 in kleur 
catalogus WWF op zegels 2002 in kleur 
catalogus Vogels op zegels 2000 

50,00 
40,00 
28,00 
28,90 

Gibbons Vogels op zegels 5e ed. 2 0 0 3 56,90 

'>t u online bes 

Tostzegel en CMunthandel van Triest bv 

Verzamel het land van de Bijhei! 

Prijslijst Israël postfris met tab. Complete jaargangen 
incl. bloks, zonder A nrs. Andere uitgifte 1948 t/m 
1953 uit voorraad leverbaar. Vraag een prijsopgaaf! 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

€ 12,50 
€ 4,50 
€ 6,60 
€ 1,70 
€ 3,45 
€ 5,70 
€ 43,00 
€ 20,50 
€21,60 
€ 27,75 
€ 19,35 
€ 10,00 
€ 18,20 
€ 5,65 
€ 6,70 
€ 8.75 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

€ 12,50 
€ 18,85 
€ 13,65 
€ 12,50 
€ 3,45 
€ 5,00 
€ 6,80 
€ 8,40 
€11,25 
€ 6,80 
€ 13,60 
€ 14,75 
€ 17,75 
€ 28,40 
€ 25,00 
€ 34,25 

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

€ 37,50 
€ 37,50 
€ 38,65 
€ 56,85 
€ 50,00 
€ 38,65 
€ 40,95 
€ 38,65 
€ 37,30 
€ 34,25 
€ 52,30 
€ 47,75 
€ 45,25 
€44,35 
€ 52,95 

$ Diverse aanbiedingen van Nederlandse postzegels 
en munten. Vraag de gratis prijslijst aan! 

!§ Indien u een abonnement neemt ontvangt u de 
nieuwe uitgifien tegen nieuivtjesprijs. Dus 
voordeliger dan op de lijst wordt vermeld. 

§ TeveJis ontvangt u gratis Nederlandse vertalingen 

over de nieuwste postzegels van Israël 

5 Bij een aankoopbedrag van € 10,ontvangt u 

ter kennismaking de nieuwe catalogus geheel 

gratis. 

Israël heefi uw steun nodig 

Molenstraar" 83, 6712 CT Edo .■'> tel.(0318)618074 c,., fax (0318) 651344 

mailto:pwmeinhardt@collectura.com


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

Armenië 
De natuur van Armenië 
Hoewel het bij Joh. En
schedé in Nederland ver
vaardigd werd, IS het in 
2002 in Armenië versche
nen boekje lang onopge
merkt gebleven. Toch be
treft het een fraai uitge
voerd prestigeboekje met 
zegels waarop reptielen, 
slangen, bloemen en ge
bergten (2002 bleek ook 
het Internationaal Jaar 
van de Bergen) staan af
gebeeld. De inhoud be
staat uit twee zegels van 
150,170, 200, 220 en drie 
van 350 L, in totaal dus 
2.530 L. Ook verstrekt 
het boekje in woord en 
beeld veel informatie 
over de flora en fauna van 
het land. 
Door de grote verschei
denheid aan natuurlijke 
en klimatologische om
standigheden komen er 
in het land maar liefst 
3.500 plantensoorten 
voor en 1.700 soorten on
gewervelde en gewervel
de dieren. En dat in een 
land dat niet zo gek veel 
groter is dan Nederland! 

speler in de tennisge-
schiedenis die tweemaal 
de Grand Slam won (Austr
alian Open, French Open en 
Wimbledon in één jaar). 
Court won éénmaal de 
Grand Slam. 

China 
Saterhoender 
De oproep in het febru
arinummer van 'Filatelie' 
had succes; ik kon de vo
gel op het Chinese boekje 
wel afbeelden, maar ik 

hankelijke stichting werd 
opgericht tijdens de Ni-
geriaanse burgeroorlog 
aan het eind van de jaren 
'60 en het begin van de 
jaren '70. In de provincie 
Biafra stierven toen meer 
dan een miljoen mensen 
als gevolg van de oor
logshandelingen en door 
gebrek aan voedsel. Het 
was voor het eerst dat in
dringende televisiebeel
den de wereld schokten 
en wakker schudden. 

Laeger uden Craenser 10 x 4,25 + 0,50 kr. 

ST0T 
L>ECER UDEN 
CR>€NSER 
MED 

Het Deense boekje met de tien toeslagzê gels uerscheen op 12 maart 

Nieuu; automaatboekje 
Ook op 12 maart kwam er 
een nieuw 10 k. kostend 
automaatboekje uit. De 
inhoud bestaat nu - als 
gevolg van de tariefwijzi
gingen van 2 januari jl. -
uit zesmaal 25 ö. en 
tweemaal 4.25 k. 10 kr. 

De natuur uan Armenië 

Australië 
Beroemdheden 
In het februarinummer 
van 'Filatelie' kondigde 
ik aan dat ik terug zou 
komen op de op dat mo
ment nog onbekende be
roemdheden in het Aus
tralische boekje van 24 
januari. Dit keer koos 
men voor twee legendari
sche tennisgrootheden: 
Rod Laver en Margaret 
Court. Het boekje bevat 
tien zelfklevende zegels 
van 50 c. Het gaat daarbij 
om vier verschillende ze
gels: tweemaal de tennis
sers met hun Wimble-
don-trofee en tweemaal 
beiden in actie (Laver met 
backhand en Court metjo-
rchand). 
Ze zijn allebei nog in le
ven. Laver is de enige 

kwam niet achter de 
naam. De heer J.A. Peper 
uit het Friese Goutum 
noemt het een Cabots Sa-
terhoen, ofwel Tra^opan 
caboti. Lezer Frans Brand 
stuurt mij de Engelse 
benaming Yelloui-belhed 
tracjopan en laat me tevens 
fijntjes weten dat ik dit in 
het maandblad van 
juli/augustus 2002 had 
kunnen lezen! 

Denemarken 
Artsen zonder (jrenzen 
Voor het eerst sinds lan
ge tijd geeft de Deense 
post weer een postzegel 
(ook verkrijgbaar per tien 
in een boekje) met toe
slag uit. Van elke postze
gel (waarde 4.25+0.50 k.) 
gaat 50 óre naar de Artsen 
zonder^renzen. Deze onaf-

In Denemarken zijn automaatboekjes uan dit/ormaat al sinds 1952 in 
gebruik, alles bijeen zijn er - inclusief uarianten - inmiddels zo'n uijftig 
uerschenen. 

Finland 
Jubilea luchtuaart 
De vliegtuigen op de ze
gels in het Finse boekje 
dat op 3 maart verscheen 
zijn aflcomstig uit ver
schillende tijdvakken. 
Want 2003 is een echt ju
bileumjaar. Zo vond de 
eerste vlucht met een 
door een motor aange
dreven vliegtuig precies 
honderd jaar geleden 
plaats. Al duurde deze 
vlucht slechts twaalf se
conden en bedroeg de af
gelegde afstand maar 36 
meter... 
Finnair, toen nogAero Oy 
geheten, werd tachtig 
jaar geleden opgericht. 
Het boekje bevat vier ze
gels van €0.65. Afgebeeld 
zijn een Junkers Ju 52/3m 
(1932-1949), eenDC-3 
(1947-1970), een Super Ca-
ravelk (1964-1983) en de 

op dit moment in gebruik 
zijnde Airbus 320. 

Groenland 
Husky 
De drie op 12 maart in 
Groenland verschenen 
postzegels met afbeel
dingen van sledehonden 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Ze komen 
alle drie viermaal in het 
boekje voor. Te zien zijn 
puppies (4.50 k.), een 
volwassen sledehond 
(4.75 k.) en een slede
hond aan het werk (6 k.). 
De prijs van het boekje 
komt door deze inhoud 
op 61 kr. 
De husky is geen specifiek 
ras. De aanduiding be
treft de sledehonden die 
tegenwoordig alleen nog 
maar gehouden worden 
in West-Groenland (van 
Kangerlussuaq tot het 
Thule-district) en in ne
derzettingen in Oost-
Groenland. 

Aan het zegcluelletje m het Finse 
boekje zitten ook uier luchtpost
strookjes 

^^ia 
Een uolujassen sledehond. 

Groot-Brittannië 
Nieuuie taneuen, dus nieuwe 
boekjes 
Het is te verwachten dat 
de Britse posttarieven op 
17 april verhoogd wor
den. Een aantal van die 
verhogingen is op het 
moment dat ik dit schrijf 
(begin maart) al bekencl. 
Ze hebben uiteraard in
vloed op de al eerder 
voor 27 maart aangekon
digde nieuwe boekjes. 
Zo kost het boekje voor 
post naar Europa nu 
£ 2.28 (zesmaal 38 p.). 
Voor post tot 40 gram 
verschenen ook twee 
boekjes: voor Europa 
£ 2.08 (viermaal 52 p.) 
en voor de rest van de 
wereld £ 4.48 (viermaal 
£ 1.12). Het betreft nieu
we Machin-zegels zon
der waardeaanduiding 
met de bekende rood-
wit-blauwe strepen 
rechts en de aanduidin
gen Europe en Worldunde 
links. Aan de onderzijde 
staat de tekst Up to 40 
grams. 



De tuiee nifuuic BritsE boekjes Dan 
27 maan 

The real netu)ork 
Royal Mai! heeft voortaan 
onder zijn logo de tekst 
The real tietmork staan. En 
omdat het logo ook op 
de voorzijde van de post

zegelboekjes staat, heeft 
dit weer enige nieuwe va

rianten tot gevolg. Be

halve de hierboven afge

beelde boekjes, hebben 
sinds 27 maart ook de 
boekjes van twaalfmaal 
ist, twaalfmaal 2nd en 
zesmaal ist deze toevoe

ging

Doorzetters 

Op 29 april geeft de Brit

se post een serie van ze

ven postzegels uit met af

beeldmgen van pioniers 
met een groot doorzet

tingsvermogen. Geëerd 

Èk 
« 

, ; * H ^ 

De eersteMaszegel uit de serie komt 
ook m het Engelse boekje uoor 

worden grootheden als 
Sir Ernest Shackleton 
(expedities naar Antarcti

ca), Robert Falcon Scott 
(idem), Amy Johnson (pi

lote), Dame Freya Stark 
(schrijfster van reisverha

len). Sir Edmund Hilary 
en Tenzing Norgay (be

klimmers Mount Everest) 
en Sir Francis Chichester 
(vliegenier en zeezeiler). 
Een op dezelfde datum 
verschijnend boekje be

vat twee zegels uit de se

rie en vier goudgekleurde 
eersteklaszegels. Prijs 
van het boekje: £1.62. 

Italië 
Democratica 
Italië kwam op 16 januari 
van dit jaar met een op

merkelijk postzegelboek

je. De inhoud bestaat uit 
vijf zegels van €0.62 
waarop een reproductie 
van de Democraticaze

gel uit 1945 staat. Niet al

leen de waarde is aange

past (toen 100 L, nu dus 
€0.62), ook de tekst (toen 

LA REPUBBLICA ITAUANA WSISmiimi,^!^iMSL g j 

SAl A DU IA J UPA m M O N n t ITÜRIO 

Voorzijde van het uermaledijde Italiaanse boekje. 

Poste Italiane, nu Italia) is 
veranderd. Bovendien 
staat er in zwart de op

druk Mostra  La Repubbii

ca Italiana  Montecitorio 
op. 
Tot zover een normaal 
bericht. Maar nu komt 
het. De boekjes zouden 
slechts één week ver

krijgbaar geweest zijn bij 
een intern postkantoor 
van het Italiaanse parle

ment. De oplage be

draagt 'slechts' 100.000 
boekjes. De speculatie 
sloeg dan ook meteen 
toe, zodat de prijs in een 
mum van tijd verveelvou

digde. De velzegels zijn 
overigens in het geheel 
niet schaars (oplage 3 
miljoen stuks). 
Niet echt sympathiek van 
de Italiaanse post, want 
bij zo'n lage nominale 
waarde kan een groot deel 
van de oplage gemakke

lijk in slechts enkele han

den zijn gekomen. 

Zweden 
Oland 
In het jaar 2000 werd het 
Zweedse Öland door de 
Unesco op de lijst van 
Werelderfdeelgebieden 
geplaatst. Het betreft een 
nog in natuurlijke staat 
verkerend landschap op 
het op drie na grootste ei

land in de Baltische Zee. 
Eenderde van het eiland, 
ruim 56.000 ha, behoort 
tot dit nieuwe bescherm

de gebied. 
Vier zegels die samen de 
inhoud van een boekje 
vormen dat Öland als 
thema heeft, verscheen 
op 20 maart. De zegels 
dragen de aanduiding 
brei) (binnenlandse brief: 
5.50 k.). 
Lentebloemen 
In een eveneens op 20 

Beelden van Oland. 

maart verschenen postze

gelboekje zien we zes 
postzegels met drie voor

beelden van bloemen die 
in Zweden in het voorjaar 
en de vroege zomer 
bloeien: het klein hoef

blad, het leverbloempje 
(anemoon) en de sleutel

bloem. 
Ook deze zegels zijn be

stemd voor binnenlandse 
briefpost. Het boekje 
kost daarom 33 kr. 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

VAN ¥MET 
KIJK OP W W W . P Z H  V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE K O L O N I Ë N , BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RUK, NEDERLAND, PARTUEN, COLLECTIES ETC. ETC. 

Wi| zijn gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilmqen, waar u minimaal 15% veilingkosten op bespaart 
Wij leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken 

Geopend woensdag t.m vrijdag 11.0017 00 Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b, 7339 LM UGCHELEN. 

Tel 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

ZEER GROTÏ VOORRAAD NED EN OVERZEE 1 INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD. 
GRAAG UVv' AMNCOLUSI 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegelen Muntenhandel D e d o b c 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, Bank 303385952 

P o s t z e g e 1 y e i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per |aar een postzegel en muntenveiling m De Magneet te Bilttioven 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schrifteli|k of per fax 
inlevenngen worden gaarne geaccepteerd 
Onze volgende veiling wordt gehouden op 24 mei 2003 

Postzegeiveiling ).). de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort. 
Tel ■ 0334632342. Telefax: 0334635063 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder en lid van de federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) 

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.postzegelhandelzelst.nl 

Schriftelijk: Postzegelhandel Zeist Bachlaan 76 
3706bd Zeist 

Telefonisch: si 0306560277 (gelieve niet op zondag) 

Per Email: KI lnfo@postzegelhandelzeist.nl 

http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
http://www.postzegelhandelzelst.nl
mailto:lnfo@postzegelhandelzeist.nl


'COMMERCIALS' IN NIEUW
ZEELAND: QUO VADIS? 

Is de strijd tegen 'illegalen' een achterhoedegevecht? 
D O O R O T T O H O R N U N G , L O N D E N 

322 

Eind vorig jaar werd in het 
Spaanse Salamanca de vierde 
Algemene Vergadering van de 
World Association for the Deve
lopment of Philately (WADP) ge
houden. De WADP is opgericht 
door de Wereldpostunie (UPU) 
en heeft onder meer tot doel de 
filatelie op een hoger plan te 
krijgen. Een van de zaken waar
mee de WADP zich bezighoudt 
is de strijd tegen de zogenoem
de illegale postzegelemissies, 
zegels die op het eerste oog 
door een bepaald land of ge
bied zijn uitgegeven, maar in 
werkelijkheid aan de fantasie 
(of liever de geldhonger) van 
slimme jongens zijn ontspro
ten. Illegale emissies vormen 
een bedreiging voor filatelisten 
die op een serieuze manier wil
len verzamelen. Die zouden 
zonder dat ze het weten of wil
len  dubieus materiaal in hun 
collecties kunnen opnemen. De 
bewuste emissies zijn uiteraard 
ook schadelijk voor de landen 
die op de 'zegels' vermeld 
staan: die zien met lede ogen 
aan dat er geld wordt gegene
reerd door misbruik te maken 
van hun landsnaam. 
In Salamanca werd uitvoerig ge
discussieerd over deze illegale 
emissies. Maar in plaats van de 
mouwen op te stropen en 
maatregelen te nemen die de 
'illegalen' een halt kunnen toe
roepen, gingen veel sprekers 
uitvoerig in op iets wat iedereen 
al lang weet: dat de 'zegels' een 
schadelijk effect hebben op het 
beleid van de postadministra
ties en op hun inkomsten. 
Het was een treurig gezicht: 
kennelijk verwachtten de getrof
fen postadministraties dat ie
mand bij de Wereldpostunie 
met het toverstafje van Harry 
Potter zwaait zodat de illegale 
zegels  samen met degenen 
die voor deze 'uitgiften' verant
woordelijk zijn  veranderen in 
kleine witte konijntjes die dan 
door de U PUvos worden weg
gejaagd. 

Toen de onderlinge gedachte
wisseling op z'n eind liep kuier
de de algemeen directeur van 
New Zealand Post, Ivor Masters, 
naar het spreekgestoelte. Het 
verhaal dat hij te vertellen had 
kwam als de spreekwoordelijke 
koude douche. Kennelijk, zo zei 
hij, hadden de aanwezigen niet 

Er is in dit blad al enkele malen bericht over het VJorld 

Numbering System van de WADP, een systeem dat erop is 

gericht de uitgifte van 'illegale' zegels tegen te gaan. 

Voor en tegenstanders kwamen daarbij aan het woord. 

Otto Hornung was vorig jaar in Salamanca en tekende 

daar op dat de 'illegalen' niet de enige bedreiging vormen 

waarmee verzamelaars te maken krijgen. 

zo goed gevolgd wat er in zijn 
land, NieuwZeeland, aan de 
hand was. In 1998 hechtte het 
parlement van de eilanden
groep zijn goedkeuring aan de 
zogenoemde Postal Services Act, 
met als gevolg dat de markt 
voor postbezorging in Nieuw
Zeeland nu geheel geliberali
seerd is. 
New Zealand Post blijft net als 
vroeger de enige instantie die 
de naam New Zealand op zijn 
zegels mag zetten en profiteert 
daar ook van. De liberalisering 
zorgt er ook voor dat er zegels 
verschijnen die op z'n minst de 
schijn van enige 'commerciali
sering' hebben. Zo bleken de 

NieuwZeelandse Lord of the 
R/Vigszegels een groot succes. 
Maar de munt heeft ook een 
keerzijde, en de gevolgen daar
van zijn velen ontgaan. De par
ticuliere postbezorgers in 
NieuwZeeland  en mr. Mas
ters kon ons niet vertellen hoe
veel dat er inmiddels zijn  kun
nen net als de grote broer New 
Zealand Post hun eigen postze
gels uitgeven, zij het dan zon
der de landsnaam en uitslui
tend bestemd voor binnenlands 
verkeer. Iedereen die zo'n post
dienst(je) opzet kan dus zijn ei
gen postzegels ontwerpen en 
uitgeven. Niemand kan echter 
controleren of ze inderdaad 
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Bouen een aantal voorbeelden van 'Commercials' die m de afgelopen tijd m NieuwZeeland 
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post vervoeren en bezorgen (of 
op welke wijze dat gebeurt), 
maar ze mogen weïzegels uit
geven in de waarden die ze voor 
nun postale dienstverlening (of 
die nu wordt verleend of niet) 
denken nodig te hebben. Er zijn 
particuliere postdiensten die 
net vervoer van de stukken zelf 
geregeld hebben, maar het is 
ook mogelijk een overeenkomst 
te tekenen met New Zealand 
Post. In het laatste geval mogen 
ze gewoon hun 'eigen' zegels 
gebruiken, maar zorgt de 'offi
ciële' PTT ervoor dat de post
stukken ter bestemde plaatse 
aankomen. 
Ivor Masters maakte er in Sala
manca geen geheim van dat de 
komst van de 'particulieren' er 
voor heeft gezorgd dat New Ze
aland Post Zijn inl<omsten flink 
heeft zien dalen. Ik nam de ge
legenheid te baat om hem een 
vraag te stellen: wat is de mini
mumoplage van de zegels die 
een 'particulier' moet drukken 
om mee te mogen doen? Mr. 
Masters antwoordde hierop dat 
er geen 'minimum' bestaat. 'Als 
ze besluiten om het bij twee
honderd zegels te laten dan kan 
dat,' zei hij. Wel gaf hij toe dat 
het zijn organisatie zorgen 
baart dat in deze situatie  die je 
zou kunnen kenschetsen als 
Free for All  al snel 'wildgroei
problemen' kunnen ontstaan. 
Wie kan een particuliere postze
gel onderscheiden van een vig
net of een plakplaatje.' Om daar 
iets aan te doen heeft New Ze
aland Post besloten zegels te la
ten drukken die uitsluitend uit 
een kadertje bestaan met daarin 
de tekst Commercial. De parti
culiere bezorgers kunnen het 
'lege hart' van deze zegels be
drukken met hun eigen logo's, 
teksten of afbeeldingen. Op die 
manier zouden zegels van parti
culiere bestellers gemakkelijker 
worden herkend en wordt ook 
een zekere eenvormigheid be

bank 
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reikt. Mr. Masters vertelde dat 
de plannen voorzien in een in
troductie van deze zegels in de 
loop van de komende maan
den. 
Desondanks krijgt de verzame
laar van Nieuw-Zeelandse ze
gels te maken met een groot 
aanbod aan particuliere zegels 
waarvan niet altijd duidelijk zal 
zijn wat hun doel en achter
grond is. In dit verband kan 
worden verwezen naar de situ
atie bij de telefoonkaarten, 
waarvan het ontwerp ook zo 

ren. In het laatste geval kan ie
mand besluiten om een heel 
beperkte oplage - laten we zeg
gen tweehonderd zegels - te 
drukken en die dan gedeeltelijk 
'postaal' te gebruiken en ge
deeltelijk als postfris materiaal 
achter de hand te houden, je 
ziet de advertenties al voor je: 
'Uiterst zeldzaam - slechts 
tweehonderd stuks bekend'. Ik 
wijs nog maar eens op de En
gelse 'poststakingszegels' van 
1971. 
Je kunt de zaak natuurlijk ook 

Ivor Masters van New Zealand Post (links) na het zien van het krabbeitje van Otto Hornung 
'Er zijn in Nieuw-Zeeland mensen die er net zo over denken als u ' (foto EK Haberer) 

goed als 'vrij' is, met als gevolg 
een enorm aanbod met een al 
even enorme onderlinge ver
scheidenheid. New Zealand 
Post kan natuurlijk alleen maar 
invloed uitoefenen op het eigen 
emissiebeleid en niet op dat 
van de 'particulieren'. Omdat 
die laatste groep niet gebonden 
is aan de spelregels van de We
reldpostunie (de zogenoemde 
Code of Ethics) is het heel goed 
mogelijk dat de markt zal wor
den overspoeld met uitgiften 
die niet aan de UPU-richtlijnen 
voldoen. 
In Nieuw-Zeeland heeft de za
kelijke markt enthousiast gere
ageerd op de liberalisering van 
de postdienst. Er zijn ook veel 
verzamelaars die zich op dit 
nieuwe gebied hebben gestort, 
maar juist voor deze groep lig
gen er gevaren op deloer. In de 
eerste plaats bestaat er nog niet 
zoiets als een catalogus van 
deze particuliere uitgiften, al 
zullen er ongetwijfeld onderne
mende personen zijn die zo'n 
publicatie zullen willen samen
stellen. Verder is het zo dat ook 
nu al veel verzamelaars erover 
klagen dat de markt 'overvoerd' 
is met postzegelemissies. En 
dan is er het element van spe
culatieve uitgiften, 'postzegels' 
die met slechts één doel wor
den gedrukt: zoveel mogelijk 
geld verdienen. Dat kan op twee 
manieren: door de markt te 
overvoeren met zoveel mogelijk 
verschillende zegels of door een 
kunstmatige schaarste te creë-

van de positieve kant bekijken: 
het is best eens aardig om te 
zien wat er gebeurt als een land 
zijn postmarkt geheel liberali
seert. Ik twijfel er met dat ande
re landen - die wellicht dezelfde 
plannen koesteren - de ontwik
kelingen in Nieuw-Zeeland 
nauwgezet zullen volgen. Maar 
één vraag blijft maar door m'n 
hoofd spoken: wat zou de 'uit
vinder' van de postzegel, Sir 
Rowland Hill, ervan gedacht 
hebben? 
Toen Ivor Masters weer naar 
z'n tafeltje terugwandelde 
kwam hij langs de stoel waarop 
ik zat. In het voorbijgaan nam 
hij een krabbeitje in ontvangst 
dat ik tijdens zijn praatje had 
gemaakt. Hij keek er even naar 
en glimlachte. Later, toen we tij
dens de lunch tegenover elkaar 
aan dezelfde tafel bleken te zit
ten, boog hij zich naar mij over 
en zei: 'Weet u, er zijn mensen 
in Nieuw-Zeeland die er net zo 
overdenken als u...' Dit was 
mijn krabbeitje: 
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D.O. Brouwer Philatelist 
Ten behoeve van onze internationale 
clientele dringend te koop gevraagd 
importante collecties, winkelvoorraden, 
investment lots, topnummers: 

Engeland 
Engelse Koloniën tot 1960 
USA 
Nederland 

Ook inkoop frankeergeldige zegels: 

Engeland 70% 
Kanaaleilanden 40% 
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SAMENSTELLING: 
H . W . VAN D E R VLIST AIEP, ASSENDELFT 

AFLEVERING 29  MISDRUKKEN, DRUKUITSCHOT, DUBBELDRUKKEN 
EN WAT DAAR VOOR DOOR MOET GAAN [DEEL 2] 

Opdrukken Geallieerde 
Russische Bezettingszone 
In juli 1948 werden ook 
in de Russische Bezet
tingszone zegels over
drukt, nu met de tekst 
Sowjetische Besatzun^s Zone. 
Dit gebeurde op bestaan
de, al bedrukte en geper
foreerde postzegelvellen 
van  aanvankelijk  de 
emissie'Arbeiders'. Na
derhand werden ook op
drukken aangebracht op 
de zogenoemd Berliner 
Barenzegels en op zegels 
van het type'Cijfer'. 
Van deze opdrukken en 
overdrukken bestaan 
kopstaande dubbeldruk
ken (afbeeldingen 15 en af
beelding 32), dubbeldruk
ken (ajbeeldin^en 47), 
verschoven drukken [af
beeldingen 810), verscho
ven drukken in combina

tie met dubbeldrukken 
(ajbeeldin^ 11), spiegel
beeldige afdrukken op de 
gomzijde van de zegels 
(afbeeldingen 1214 en de 
afbeeldingen 35 en 35) en 
dubbelspiegelbeeldige 
afdrukken op de gomzij
de (afbeeldingen 15 en 16). 
Dat IS nog niet alles: er 
bestaan ook zegels met 
ontbrekende tekst aan de 
voorzijde en spiegeldruk 
aan de achterzijde (afbeel
dingen 17 en 18), leesbare 
tekstafdrukken op de 
gomzijde (afbeelding ig), 
leesbare en spiegelbeel
dige afdrukken op de 
gomzijde (ajbeeldmg 20), 
normale en kopstaande 
opdrukken samen op één 
zegel (afbeeldingen 21 en 
22), zogenoemde blind
drukken van de opdruk 
(afbeeldingen 23 en 24), 

gedeeltelijke bedrukkin
gen (qfbeeldmgen 25 en 
26) en verschoven be
drukkingen met 
rand/drukmerk (afbeel
ding 27). 
Ook komen er zegels 
voor met ontbrekende 
tekstregels (afbeeldingen 
28 en 2g) en opdrukken 
met afgebroken letters 
aan de drukvormrand, 
zoals een ontbrekende 
laatste letter 'e' en/of's' 
(afbeeldingen 30 en 31). 
Zelfs zegelvellen met 
spiegelbeeldige afdruk
ken van het zegelbeeld op 
de gomzijde werden voor 
de opdrukken gebruikt 
(zie de ajbeeldmgen 36
38). Vermoedelijk wer
den zulke vellen gebruikt 
voor het controleren van 
de drukspanning of van 
de juiste drukpositie. 

Dat men door het aan
brengen van 'keur' of 
'eigendomsmerken' het 
'filatelistische aanzien' 
van de postzegel ver
knald heeft, is bij meer
dere voorbeelden duide
lijk te zien. 
Het getoonde drukuit
schot bestaat in het bij
zonder uit zegels van de 
van een opdruk voorziene 
'Arbeidersserie'. Deze se
rie werd het eerste over
drukt! We zien hier ge
lukkig niet zoveel druk
uitschot als bij de 'band'
en 'tapijt'opdrukken van 
de westelijke zones het 
geval was. Er was dan 
ook meer tijd om de vel
len te bedrukken, in het 
bijzonder bij de Berliner 
Baren en bij de 'Cijfer'
zegels. Men had immers 
na de invoering op 24 
juni van de geldsanering 
nog tot 3 juli gebruik 
kunnen maken van de 

methode waarbij de nog 
aan het loket aanwezige 
zegelwaarden met de 
hand werden overge
stempeld (de zogenoem
de Handstempel
Aufdrucken). 
Het bedrukken van de 
vellen voor de overdruk
ken werd uitgevoerd door 
de bekende drukkerijen 
Giesecke & Deurient en 
Noack. Deze konden doel
treffender controleren en 
het geheel beter in de 
hand houden. 
Ook van dit materiaal zijn 
grote hoeveelheden op 
een nietreguliere wijze 
in handen van verzame
laars en handelaren ge
komen. Van deze op
drukken bestaan even
eens vervalsingen  som
mige zijn zelfs heel zeld
zaam  zoals de Zschopauer 
postvervalsing. 
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AJbeeldina i  Kopstaande 
opdruk 30 pj 'Arbeiders
scrie' 

Afbeelding 2  Kopstaande 
opdruk, 84 pj 'Arbeiders

Afbeelding 3  Kopstaande opdruk, randpaar 24 pf. 
'Arbeiderssene' 

Afbeelding 4  Dubbcidruk, 
8 pf 'Arbeiderssene' 

324 
Afbeelding 5  Dubbeldruk, 
2op/.'Arbcidersscrie' 
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Afbeelding 6 ■ Verschoven dub Afbeelding 7  Verschoucn 
beldruk, 24 pf 'Arbcidersscrie' druk, 2 p/. 'Arbcidersscrie'. 

Afbeelding 8  Verschoucn druk, 6 pJ 'Arbeidcrssene' 



Afbeelding g  Versdiouen druk, 
i 5 p / Arbeidersserie' 

Afbeelding lo  Van het zegelbeeld 
ajlopende uerschouen druk, 5 o pj 
'Arbeidersserie 
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Geheel bouen ajbeeldmg 15  Voorzijde zegel met spiegelbeeldige 
(gom)druk 5 p/Arbeidersserie' Daaronder ajbeelding 14

e druk, achterzijde uan ajbeeldmg 13 
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Links ajbeeldmg 11  Schumegedeeltelijke dubbeldruk, 
15 pJ Arbeidersserie' 

Hierbouen afbeelding 12  Spiegelbeeldige druk op de gom

zijde, 2 pJ Arbeidersserie' 
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Afbeelding 15 Dubbeldruk spiegelbeeldige druk op gomzijde, 
12 pJ 'Arbeidersserie' 
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Afbeelding 16  Verschouen dub

beldruk, spiegelbeeldige druk op 
gomzijde, 12 pf 'Arbeidersserie' 

Links ajbeeldmgen 17 en 18  Bouen 
spiegelbeeldige druk op degomzijde, 
onder gedeeltelijk bedrukte strip uan 
6pJ Arbeidersserie' 
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Afbeelding ig  Leesbare ajdruk op 
gomzijde, 12 pJ Arbeidersserie' 
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Sowjetisdie 
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Zone 
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Links ajbeelding 20Leesbareen 
spiegelbeeldige ajdruk op gomzij

de, 12 pJ 'Arbeiderssene 
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Afbeelding 21  Normale en kop

stajnde afdruk, 2 pJ Arbeiders

scrie' 
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Afbeelding 22  Achterzijde uan 
afbeelding 21 met hoogstaande 
keurstempels m uerband met be

schadiging uan de voorzijde uan 
de zegel 

DEIÏÏSCHEPOST 

Afbeelding 25  Blinddruk (links 
bouenaan) 80 pJ 'Arbeidersserie' 

Afbeelding 24 Achterzijde uan de 
blinddruk uan ajbeelding 23, 
duidelijk IS de 'moet' (inpersmg) 
uan de letters herkenbaar 

3 
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Afbeelding 26 - Gedeeltelijke bedrukking rechterzegel, 80 pJ 
'Arbeidersserie' 

Afbeelding 25 - Gedeeltelijk be
drukking, 12 pf 'Arbeidersserie' 

Rechts afbeelding 27 -
Verschoven druk en 

uelrand met drukmerk, 
12 pJ 'Arbeidersserie 

Geheel links afbeel
ding 28 - Weggeval
len tekstregels, 30 pJ 
'Arbeiderssene Daar
naast afbeelding 29 -
Achterzijde uan ajbeel-
dmg 28, uier keur
stempels (tweemaal 
George Buhler en een
maal Ing Becker en 
WeigeltBPPi) 

Links afbeelding 30 - Ontbrekende laatste letters 
'e' en 's' van opdruk, 10 pf Arbcidersserie' 

Rechts afbeelding 31 - Ontbrekende laatste letter 
's' op de middelste randzcgel uan 20 pJ uit de 

'Arbcidersserie' 

Onder afbeelding 32 - Kopstaande opdrukken op 
'Berliner Baren -zegels 

AJbeeldmg 34 - Kopstaande opdrukken op 'cijfer'-zegels 
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Afbeelding 33 -Spiegelbeeldige druk op gomzijde 
'Berliner Baren'-zegels 

Rechts afbeelding 3 5 - Spiegelbeeldige afdruk (zogenoemde 
Abklatsch') uan zegels uan 5 pf Arbcidersserie' met 

SBZ-opdruk, voorzijde vcirand met rijnummers 4 en 5 

= 9 
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Boven afbeelding 37-Spiegel
beeldige afdruk van 60 pf Arbci
dersserie met SBZ-opdruk 

Rechts afbeelding 38-Spiegel
beeldige afdruk van 5 j^f 'Berliner 

Baren -zegel met SBZ-opdruk 
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Afbeelding 35 - Spiegelbeeldige 
druk op gomzijde Cijfer-zege! 
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Het is een indrukwek
kende reeks die onder de 
verzameltitel Catalogo En-
cidopedico Italwno is opge
bouwd. We kenden al de 
delen 'Oude staten en Ita
liaanse koloniën', 'San 
Marino/Vaticaan' en 'Re
publiek Italië' en nu ligt 
Regno d'Italia/Occupa-
zioni op tafel. Het deel 
bestrijkt de zegels van 
het koninkrijk Italië, in
clusief de uitgiften die 
voortvloeiden uit de be
zettingen van buiten
landse gebieden in de 
Eerste en Tweede We
reldoorlog. De catalogus 
dwingt respect af door de 
gedegen opzet, het fraaie 
illustratiemateriaal en 
niet in de laatste plaats 
ook door de schitterende 
vormgeving. Voor een 
'gewone' gebruiker is het 
misschien een nadeel dat 
de voertaal in de catalo
gus Italiaans is, maar wie 
zich op hetverzamelge-
bied Italië heeft toege
legd zal aan deze handi
cap waarschijnlijk niet al 
te zwaar tillen. 
'Catalogo Encidopedico Italiano 
2005/2004 - Regno d'Itolm/Oc-
cupaziom', 430PP ,gcill (geheel 
m kleur),/ormoat 16 5x23 5 cm 
Uitgegeuen doorCEI, Milaan 
Verkrijgbaar bij P W Meinhardt 
International Boolöcllers, Piet 
Heinstraat 55,2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227 
Prijs €19 go 

In deze rubriek werd al 
eerder geconstateerd dat 
de belangstelling voor 
fiscale zegels begint toe 
te nemen. Bij die gele
genheid werd gewag ge
maakt van de publicitaire 
activiteiten die I. Barefoot 
Ltd met betrekking tot dit 
onderwerpen aan de dag 
legt. Onlangs gaf deze 
Engelse handelaar twee 
catalogi uit, respectieve
lijk getiteld Great Britain 
Revenues en British 
Commonwealth Revenu
es. Het is boeiende litera
tuur, zelfs voor diegenen 
die geen speciale belang

stelling hebben voor fis
cale zegels of fiscale za
ken. Want er werd wat 
belasting geheven, vroe
ger. Wie destijds het inte
ressante artikel van wij
len Herman Hopman 
over Amerikaanse reve
nues heeft gelezen zal 
zich een voorstelling 
kunnen maken van wat 
er aan deze kant van de 
oceaan zoal belast werd: 
hoeden, lucifers, de 

jacht, chocola, amuse
ment - zelfs het sluiten 
van een bedrijf en een 
bankroet moesten met 
een Revenue worden be
zegeld. In de twee delen 
van Barefoot worden de 
bijbehorende zegels met 
alleen keurig opgesomd 
en - voor zover ze voor
handen waren - afge
beeld, maar de emissies 
zijn ook voorzien van 
korte, verhelderende toe
lichtingen, die het doel 
van de zegels en de tijds
spanne waarin ze ge
bruikt werden aangeven. 
'Great Britain Reuenues' en 'Bri
tish Commoniuealth Reuenues', 
resp ifiöen 5o8pp ,geill (z/ui), 
Jormaat A4 Uitgegeuen doorJ 
Barefoot Ltd, York (Groot-Bnttan-
nie] Verkrijgbaar bij P W Mein
hardt International Booksellers, 
Piet Heinstraat 5 6, 25i8CHDen 
Haag, telefoon 070-3652227 
Prijs €49 go(GB)en€52 go 
(Commonujealth) 

Soms wil er zelfs van de 
verpakking van een catalo
gus nog wel eens een 
nuttige boodschap tot 

ons komen. De publicatie 
Phila India Guide Book 
2003 'S verpakt in een 
kartonnen verzenddoosje 
dat de volgende tekst ver
meldt: Collect Indian Posta
ge Stamps - Why' - Because 
this IS the only hobby that 
creates love, gives pleasure, 
showers happiness & keeps 
you miles & miles aivay 
Jrom pressures & cardiac pro
blems. De boodschap (die 
op de achterzijde van de 
catalogus nog eens wordt 
herhaald) is duidelijk: we 
moeten veel en vaak ver
zamelen - het maakt de 
cardiologen werkloos! 
De Phila India Guide Book 
is een sympathiek boek
werkje, dat de Indiase ze
gels van 1852 tot 2002 
bestrijkt. Het boekje is 
duidelijk met eenvoudige 
middelen tot stand geko
men, maar ziet er deson
danks perfect uit. Mis
schien wordt er wat te 
uitbundig met steunkleu
ren gewerkt, maar de il
lustraties zijn scherp en 
duidelijk en de spiraal
binding (bij veel catalogi 
een bron van ergernis) 
voldoet hier uitstekend: 
je kunt het boekje op elk 
gewenst punt openklap
pen. Ondanks de be
scheiden omvang wordt 
er veel informatie gebo
den, zodat een verzame
laar die zich op India 
heeft toegelegd er een 

uitstekende compagnon 
aan zal hebben. De 'Tien 
Geboden van de Filatelie' 
die op de achterzijde van 
de catalogus afgedrukt 
zijn zouden bij elke ver
zamelaar ingelijst m de 
kamer moeten hangen. 
'Phila India Guide Book 2003', 
224p,geill (geheel in kleur), 
formaat 13 5x21 5 cm Uitgege
uen doorTiranga Publications, 
Puna (India) Verkrijgbaar bij 
PW Meinhardt International 
Booksellers, Piet Heinstraat 36, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227 Prijs €23 90 

De Australische onderne
ming Seven Seas Stamps 
bracht onlangs de negen
entwintigste editie uit 
van The Australian 
Stamp Catalogue. Het 
gaat om twee delen: Vo
lume I (Australia & Territo
ries) en Volume 2 
{Oceama). Qua opzet zijn 
de twee delen volledig 
met elkaar vergelijkbaar. 
De behandelde zegels 
zijn in vierkleurendruk 
afgebeeld op paginagrote 
panelen, de gegevens zijn 
te vinden op in zwart/wit 
gedrukte pagina's waar
van de tekst uit een bij
zonder klein lettertje is 
gezet. Het voordeel is dat 
er veel informatie is sa
mengeperst op relatief 
weinig pagina's, het na
deel IS dat veel oudere ge
bruikers hier toch wat 
moeite mee zullen heb
ben (al zal er altijd wel 

een loep in de buurt zijn). 
In deel i worden de ze
gels van het Australisch 
Gemenebest behandeld 
en die van het Australisch 
Zuidpoolgebied, Kerstei
land en de Cocos (Kee
ling) Eilanden. Volume 2 
bestrijkt Nauru, Norfolk-
eiland, Papua, New-Gui
nea, Papua-New Guinea 
en de Pitcairn Edanden. 
De boekjes zijn uitste
kend gedrukt en de ze
gels komen schitterend 
tot hun recht. De begelei

dende informatie lijkt 
aan de summiere kant, 
maar is toch redelijk 
compleet: de uitgifteda
tum, een korte omschrij
ving van de emissie, de 
gebruikte tanding, de 
naam van de ontwerper 
en de toegepaste druk
techniek worden conse
quent vermeld. Het zijn 
uitstekende check lists voor 
die verzamelaars die de 
erin bestreken landen 
'gewoon chronologisch' 
willen verzamelen. 

Een bijzonder mooie af
levering in de Bonds
reeks van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen is De nood-
uitgiften van de kolonie 
Curasao in het jaar 1918, 
samengesteld door H.F.J. 
Thissen. In deze publica
tie wordt eerst de histori
sche achtergrond van de 
bewuste nooduitgiften 
geschetst, die noodzake
lijk werden doordat er in 
de kolonie Curasao een 
tekort ontstond aan ze
gels van I en 5 cent. Ver
volgens worden de gehal
veerde zegels van 2 en 
2'/2 cent behandeld. 
Daarna komen de zoge
noemde HA W-zegels aan 
bod (de afkorting ver
wijst naar de initialen van 
de toenmalig waarne
mend postdirecteur) en 
de opdruk '5 cent' op 
i2'/2 cent. Ook de distri
butie van de noodzegels 
door de Wereldpostver
eniging wordt belicht. De 
grafische verzorging van 
deze studie is opmerke
lijk goed; vooral het ge
bruik van kleurenillustra
ties is een aangename 
verrassing. 
'De nooduitgiften van de kolonie 
Curasao in hetjaar igi8' door 
H.FJ Thissen, 48 pp ,geill 
(kleur),Jormaat A4 (spiraalbin-
ding) Uitgegeuen door de Neder
landse Bond uan Filatelisten-Ver
enigingen en aldaar uerkrijgbaar 
(L uan Dijk, Lek 54,1703 KJ 
Heerhugouiaard, telefoon 072-
5711935) P"js €14 75 
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SGM.. .serie artikelen ouer thema 'Vogels op postzegels' 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Spring is in the air 
Mogelijkerwijs geïnspi
reerd door de weten
schap dat de lente in aan
tocht is, bracht het En
gelse blad Gibbons 
Stamp Monthly al in de
cember 2002 een eerste 
artikel over het thema 
'vogels op postzegels' en 
wel speciaal over pin
guïns. In januari kwam er 
een vervolg (Britse uilen) 
en in februari waren de 
trekvogels aan de beurt, 
hetgeen ervoor zorgde 
dat de Nederlandse lepe
laar van 80 cent uit 1999 
op de voorpagina kwam 
te staan. Het Franse Tim-
broscopie wilde daar 
kennelijk niet bij achter
blijven en publiceerde in 
februari een uitgebreid 

„ artikel over reigers in alle 
° soorten, maten en kleu-
^ ren op postzegels. 

Z Oorlogsgeschiedenis 
" Het is waarschijnlijk toe-
3 val, maar net nu de repu-
^ bliek Joegoslavië heeft 
i opgehouden te bestaan 

duikt Gibbons Stamp 
% 00 Monthly in januari nog 
• * " eens in de Balkanoorlo

gen van1912-1913.Deze 
oorlogen liggen aan de 
basis van de huidige roer
selen op de Balkan. Het 

begon vier jaar eerder met 
de annexatie van Bosnië-
Herzegowina, het begin 
ook van het uiteenvallen 
van het Europese deel van 
het Ottomaanse rijk. 

Balkanoorlogen uan 1912-1913: 
. VKlhiWogen periode 

Het leverde nieuwe lan
den op, zoals Albanië, 
alsmede veel nieuwe 
postzegels en vooral veel 
opdrukken, want ook Ita
lië en Griekenland waren 
bij deze oorlogen betrok
ken. De laatste naties ru
zieden vooral over het be
zit van de vele eilanden in 
de Egeïsche Zee. Nog in 
1947 herinnerde een serie 
Griekse zegels aan de 
strijd om het bezit van 
het eiland Rhodos. 

Markante generaal 
Ter gelegenheid van de 
uitgifte van een postzegel 
ter nagedachtenis aan 

Genevieve de Gaulle 
Anthonioz - een nicht van 
de beroemde generaal, 
maar vooral ook een 
groot verzetstrijdster -
bracht de Franse Echo 
van februari jl. een inte
ressant artikel. 

Interneringskampen 
Om te ontkomen aan de 
nazi-terreur zijn in de ja
ren '30 en ook nog wel 
tijdens de oorlog vele 
duizenden joden en te
genstanders van de nazi's 
uit Duitsland naar het 

De Fransen zijn nog steeds trots op 'hun' generaal De Gaulle. 

over. Drie nummers later 
werd die informatie nog 
aangevuld met gegevens 
over de speciale kampen 
die de Zwitsers gebruik
ten en waar de vluchtelin
gen vaak gedwongen ar
beid moesten verrichten. 

Belemmerend verdrag 
Nummer 4/2002 van Die 
Luftpost heeft een be
knopt artikel over de be
ginjaren van de Duitse 
luchtpost en de reclame 
die in machinestempels 
werd gemaakt. 
Vermeld worden onder 
andere de typen vliegtui
gen die gebruikt werden 
en de problemen die de 
beperkingen, opgelegd 
bij het Verdrag van Ver
sailles, veroorzaakten. 

Het behelst onder andere 
een overzicht van alle 
postzegels (en niet alleen 
die van Frankrijk) die in 
relatie tot de generaal 
zijn uitgegeven. Dat alles 
onder de kop 'Waar de 
Fransen trots op zijn'. 

Levensreddend bloed 
Rode-Kruiszegels - de 
thematici onder u weten 
dat - zijn er in overvloed, 
maar in het Duitse 
bondsblad Philatelie van 
februari is toch een oor
spronkelijk artikel over 
bloedtransfusie te vin
den. Deze medische han
deling - de zegels tonen 
het aan - wordt vaak in 
het kader van het Rode 
Kruis georganiseerd. 
Ook de Nederlandse toe
slagzegel van 1953 valt 
eronder. 

Belgische zegel met een pelikaan 
als 'bloedtransfiisiesymbool'. 

Dat de pelikaan haar jon
gen met haar eigen bloed 
voedt en daarom tot sym
bool van de bloedtransfu
sie is gemaakt blijkt on
der meer uit een Belgi
sche zegel. 

Duitse machmcstempel met reclame uoor de 'Lujtpost' 

buitenland gevlucht. 
Daar verbleven ze dan 
vaak (al dan niet ver
plicht) in kampen. In Ne
derland was dat het later 
berucht geworden kamp 
Westerbork, maar ook 
Engeland en verschillen-

Stempelen en bijplakken 
Het Belgische De Postze
gel schenkt aandacht aan 
een Nederlands onder
werp: de bestellerstem
pels die tot in het begin 
van de jaren '30 in ge
bruik waren. 

Nederlands onderujerp in Belgisch blad bestellerstempels. 

de Britse overzeese ge
bieden hadden dergelijke 
kampen. In Suriname en 
op Bonaire werden enke
le joodse families min of 
meer geïnterneerd. In de 
Verenigde Staten bestond 
zo'n kamp in de staat 
New York; American Phi
latelist van september 
2002 bericht er uitvoerig 

Netherlands Philately, 
het blad van de American 
Society Jor Netherlands Phi
lately, stelt een ander, 
weinig bekend onder
werp van de Nederlandse 
filatelie aan de orde: 
postwaardestukken met 
bijgeplakte (aanvullende) 
zegelwaarden. Er zijn 
veel verzamelaars van ge-



bruikte postwaardestuk-
ken die dit soor t stukken 
weigeren op te nemen in 
hun verzameling, maar 
de auteur, Jacques Spij
kerman (bij de lezers van 
dit blad bekend als redac
teur postwaardestukken) 
denkt daar anders over. 

Adreswijzigmgskaart, aangepast 
aan nicuu) tarief. 

Behalve bij tariefverho
gingen of bijvoorbeeld bij 
het gebruik van binnen
landse briefkaarten voor 
bestemmingen in het 
buitenland, komen bij-
frankeringen ook voor bij 
expressestukken. 

Maskers 
Voor het thema 'maskers 
op postzegels' moe t we 
vooral naar landen waar
bij die zaken een rol spe
len in de locale cultuur. 
Dat kunnen landen zijn 
met een carnavalstraditie 
of Afrikaanse gebieden 
zoals Togo. In Der Brief
marken-Spiegel van fe
bruari zijn heel wat voor
beelden bij elkaar ge
zocht. 

Briejmarken-Spiegcl: maskers. 

Het begrip ' inflatie ' 
zoemt momenteel ook in 
Nederland weer rond, 
maar dan gaat het 
slechts om een paar pro
cent meer of minder . In 
de filatelie denkt men bij 
'inflatie' vooral aan 
Duitsland na de Eerste 
Wereldoorlog. Minder 
aandacht is er voor Rus
land in de eerste periode 
van de Sovjetunie. Na de 
oktoberrevolutie vlogen 
de posttarieven omhoog , 
maar bij gebrek aan 
nieuwe postzegels 
moest men noodge
dwongen de oude serie 
uit 1913 met de por t re t 
ten van de tsaren - met 
inbegrip van de n o g 
maar net vermoorde Ni-
colaas II - gebruiken. 

Nieuuiezeaels, oude heersers. 

Pas in 1921 deden nieuwe 
zegels hun intrede, niet 
meer in waarden die in 
kopeken werden uitge
drukt, maar van honder
den roebels. De Deutsche 
Briefmarken-Zeitung van 
6 december 2002 schreef 
er een goed gedocumen
teerd artikel over. 

Eilandenrijk 
In de tweede helft van de 
vorige eeuw zijn nogal 
wat delen van Scandina
vische landen min of 
meer autonoom gewor
den en daarmee postaal 
zelfstandig. Sinds 1984 is 
dat het geval met de bijna 
6.500 eilanden en eiland
jes tellende tot dan Finse 
provincie Aland. 

Prcntbriefkaart met becldzijde, fleujjjd aon hrt Vicrlandenpunt. 

slechts 344 hectaren 
groot, dat onder een 
scherpe hoek tussen Bel
gië en Duitsland Vaals 
aanraakte! Filatelistisch 
bezien is het toch wel in
teressant, hoewel het 
landje geen eigen post
kantoor had, maar wel ei
gen postzegels van 1886 
tot 1920. 

Orde in de chaos 
Het decembernummer 
2002 van het blad Her
mes (Postzegelvereni-

Aland: ..overzichtsartikel in Timbres Magazine.. 

Van de geschiedenis van 
dit gebied met ongeveer 
25.000 inwoners en de 
circa tweehonderd post
zegels die er tot nu toe 
zijn verschenen geeft het 
Franse Timbres Magazi
ne van januari een goed 
overzicht, HANS GABRIËLS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRriTEN 

Drie- of vicrlandenpunt 
Een leuk stukje geschie
denis over het Drielan
denpunt bij Vaals staat te 
lezen in het januarinum
mer van Deutsche Post, 
het verenigingsblad van 
de Filatelistenvereniging 
Duitsland. Verhaald 
wordt dat het ooit een 
uierlandenpunt was en 
wel van 1830 tot 1920. 
Dat vierde ' land' - de an
dere drie kent u wel - was 
Moresnet, een landje van 

ging Griekenland) gaat 
uitgebreid in op de ach
tergronden van de vlie
gende Hermes-zegels. 
Dit, omdat de vele waar
den, typen en papiersoor
ten flink verwarrend zijn. 
Het artikel is bedoeld om 
duidelijkheid te brengen 
in de grote chaos, die vol
gens veel verzamelaars 
rond deze zegels bestaat. 

Beieren belicht 
Van 184g tot 1920 had 

Beieren: ...ookeiflenze^elsindet 
Duitsc-Keizerrijkpcriodc... 

Beieren zijn eigen post
zegels, hoewel het gebied 
in 1870 werd opgenomen 
in het Duitse keizerrijk. 
Een gedegen stukje ge
schiedenis over dit ge
bied staat te lezen in het 
februarinummer van On
der de loupe genomen, 
het maandblad van de 
Postzegelvereniging 
Haarlemmermeer. Zowel 
de postzegels als een 
fraai poststuk staan in 
het artikel afgebeeld. 

Be Prepared! 
Voor verzamelaars van 
het thema Scouting staat 
er een interessant artikel 
te lezen in het februari
nummer van het maand
blad van de ICVBP-Studie-
kring. Dat gaat namelijk 
over de Duitse padvin
dersafdelingen in België 
tijdens de Eerste Wereld
oorlog. Poststukken die 
betrekking hebben op 
deze Duitse padvinders
afdelingen zijn bijzonder 
zeldzaam. Enkele post
stukken worden ge
toond, waarvan alleen de 
afzender gewag maakt 
van het feit dat hij pad
vinder is. 

Vruchtbare emissie 
De verzamelaars van 
maximumkaarten zullen 
wel bijzonder blij zijn ge
weest met de Nederland
se emissie 'Provincieze
gels' . Vooral de aanwe
zigheid van de verschil
lende tabs hebben in deze 

n^f^n^r\.r\ ^ /\v\.A_rw\^. 

kring van verzamelaars 
heel inspirerend gewerkt. 
Dat blijkt wel uit een 
groot artikel over dit on
derwerp in het Bulletin 
van februari van de Ver
eniging voor Kinderpost
zegels en Maximafilie. 
Niet minder dan vieren
twintig schitterende 
voorbeelden worden ge
toond van kaarten die in 
nauwe relatie staan met 
de afbeelding op de tab. 

Moord herdacht 
De moord op missionaris 
Adalbert van Praag was in 
1997 aanleiding voor 
Duitsland, Polen, Tsje
chië, Hongarije en Vati
caanstad om een postze
gel ter herdenking van de 
duizendste 'verjaardag' 
van die moord uit te ge
ven. Oost Europa Filate
lie, het orgaan van de ge
lijknamige filatelistische 
contactgroep, vertelt in 
het eerste nummer van 

Een van de in totaal 72 verschil
lende 'Proumcieze^cltabjes' 

Adalbertuan Praat): ...moord na 
duizendjaar herdacht... 

2003 aan de lezers wie hij 
was en waardoor hij zo
veel indruk heeft ge
maakt in zoveel landen. 
Adalbert (die oorspron
kelijk de Tsjechische 
naam Vojtech had en pas 
Adalbert werd na het ont
vangen van het vormsel) 
werd na zijn opleiding 
aan een kloosterschool al 
snel bisschop. Hij maak
te vele reizen, ondier an
dere naar Kiev en Honga
rije. Het verhaal in Oost 
Europa Filatelie ver
klaart, hoe de moord op 
Adalbert rechtstreeks 
leidde tot het ontstaan 
van Polen als onafhanke
lijke staat en later zelfs 
tot koninkrijk. 

PE IER VAN SPELLEN 

3 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
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Als in deze rubriel< wordt ge-
sprolcen van o/bcelding meldmfl 
5/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel loinnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die - voor zover valt na te 
gaan - zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
9"5''o3- Automaatzegel, bes
sen. 
€0.45,0.50,0.55,0.60. Vac-
cinium myrtillus (blauwe 
bosbes). 

ALBANIË 
4-i2-'02. Albanese post ne
gentigjaar. 
20, 90 L. Resp. paraboolan
tenne, telegraaf en envelop. 

ANDORKAFRANS 
•7'3"'°3- Tien jaar grondwet. 
€2.36. Wapenschild. 

DMMlMMIWMIIIMIIIIlMMMIMl« 

i-4-'03. Les Bons. 
€0.67. Dorpsgezicht. 

CYPRUS 
lo-j-'oj. Vluchtelingen-
fonds. 
I c. Herdruk emissie 1974, 
jaartal 2003. 
20-3-'o3. Antieke auto's. 

20, 25, 30 c. Resp. Triumph 
Roadster 1800 (1946), T-Ford 
(i9i7),BabyFordYHP 
(1932)-

>k tyEPOE.iiiiis.trrius 
«MfMMMMMMMMMfMÉI 

CYPRUS TURKS 
28-io-'o2. Gebeurtenissen. 
300.000,1.000.000 TL. Resp. 
hardloopster Sureyya Ayhan, 
Park Jung-Tae (1944-2002, 
grootmeester Taekwondo) en 
beeldmerk GTF (Global 
Taekwondo Federation). 

cUMUwrtvrTi 

3-i2-'o2. Verjaardagen. 
100.000,175.000, 300.000, 
575.000Tl. Resp. Oguz Kara-
vel (1932-1996) en voetbal, 
Mete Adanir (1961-1989, 
voetballer), M. Necati Ozkan 
(1899-1970), Osman Turkay 
(1927-2001) en boekenkast. 

DENEIWAKKEN 
i2-3-'03. Deense onderzoe-
kingstocht naar Groenland 
met doel samenleving en cul
tuur Groenland te beschrij
ven {1902-1904), gezamenlij
ke uitgifte met Groenland. 
4.25, 7.- kr. Resp. foto Ha
rald Moltke, Knud Rasmus
sen, Jörgen Borlund, Ludwid 
Mylius-Erichsen, Gabriel Ol
sen, expeditiekamp. Velletje 
met beide zegels, Knud Johan 
Victor Rasmussen (zegel 
zonder waarde), op rand 
Groenland en handschrift. 

i2-3-'03. Toeslagzegel 'Art
sen zonder grenzen'. 
4.25+0.50 (voor 'Artsen zon
der grenzen') kr. Kindje 
wordt beluisterd met stetho
scoop door iemand met 
beeldmerk 'Artsen zonder 
grenzen' op kleding; in post
zegelboekje. 

i2-3-'o3. Automaatzegels, 
0.25 tot 99.75 kr. Brief op 
wieltjes, op vliegtuig, in boot
je-

DUITSLAND 
ó-j-'oj. Serie 'bezienswaar
digheden'. 
€2.60,4.10. Resp. boegbeeld 
van viermaster 'Seute Deern' 
in museumhaven Bremen, 
gevelhuizen in Wismar. 

6-3-'o3. Toeslagserie 'voor de 
sport', wereldkampioen
schap voetbal 2006 in Duits
land. 
€0.45+0.20, 0.55+0.25, 
0.55+0.25,0.55+0.25, 
1.44+0.56. Resp. schop tegen 
bal, vreugde bij toeschou
wers, jeugdvoetbal, jongens
droom: voetbal komt symbo
lisch uit hoofd (kopbal), jon
gen voetbalt met vader of 
opa. 

FIFA FUSSBALL WELTMEISTERSCHAFT 

6-3-'03. Serie 'werelderfgoed 
Unesco''". 
€0.55. Dom in Keulen. 

^^^^^ AAAAAAAAArf 

ESTLAND 
i3-2-'03. Vogel van het jaar, 
ekster. 
4.40 kr. Pica pica. 

FINLAND 
3"3''°3- Vliegtuigen, hon
derd jaar geleden eerste ge
motoriseerde vlucht van Or-
ville (1871-1948) en Wilbur 
(1867-1912) Wright, tachtig 
jaar geleden begin vliegmaat
schappij Finnair als Aero Oy. 
Viermaal €0.65 in postzegel
boekje. In Finland gebruikte 
vliegtuigen, resp. Junkers Ju 
52/3m (1932-1949), DC-3 
(1947-1970), Super Caravelle 
(1964-1983), Airbus 320 (he
den). 
3'3''03' Wereldkampioen
schap ijshockey, 26-4 tot 11-5 
in Finland. 
€0.65. Mascotte van kam
pioenschap in ijshockeyscè-
ne. 

j^uomS^uiiA^i 
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3"3"'03- Tuinviooltje. 
€0.65. Tuiltje viooltjes (Viola 
wittrockiana). 

" <S^uomi ^in/and ! 

3-3-'03. Zevenhonderdste ge
boortedag Brigitta van Zwe
den (1303-1373). 
€0.65. Houten beeld St. Bri
gitta (detail van altaarstuk 
kloosterkerk Naantali, 15de 
eeuw). 

3'3''03- Kunst. 
€0.90. Afbeelding schilderij 
'Vechtende auerhoenders' 
van Ferdinand von Wright 
(1822-1906). 

3"3"'o3- Automaatzegels, se
rie bedreigde diersoorten. 
Rangifer tarandus fennicus. 

FRANKRIJK 
24-3-'03. Vogels van overzee. 
€0.41, 0.46,0.46, 0.69. Resp. 
Cyanophaia bicolor, Eulam-
pis jugularis, ramphastos vi-
tellinus, Terpsiphone bour-
bonnensis; velletje met de 
vier zegels in doorlopend 
beeld met planten. 

7-4-'o3. Nantes. 
€0.46. Moderne tram en to
ren LU (koekjesfabriek Lefè-
vre-Utile). 

'-MlllMMIMIItMMiMMMMIMIM« 

GROOT-BRITTANNIË 
27-3-'03. Frankeerzegels, 
Machin. 
Luchtpost tot 40 gr europa 
(52 p.), wereldwijd (£ 1.12) in 
postzegelboekjes. 
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20-5-'03. Wilding frankeer
zegels, II (zegel op zegel). 
Velletje met 4, 8,10,19, 20, 
27, 41, 42, 68 p. Frankeerze
gels met foto's van Dorothy 
Wilding, resp. 3,4, 6, 7,46, 
9, II, iod. , i s . 6d. (Yvert 
resp. 267,268, 270, 271, 333, 
273,275>274-278). 
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HONGARIJE 
2-i2-'o2. Cultureel erfgoed, 
gezamenlijke uitgifte met 
Turkije. 
40, iio Ft. Resp. Rakoczi-
huis in Tekirdag (Turkije), 
Pasja Gazi Kasim-moskee in 
Pees (Hongarije). 

i2-2-'o3. Belangrijke geboor
tejaren bekende Hongaren. 
32, 40, 60 Ft. Resp. Janos 
Neumann (1903-1957, wis
kundige) en tekening wer
king computer met detail ED-
VAC computer, Rezso Soo 
(1903-1980, botanist) en or
chidee (Dactylorhiza sambu-
cina), Karoly Zipernowsky 
(1853-1942, ingenieur) en 
transformator en tekening 
draaistroom. 

MAiSYARORSZAG 60 Ft ; 

i2-2-'03. Porselein uit He
rend. 
Velletje met viermaal 150 Ft. 
Schaal met bloemmotief en 
kofFieservies met vogels 
(overgenomen van Franken
thal, Duitsland), openge
werkte vaas met ramskop en 
bloemmotief en blauw met 
goud kofFieservies (19de 
eeuw), kobaltblauwe vaas 
met reproductie schilderij 
Karoly Marko, schaal en kan 
in schelpvorm van 'Siang 
Noir'; op rand meer (details 
van) porselein. 

i5-2-'o3. Ter herinnering aan 
tweede Koninklijke Hongaar
se Leger. 
40 Ft. Kaal landschap met te
rugkerend leger (in i942-'43 
verloor het leger aan het oost
front 125.000 mannen). 

Zonder datum. Antieke stoe
len, VII. 
32, 35, 65 Ft. Resp. houten 
stoel (igde eeuw), stoel met 
leuning (i8de eeuw), stoel 
met rieten zitting (1920). 

IERLAND 
28-2-'o3. 'St. Patrick's Day' 
(17 maart) honderd jaar na
tionale feestdag. 
€0.41, 0.50, 0.57. Resp. 
St. Patrick (beschermheilige 
Ierland), parade St. Patrick's 
Day in Dublin met 
St. Patrick's kathedraal, 
parade St. Patrick's Day in 
New York; postzegelboekje. 

éM^UÊMUUUÉA 

ITALIË 
i8-2-'03. Serie sport, wereld
kampioenschap noordse 
skisporten 2003 in Val di 
Fierame, Italië. 
€0.41. Tekening langlaufer 
en schansspringer. 

i4-2-'03. 2003: Europees jaar 
van gehandicapten. 
€0.41. Puzzel met twee an
ders gekleurde stukjes, 
beeldmerk gelegenheid. 

25-2-'o3. Nationale burger
hulp. 
€0.62. Meisje geeft, om te be
danken, gerbera aan oudere 
man, beeldmerk dienst; beeld
merk ook op aanhangsel. 

JOEGOSLAVIË 
i7-io-'o2. Frankeerzegel, 
overdruk klooster. 
0.50 over 0.05 Ndin. Yvertnr. 
2531. 
28-ii-'o2. Frankeerzegel, 
overdruk bronnen. 
10.- Ndin over 10.000 din. 
Yvert nr. 2490. 

3i-i-'o3 Beschermde dieren, 
achtergelaten honden. 
16.-, 24.-, 26.20, 28.70 Ndin. 
Verschillende honden en 
vraag 'Waarom heb je ons 
verlaten?'. 

KROATIË 
i7-2-'03. Kijk op de hemel, 
honderd jaar astronomisch 
observatorium Zagreb; 
honderdvijftig jaar 
regelmatige weermetingen, 
vijftig jaar weerstation 
Zavizan. 
1.80, 3.50 kn. 

20-2-'o3. Kroatië wereld
kampioen handbal. 
Viermaal 4.- kn. Viermaal 
mannen met medaille. 

IREPUBIIKA 
HRVATSKA 

LETLAND 
i5-2-'o3. Frankeerzegels, wa
penschilden. 
o.io, 0.15, 0.20 Lvl. Wapen
schilden van steden, resp. 
Balvi, Gulbene, Ventspils. 

LITOUWEN 
i5-2-'03. Frankeerzegels, 
smeedijzeren ornamenten op 
monumenten. 
o.io, 0.20 Lt. Ornamenten uit 
resp. Rietavas, Andryunay. 

LUXEMBURG 
i8-3-'03. Vijftigjarig huwelijk 
groothertog Jean en groot
hertogin Josephine-Charlot
te. 
€0.45. Bruidspaar, initialen. 
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i8-3-'03. Vijftig jaar krant van 
de Europese commissie (ver
schijnt elke werkdag in elfta
len). 
€0.52. Papieren, apenstaar
tje, cd-rom's. 

0,52€ 

i8-3-'o3. Belangrijke vrou
wen uit Luxemburg. 
Tweemaal €0.45. Getekend 
portret van resp. Catherine 
Schleimer-Kill (1884-1973, 
politica sinds stemrecht in 
1919), Lou Koster (1889-
1973, componiste). 

i8-3-'03. Toerisme 2003. 
€0.50,1.-, 2.50. Resp. kloos
ter gebouwd door abdis Fran-
coise de Gourcy (1719-1843) 
in Differdange (nu verpleeg
huis), gemeentehuis van 
Marmer in gerestaureerd kas
teel uit 1830, St.-Josephkerk 
in Esch-sur-Alzette uit 1877. 

pBJfflRBjDKuTJISÖa 

MACEDONIË 
2i-i-'03. Honderdvijfentwin-
tigste sterfdag Andreja Dam-
janov (1813-1878). 
36 den. Portretje en gebouw. 

i9-2-'03. Cultureel erfgoed, 
muziekinstrumenten. 
9,10, 20, 50 den. Resp. soort 
doedelzak, snaarinstrument, 
snaarinstrument, trom. 

22-2-'o3. Vijftig jaar scouts in 
Macedonië. 
9 den. Scouts en tentenkamp. 

MONACO 
3'3' '°3' Oprichting 'Interna
tionaal instituut voor vrede' 
in 1903. 
€1.19. Wereldbol, vredesduif, 
portret prins Albert I, ge
bouw van arbitrage. 
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NOORWEGEN 
io-2-'o3. Noorse kunstnijver
heid, III. 
5.50 kr. Detail 'Doudji' mes-
senheft gemaakt van herten
gewei. 

io-2-'o3. Rozen. 
Tweemaal 5.50 kr. Grand 
Prix (geteeld in Nederland, 



iggó), Champagne roos (uit 
Duitsland, 1983). 

io2'o3. Grafiek uit Noorwe
gen. 
5., 8.50, 9., II., 22.kr. 
Werk van Kaare Espolin 
Johnson (19071994, man in 
roeiboot metvis). Else Hagen 
(1914, mensen en paarden op 
strand), Niclas Gulbrandsen 
(1930, man en vrouw bij vleu
gel), Svein Strand (1934, 
'Olympia'), Rigmor Hansen 
{1941,stilleven met cactus). 

io2'o3. Valentijnsdag. 
5.5 o kr in velletje van tien. 
Hart met boodschap die door 
krassen zichtbaar wordt. 

OEKRAÏNE 
i42'o3. Scheepsbouw. 
Tweemaal i. Hr. Stoomzeil
schepen 'Hriznyi', 'Odesa'. 

2i2'03. Mykola Arkas 
(18531909). 
45 k. Portret, boek en mu
ziekblad. 

3'3''°3' Nationaal park Yavo
riv. 
Velletje met i., i., 1.50 Hr. 
(doorlopend beeld). Resp. 

Alcedo atthis, Cypripedium 
calceolus, Eudia pavonia (ijs
vogel, orchidee: vrouwen
schoentje, vlinder). 

OOSTENRIJK 
i43'o3. Graz, culturele 
hoofdstad Europa. 
€0.58. Kunstmatig eiland in 
Mur met Amfitheater, café en 
kinderspeelplaats. 

2i3'o3. Serie 'Oostenrijkers 
in het buitenland', Billy Wil
der (19062002). 
€0.58. Amerikaans filmregis
seur en producent van Oos
tenrijkse afkomst. 

2i3'o3. Huwelijk. 
€0.58. Hart, ringen, duiven. 

wrmrjn 
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POLEN 
3ii'o3. Serie 'Poolse ste
den', Torun. 

1.20 Zl. Monument Nicolaus 
Copernicus (14731543, ge

boren in Torun) 
en gotische to
rens stadhuis 
(binnenstad op 
lijst werelderf
goed Unesco*). 
i82'03. Toe
treding Polen 
tot Europese 
Unie,I. 
1.20 Zl. Wol
kenlucht waar
in 'Europa' 
schaduw van 

'Polska' en '19982002' (pe
riode van onderhandeling) 
i64'03 Toetreding Polen tot 
Europese Unie, II. 
1.20 Zl. Wolkenlucht waarin 
'Europa' schaduw van 'Pols
ka', brug en '16 april 2003' 
(datum waarop Polen toetre
dingsverdrag zal tekenen). 

t . . I. 
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265'03. (Waarschijnlijke 
datum.) Toetreding Polen tot 
Europese Unie, III. 
1.20 Zl. Wolkenlucht waarin 
'Europa' schaduw van 'Pols
ka' en 'referendum" 2003' 
(gelegenheid waar Poolse sa
menleving zijn mening kan 
geven over integratie in Euro
pese Unie). 

PORTUGAL 
222'o3. Tweehonderd jaar 
Militaire Academie. 
€0.20, 0.30, 0.43, 0.55, 0.70, 
2.. Uniformen uit resp. 
1870,1808,1837,1861,1866, 
1912 (met paard). 

7"3"'°3 Frankeerzegels, 
vogels. 
€0.01, 0.30, 0.43, 0.55, 0.70. 
Resp. Picus viridus, Columba 
livia, Monticola solitarius, 
Sylvia cantillans, Oenanthe 
hispanica. 

i33'o3. Eerste Portugese 
postzegel honderdvijftigjaar 
geleden uitgegeven. 
€0.30, 0.43, 0.55, 0.70. Af
beelding zegels uit 1853, 
resp. 5 reis en portret Maria II 
da Gloria (18191853), 25 reis 
en munt, 50 reis en portret 

man, 100 reis en wapenschild 
(Yverti, 2, 3,4). 

ROEMENIË 
22i'o3. Kunst. 
4500, 6500, 30500, 34000, 
46500, 53000; blok 83500 L. 
Resp. boten in haven ('Haven 
Braila', J.A. Steriadi, 1880
1956), stadsgezicht ('Balcic', 
N. Darascu, 18831959), da
mes met parasol op strand 
('Gesprek', N. Vermont, 
18661932), huizen langs ha
ven ('Dalmatia', N. Darscu), 
zeilroeibootje op strand 
('Vissersboten', J.A. Steriadi), 
naakte vrouw op strand 
('Naakt', B. Pietris, 1945); 
vrouw in stoel op strand 
('Vrouw aan rand zee', 
N. Grigorescu, 18381907). 

28i'03. Gebouw krijgs
macht tachtig jaar. 
5000 L. Gebouw van architect 
D. Maimarolu (18591926). 

ftMUAAAAA««*«**« 

SLOWAKIJE 
52'03. President Rudolf 
Schuster (1934, sinds 1999 
president Slowakije). 
7. Sk. Portret. 

i42'o3. Wenszegel, Valen
tijnsdag. 
7. Sk. Rozen. 

n*M ra«eowiw»«io 
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2ii'o3. vijftigste wereld
lepradag. 
€0.26. Bloem en beeldmerk 
'Anesvad' (organisatie die 
strijdt tegen lepra). 

i42'o3. Tweehonderdste 
sterfdag don Pedro Rodri
guez Campomanes (1723
1802). 
€0.26. Portret politicus, eco
noom, jurist en geschied
schrijver. 
2i2'03. Achttiende postze
geltentoonstelling voor de 
jeugd 'Juvenia 2003' in Benis
sa (Alicante). 
€0.51. Gezicht op gebied 
rond kathedraal van Benissa. 

TURKIJE 
4ii'o2. Koopvaardijsche
pen, III. 
450.000, 500.000,700.000, 
700.000 TL. Passagierssche
pen, resp. 'Ege' (1950), 'Ayva
lik' (1952), 'Karadeniz' 
(1955), 'Marakaz' (1938, ook 
vracht). 

TÜRKlYE CUMHURtTfBrt 

2i2'o2. Cultureel erfgoed, 
gezamenlijke uitgifte met 
Hongarije. 
Velletje met450.ooo, 
700.000 TL. Resp. Pasja Gazi 
Kasimmoskee in Pees 
(Hongarije), Rakoczihuis in 
Tekirdag (Turkije). 

SPANJE 
i7i'03. Tunnel 
van Somport. 
€0.51. Verkeer
stunnel tussen 
Frankrijken 
Spanje in Pyre
neeën. 
20i'o3. Volks
feesten. 
€0.76. Kleder
dracht uit Anso in 
provincie Huesca. 



VATICAAN 
203'o3. Vijfentwintigjaar 
pontificaat paus Johannes 
Paulus II (gezamenlijke uit
gifte met Polen). 
€2.58. Zilveren zegel met 
portret paus. Vel metvijfen
twintigmaal €0.41. Vijfen
twmtigmaal jaartal {1978
2002) met foto symbool of 
gebeurtenis. 

WITRUSLAND 
2i2'o3. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag Kasimir 
Malevich (18781935). 
Blok 3000 r. 'Zwart vierkant' 
(1917) en portret schilder, op 
rand 'Rood vierkant' (1917). 

met beide zegels (op rand 
vlaggen Italië en Angola). 

7i2'o2. Aardewerk. 
27, 45, 47; blok 51 KZr. Resp. 
aardewerken pot met touw 
uitOvimbundo, drinkvaas 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
2002. Eerste sterfdag Ahmed 
Shah Massoud (19532001). 
14000 Af Portret leider Noor
delijke Alliantie. 
2002. Verwoesting Boeddha
beelden van Bamian door Ta
liban jaar geleden. 
25000 Af Brokstukken beeld 
voor lege nis. 
2002. Nationale verzoening, 
iiooo Af Mannen van ver
schillende bevolkingsgroe
pen, vredesduif omtrek kaart 
Afghanistan. 

ANGOLA 
22ii'02. Vuurtorens en 
lichtbakens. 
Zesmaal 45 KZr. Vuurtorens 
bij Barra do Dande, Cabinda 
Bay, Margin Bay, Snake Head 
of Soyo, bakens nummer 9 en 
I bij Luanda Bay. 

■■»>■■»■ 
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4i2'o2.Zonechps. 
Velletje met 21, 35, 37 KZr. 
Lucht met drie fases zone
clips. 
6i2'02. Vriendschap met 
Italic. 
35, 45 ZKr. Portret Antonio 
Manuel, prins van N'Funta en 
ambassadeur van Congo in 
Rome (bereikte Rome op 31
1608, stierf op 511608) met 
resp. leeuw, tekst; velletje 

met geometri
sche figuren uit 
Luvale, aarde
werken pan met 
cirkels uit 
Ovimbundu; 
vaas uit Bakon
go (op rand drie 
potten). 

ARUBA 
3ii'o3.Cunu
cu (plantage) 

huisjes van vlechtwerk en 
leem. 
40, 60, 75 c. Tekening huisjes 
op resp. plantage Fontein, 
Arikok, Fontein. 

Et 

60C ARUBA 
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AUSTRALIË 
24i'o3. Dag van Australië, 
bekende personen ('Austra
lian Legends Award'), tennis. 
Viermaal 50 c. Ron Laver met 
Wimbledontrofee, back
hand Laver, Margaret Court 
met Wimbledontrofee, fore
hand Court; postzegelboekje. 

BAHAMAS 
i82'03. Nationaal park Ina
gua, watergebied van interna
tionaal belang. 
15,25, 50, 65, 70, 90 c. Ver
schillende afbeeldingen van 
flamingo's. 

^ j ^ 

BELIZE 
29i'o3. Vijftig jaar strijd
krachten van Belize. 
25 c. Insigne en vlag van de 
strijdkrachten. 

CANADA 
Afbeelding melding 2/165. 
Ahepa. 

BERMUDA 
Namen melding 11/895 ^" 
12/975, schelpen III. Resp. 
'frog shell', 'colourful atlan
tic moon', 'very distorted dis
torsio', 'scotch bonnet', 'gold 
mouth triton', 'dennison's 
morum'. 

BOTSWANA 
Wetenschappelijke namen 
melding 6/477, slangen. 
Resp. Dendroaspis polylepis, 
Naja mossambica, Bitis arie
tans arietans, Disphohdus ty
pus typus. 

Wetenschappelijke namen 
melding 10/798, zoogdieren. 
Resp. Paraxerus cepapi, Ca
nis mesomalis. Felis lybica, 
Galerella sanguinea, Civettic
tus civetta, Loxodonta africa
na, Redunca arundinum, Tra
gelaphus strepsiceros, Kobus 
ellipsiprymnus, Hippotragus 
niger, Tragelaphus spekei, 
Hystrix africaeaustralis, Fells 
Serval, Orycteropus afer, Po
tamochoerus poreus (P. 5.), 
Papio ursinus. 
Wetenschappelijke namen 
melding 2/165, watergebie
den III. Resp. Proteles crista
tus, Connochaetes taurinus, 
Equus burchelli, Phoenicop
terus rubber en Phoenico
naias minor, Pelicanus ono
crotalus. 

BRAZILIË 
i5i2'o2. Honderd jaar di
plomatieke betrekkingen met 
Iran. 
RS 0.60. Aardewerken pot
ten, kleed, vlaggen van Iran 
en Brazilië. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
203'o3. Liefdevolle harten. 
NT$ 5., 5., 10., 25.. In 
hartvorm resp. vrouw met ie
mand in rolstoel, ouders en 
kind, (zorg voor) natuur, 
meisje met dieren. 

44'o3. Serie 'Taiwanees 
poppentheater', II (1:1611
' 01) . 
NT$ 5., 5., 10., 25.. Resp. 
straatpoppenkast 'tsailou' 
(kleurrijk toneel) met hoofd
figuren uit' reis naar het wes
ten', televisie met poppen
programma en poppen, 
theatervoorstelling met pop
pen, poppenfilm 'de legende 
van de heilige steen' en 
hoofdfiguren. 
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COLOMBIA 
23io'oi. Museum van An
tioquia. 
iioo P. 'Liggende vrouw', 
beeldhouwwerk van Fernan
do Botero (1932). 
30i'02. Zevende ZuidAme
rikaanse sportspelen in Bo
gota. 
2100 P. Beeldmerk spelen. 
9io'o2. Upaep*: analfabe
tisme en onderwijs. 
Tweemaal 2500 P. (samen
hangend). Iemand met oog
lapje leest boek, letters van 
alfabet en woorden. 
6ii'02. Kerst. 
800 P. Kerstvoorstelhng. 
November '02. Historisch ge
nootschap Colombia tien 
jaar. 
Vel met twaalfmaal 800 P. 
Driemaal momenten rond 
onafhankelijkheid door Ped
ro Nel Gomez, driemaal Pla
za de Santander door Juan 
Cardenas, Koffieplantage 
door Gonzalo Ariza, ge
vechtsscène, Tijgerjacht door 
Noe Leon, 'El Barequeo' door 
Pedro Nel Gomez, Vermoord 

Colombia door Sebastian Vil
lalaz. Twee vrouwen van Mar
co TobonMeija. 

COSTARICA 
ii4'o2. Zestiende topover
leg groep van Rio. 
65 Cs. Beeldmerk. 
2i2'o2. Extra belasting voor 
kinderdorp. 
Viermaal 22 Cs. Viermaal 
kindje. 

DOMINICA 
6i2'o2. John F. Kennedy 
(19171963). 
Twee velletjes met viermaal 
$ 1.90. Portretten Kennedy, 
op rand ook Jaqueline en 
Robert Kennedy. 

ECUADOR 
2002. Gerechtelijke unie. 
$ 0.68. Beeldmerk. 
2002. Antinarcotica politie. 
Tweemaal $ 0.40. Agent en 
hond, beeldmerk politie. 
2002. Voetbalclub Emelec in 
nieuw millennium. 
$ 0.25, 0.40, 0.70. Resp. Por
tret dr. Nicolas Leoz (presi
dent CSF.*),'CSF.'op kaart 
ZuidAmerika en vlaggen, 
beeldmerk Emelec. 
2002. Vijfi:ig jaar UNHCR*. 
$ 0.70,0.85; blok I.. Resp. 
beeldmerk UNHCR, vluchte
ling; groep vluchtelingen met 
eigendommen op hoofd. 

2002. Sportclub Cuenca. 
Tweemaal $ 0.25. Beeldmerk 
en voetbal, voetballers en 
voetbal. 
2002. Wereldunie voor na
tuur (UICN*). 
$ 0.70, 0.85; blok I.. c Beeld
merken, beeldmerken; men
sen en dieren. 
2002. Club de la Union in 
Guayaquil. 
$ 0.90. Beeldmerk club uit 
1869. 
2002. Bedreigde diersoorten, 
kikkers. 
Vijfmaal $ 1.05; blok i.. 
Resp. Atelopus longirostris, 
Atelopus pachydermus, Ate
lopus sp., Atelopus arthuri, 
Atelopus bomolochos; Atelo
pus ignescens. 
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2002. Geschiedenis provincie 
Imbabura. 
Tweemaal $ 0.40. Resp. ge
bouw, beeld. 
2002. Crucita, 'Schoonheid 
van de Pacific'. 
Tweemaal $ 0.40. Resp. zee 
en landschap bij zonsonder
gang en parachutist, para
chutist boven kust. 
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2002. Ecuadoriaanse schil
ders, Wilfrido Martinez. 
Vijmaal $ 0.90. Schilderijen. 
2002. Berg Chimborazo. 
Vijfmaal $ 0.90. Verschillen
de uitzichten op Chimbora
zo, met permanente ijskap 
6267 m hoog. 
2002. Onderwijsinstituut 
lECE (Instituto Ecuatoriano 
de Credito Educative y Be-
cas). 
$ 0.25. Beeldmerk en boek. 
2002. Dr. Servio Aguirre Vil-
lamagua. 
Tweemaal $ 0.40. 'Bosque 
Protector Aguirre' en resp. 
portret, plantenblad met 
beestje. 
2002. Ecuadoriaanse schil
ders, Milton Estrella. 
Vijmaal $ 0.90. Schilderijen. 
2002. Vijftig jaar FAO*. 
$1.05. Beeldmerk FAO. 
2002. Spaans-Amerikaanse 
conferentie over toerisme en 
milieu, fauna Galapagosei-
landen. 
$ 0.25, 0.25, 0.40, 0.40, 0.90, 
0.90, 0.90,1.05,1.05; blok 
2.-. Resp. krab, schildpad, 
vogel, flamingo, zeehond, 
zeehond, schildpad, vogel, 
beeldmerk; toeristen op ei
land met vogel en cruiseschip 
op zee. 

2002. Ministerie Buitenland
se Betrekkingen, directoraat-
generaal bevordering export 
en bilaterale betrekkingen. 
$ 0.90. Beeldjes van vogels. 
2002. Tachtig jaar technische 
school leger ESPE (Escuola 
Politécnica del Ejército). 
$1.05 Bibliotheek en beeld
merk. 
2002. Honderd jaar techni
sche troepen in Ecuador. 
Tweemaal $ 0.40. Gebouw, 
soldaten. 
2002. Eerbetoon aan 
dr. Alfredo Perez Guerrero. 
$0.25. Portret. 
2002. Ecuador tweede bij we
reldkampioenschap Taek-
wondo voor teams. 
$ 0.40. Beeldmerk en twee 
medaillewinnaars. 
2002. Veertig jaar zorg 
('Care'). 
Tweemaal $ 0.90. Beeldmerk 
Care en resp. twee kindertjes, 
kindergezicht. 

EGYPTE 
i2-i-'03. Beurs 
internationale 
communicatie

zaden van resp. Ethiopische 
mosterd (Brassica carinata), 
lijnzaad, nigerzaad (Guizotia 
scabra). 

FALKXANDEILANDEN 
10, 22,45 P., £ I.-. Nieuwe 
waarden melding 2/166, her-
dershuizen. 

FILIPIJNEN 
i-3-'02. Tekeningen. 
5.- P. Man en vrouwen te 
paard. 

GABON 
2000. Stichting Bisschop 
Raponda Walker. 
225 F. Bisschop André Ra
ponda Walker (1871-1968, 
taal- en natuuronderzoeker) 
achter schrijfmachine, beeld
merk stichting. 
2000. Nieuw millennium. 
225 F. Ketting van lichtjes 
maakt '31 december 2000'. 
3i-i2-'o2. Frankeerzegels. 
5,10,25,40,50,75,125, 
225 F. Achtmaal: vrouw geeft 
borstvoeding (moeder stelt 
republiek Gabon voor). 

GAMBIA 
i-ii-'o2. Acteurs. 
Twee vel met zesmaal 10.- D. 
Resp. zesmaal foto James 
Cagney (1899-1986), zesmaal 
afbeelding Clark Gable (1901-
1960). 
Maart '03. Voor de beman
ning van ruimteveer Colum
bia. 
Velletje met zevenmaal 
10.- D. Foto's bemanning, 
resp. David M. Brown, Rick 
D. Husband (gezagvoerder), 
Laurel Salton Clark, Kalpana 
Chawla, Michael P. Anderson 
(verantwoordelijk voor de 
payload), William C. McCool 
(piloot), Ilan Ramon (payload 
specialist); op vel nationale 
vlag en vlag Verenigde Staten, 
In memoriam bemanning 
ruimteveer Columbia. 
Vier velletjes met viermaal 
20.- D. Groepsfoto, individu
ele foto, tweemaal afbeelding 
ruimtevaartprogramma, op 
rand grote foto. Resp. van 
Laurel Salton Clark, Kalpana 
Chawla, Michael P. Anders
on, Ilan Ramon. 

en informatie
technologie in 
Cairo. 
30 P. Beeld
merk. 

^ ETHIOPIË 
< i2-i2-'02. Her-
— druk frankeerzegels, bosbok. 

5,10,15,20,25,30,35,40, 
l l f l 45.50.55,60,65,70,75,80, 
J W f 85,90, 95c.,i.-, 2.-, 3.-, 5.-, 

10.-, 20.- B. Tragelaphus 
scriptus meneliki. 
3i-i2-'02 Oogsten die olie 
opleveren. 
40, 60 c , 3.- B. Bloemen en 

GRENADA 
23-9-'o2. Engelse voetbal
clubs. 
Twee vel met zesmaal $ 1.50. 
Spelscènes, resp. zesmaal 
Tottenham Hotspur, zesmaal 
Manchester City. 
6-i2-'o2. Vijftig jaar Ifsda*. 
$ 2.-. Vergrootglas, wereld

bol, postzegels en envelop. 
Maart '03. Voor de beman
ning van ruimteveer Colum
bia. 
Velletje met zevenmaal $1.-. 
Foto's bemanning, resp. Da
vid M. Brown, Rick D. Hus
band (gezagvoerder). Laurel 
Salton Clark, Kalpana Chaw
la, Michael P. Anderson (ver
antwoordelijk voor de pay
load), William C. McCool (pi
loot), Ilan Ramon (payload 
specialist); op vel nationale 
vlag en vlag Verenigde Staten, 
In memoriam bemanning 
ruimteveer Columbia. 

GRENADA/CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
Maart '03. Voor de beman
ning ruimteveer Columbia. 
Velletje met zevenmaal $ i.-. 
Foto's bemanning, resp. Da
vid M. Brown, Rick D. Hus
band (gezagvoerder). Laurel 
Salton Clark, Kalpana Chaw
la, Michael P. Anderson (ver
antwoordelijk voor de pay
load), William C. McCool (pi
loot), Ilan Ramon (payload 
specialist); op vel nationale 
vlag en vlag Verenigde Staten, 
In memoriam bemanning 
ruimteveer Columbia. 

GUINEE-BISSAU 
22-ii-'o2. Vliegtuigen. 
150, 350, 500, 750 PG.; blok 
1000 PG. Resp. Bréguet XVI 
A2 (1925), DornierWal 
(1927), Vickers Valparaiso 
(1928), De Havilland Moth 
(1930-31); dubbeldekker bo
ven Afrika (1935-36) op rand 
propeller en kompas. 
28-ii-'02. Schelpen. 
150, 350, 750,1500; blok 
1500 PG. Resp. Conus genu-
anus, Agaronia hiatula, Persi-
cula cingulata, Tellina ma-
dagascariensis; idem op 
rand andere drie schelpen. 

IVOORKUST 
4-i2-'o2. Decentralisatie. 
i8o-h20,400+20 F. Tweemaal 
olifanten met slurf naar mid
den kaart Ivoorkust. 

JORDANIË 
2002. Trekvogels. 
100, 200, 300; blok 200 fils. 
Resp. Carduelis carduelis, 
Cercotrichas galactotes, Ci
conia ciconia; Oriolus oriolus 
en Accipiter gentilis en Em-
beriza hortulana en Upapa 
epops. 

KAAPVERDIË 
g-io-'oo. Frankeerzegels, 
drakenboom. 
5,40, 60 e. Driemaal Dracae
na sp. 
i5-i2-'oo. Gymnasium en se
minarium S. Nicolau. 
Driemaal 60 e. (samenhan
gend). Tweemaal helft 
groepsfoto leerlingen, lera
ren. 

24-4-'oi. Vissen. 
10,22,28,48, 60 e. Resp. 
Diplodus sargus, Diplodus 
prayensis, Lithognathus 
mormyrus, Diplodus fascia-
tus, Diplodus puntazzo. 
28-5-'oi. Spinnen. 
13.-, i6.-, 40.-, 100.- e. Resp. 
Thomisus onustus, Scytodes 
velutina, Hersiliola simoni, 
Loxosceles rufescens. 
9-6-'oi. Bomen. 
50.-, 60.- e. Resp. Acacia al-
bida, Ficus sycomorus. 
9-6-'oi. Internationale post
zegeltentoonstelling Belgica 
2001. 
Blok 100.- e. Grote Markt in 
Brussel met Manneken-Pis; 
op rand kaart en vlag België, 
Atomium, gebouwen Grote 
Markt. 
27-9-'oi. Medicinale planten. 
20.-, 27.-, 47.50, 50.-, 60.-, 
100.- e. Resp. Artemsia gor-
gonum, Globularia amygdali-
folia, Sideroxylon marginata, 
Umbilicus schmidtii, Verbas-
cum cystolithicum, Limoni-
um lobinii. 
9-io-'oi. 2001: Dialoog tus
sen culturen. 
60.- e. Wereldbol met vier 
poppetjes van verschillend 
ras (rood, wit, geel en zwart) 
die verbonden zijn door brief, 
telefoon, pakje en toetsen
bord. 

KAMEROEN 
2001. Campagne tegen aids. 
120 F. Vrouw ent kind in, 
beeldmerk Chantal Biya 
Stichting. 

KAZACHSTAN 
3i-i-'o3. Frankeerze
gels, fauna. 
4.-, 5.-, 6.-, 7.-, 10.-, 
63.-, 150.-1. In ver
schillende kleuren Se-
levinia betpakdalensis. 

KOREA ZUID 
2-i2-'02. Nieuwjaar. 
190 w. Ijskristallen en 
schaap. 
9-i2-'o2. Registratie 
culturele schatten 
Zuid-Korea als werel
derfgoed: 1997 Hwase-
ong-fort (1794-1796) 
in Suwon. 
igo, 280 w. Resp. uit
kijktoren Gongsimdon, 
paviljoen Banghwasuryu. 

een kolom (Mot Cot, 104g) in 
Hanoi, Dabo pagode in Gye-
ongju (8ste eeuw). 
i-i-'og. Frankeerzegels. 
1490,1510,1580,1610w. 
Resp. nokdakpan (Kylin-ont-
werp), hoekdakpan, twee
maal transportmiddelen 
(vrachtauto, vliegtuig, trein). 
i3-i-'03. Honderd jaar emi
gratie van Korea naar Ver
enigde Staten. 
190 w. Vlag: deel vlag Zuid-
Korea, deel Verenigde Staten. 
4-2-'03. Treinen, FV. 
Viermaal 190 w. Goederen
wagons. 

4CEias KOREA 2003 
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22-2-'o3. Planten die verfstof 
leveren, II. 
Viermaal 190 w. Rubia akane, 
Rhusjavanica, Sophorajapo-
nica, Isatis tinctoria. 
25-2-'o3. Inauguratie zes
tiende president. 
Blok 190 w. President Roh 
Moo-hyun en nationale vlag, 
op rand kinderen en wereld
kaart. 
6-3-'03. Frankeerzegel. 
10 w. Vlag. 
i9-3-'03. Serie 'cultuur', I, 
schoenen. 
Viermaal 190 w. 

2i-i2-'o2. Tien jaar diploma
tieke betrekkingen tussen 
Vietnam en Zuid-Korea. 
Tweemaal 190 w. Pagode op 

LIBERIA 
Maart '03. Voor 
de bemanning 
van ruimteveer 
Columbia. 
Velletje met ze
venmaal $ 25.-. 
Foto's beman
ning, resp. Da
vid M. Brown, 
Rick D. Hus
band (gezag

voerder). Laurel Salton Clark, 
Kalpana Chawla, Michael P. 
Anderson (verantwoordelijk 
voor de payload), William C. 
McCool (piloot), Ilan Ramon 
(payload specialist); op vel 
nationale vlag en vlag Ver
enigde Staten, In memoriam 
bemanning ruimteveer Co
lumbia. 

MACAU 
i5-2-'o3. Serie legenden en 
mythen, VI, Liang Shanbo en 
Zhu Yingtai. 
Viermaal 3.50; blok g.- ptcs. 
Scènes uit de liefdesgeschie
denis (zie pagina 335). 
i-3-'03. Serie literatuur en li
teraire figuren, 'De rovers van 



het Liang Schan Meer'. 
Zesmaal 2.; blok 5. ptcs. Fi
guren en scènes uit de ro
man. 
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iVIALEISIÉ 
i7i2'02. Tamme en wilde 
dieren. 
30, 30 s. (samenhangend); 
I., I. RM. (samenhangend); 
twee velletjes met tweemaal 
I. RM. Resp. tijgerkat, huis
kat; kaketoe, uil; knaagdier, 
konijnen; goudvis, vis. 

25i'o3. 'Southern serow'. 
30, 50, 50 s. Verschillende af
beeldingen naemorhedus su
matraensis. 

62'o3. Dertiende conferen
tie staatshoofden van nietge
bonden landen. 
30, 30, 50, 50 s. Beeldmerk, 
resp. metvlag en jaartallen, 
twee handen en jaartallen, 
jaartal 2003, wereldbol. 

222'o3. Ro
zen. 
30, 30, 50, 50 
s.; velletje met 
i.,2.RM. 
33'03. 
Grondlegger 
van onafhanke
lijkheid, Tung
ku Abdul Rah
man Pu tra Al
Haj (1903
1990). 

30, 50 s., I., I. RM.; blok I.
RM. Portretten. 

83'o3. Kroning sultan Se
langor IX. 
30, 50 s., I. RM. Portretten. 

MALI 
ioi'o2. Aids. 
Tweemaal 385 F. Rode lintje 
en resp. rij mensen (wapen 
ons tegen aids), mensen on
der koepel condoom (be
scherm ons tegen aids). 

19102. Drieëntwintigste 
Afrikaanse voetbalcup. 
255, 975 F. Resp. voetballer 
en beeldmerk, beeldmerk 
met voetbal. 
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MAROKKO 
239'o2. Zestiende confe
rentie Internationale Unie Te
lecommunicatie (UIT) in 
Marrakech. 
6.50 Dh. Wereldkaart. 

i8i2'02. Verenigde Naties: 
jaar van werelderfgoed. 
6.50 Dh. Beeldmerken VN, 
Unesco*, dorp, vesting. 
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MARSHALLEILANDEN 
2i'o3. chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
Blok 80 c. Chinees beeldje 
ram. 

29i'03. Sprookjes. 
Viermaal 50 c. (samenhan
gend met aanhangsels). 
Resp. magische vlieger Ine
del (zeemeeuw, jongen hangt 
aan vlieger), Lijebake redt 
kleindochter (vrouw op zee
schildpad, vogel), moeder Je
bro vindt zeil uit (zeilboot
jes), Limajnon vlucht naar 
maan (zwevende vrouw, 
maan); op aanhangsel tekst 
sprookje. 

Laurel Salton Clark, Kalpana 
Chawla, Michael P. Anderson 
(verantwoordelijk voor de 
payload), William C. McCool 
(Piloot), Ilan Ramon (payload 
specialist); op vel nationale 
vlag en vlag Verenigde Staten, 
In memoriam bemanning 
ruimteveer Columbia. 

MONGOLIË 
30i2'oi. Bedreigde dier
soorten uit steppegebied. 

I nedors Mif i ^ lOa tails me ra» o« u 
JL yDtmu chHd *l io was devaMatad by 
itM dvam Ol Ma mtatw JWough inedefa 
AUtiaraoonraniarrlad Utabo/alllB wem 
Irodi bad lo noiae Hia taihai and 
ala(iffwVie"iiia«ealediiini nagiaciir« 
hia caia Bdd leetfng N(„ the woial nah al 
ttwlrcatcti One day wt th t fna lM l i ^ 
aapedHton itiet»yiraegiart«di,ya 
naafby tam itaHIng to Nm M ttie voUn Ol 
taa inouier For lives daya itie twd 

i aptataiod te inadai ahvaya uttpionng nan 
tol lowil On Ihs iMm day nvt boy^ 

I tatharaJaoeapeitencedttiUahanga 
ntcmrenca neellzine that Hls am 
deepeisleiy ttussed lm motfier iiio man 
Irted 10 consnia lila boy Tbe neii day 
Inedelloinsdiusmailwi nndinaboy~ 
macli.aUy ca(rlsdbylaskHa~ New nway 

Velletje met 100,100, 200, 
200, 300, 300, 400,400, 550, 
550 T. (doorlopend beeld). 
i32'o2. Chinese zodiak, 
jaar van het paard. 
300,400 T. Tweemaal paard 
in berglandschap. 
i4'02. Vogels, condor. 
100,150, 300, 400, 550T. 
Vijfmaal verschillende cond
ors. 
274'02. Dertig jaar diplo
matieke betrekkingen tussen 
Japan en Mongolië. 
Twee velletjes met tweemaal 
550 T. Resp. kameel, paard 
(op rand meisje in bergland
schap); hoofd tekenfiguur, 
tekenfiguurtje te paard. 
i5'o2. De Mongoolse hond. 
100, 200, 300, 400; blok 
800 T. Mongoolse hond met 
op achtergrond resp. scha
pen, vee en tenten, (jonge 
honden) kameel, kameel; ja
ger en paard. 

3i5'02. We
reldkampioen
schap voetbal 
2002. 
300, 300,400, 
400 T. (samen
hangend). 
Beeldmerk 
kampioen
schap en resp. 
stadion, sta
dion, voetbal

Vlarshall Islands 

2gi'o3. Lidmaatschap Ver
enigde Naties (sinds 1991). 
60 c. Beeldmerk VN, zeil
bootje met uidegger, beeld
merk Marshalleilanden. 

MARSHALL ISLANDS 

MAURITIUS 
15103. Datum melding 
2/167, AGOAforum. 
igj'oj. Parkieten (Psittacu
laecho). 
I, 2, 5,15 Rs. Pandabeeld
merk WWF* en resp. manne
tje, vrouwtje, jonge vogel, 
kuiken. 

MICRONESIË 
Maart '03. Voor de beman
ning van ruimteveer Colum
bia. 
Velletje met zevenmaal 
$ 0.55. Foto's bemanning, 
resp. David M. Brown, Rick 
D. Husband (gezagvoerder), 

' team en we
reldcup, voet

balteam en Jules Rimetcup. 
i56'02. Geneeskrachtige 
bloemen. 
Zeven waardes onbekend. Ze
venmaal bloem. 
i7'02. Oude rotstekenin
gen. 
50,100,150, 200,300,400T.; 
blok waarde onbekend. Rot
stekeningen. 
ii'03. Chinese zodiak, jaar 
van de ram. 
300,400 T. Tweemaal afbeel
ding ram. 
i2'o3. Vogels en paddestoe
len. 
50,100,150, 200, 250, 300, 
400, 550 T.; tweemaal blok 
800 T. Steeds paddestoel
soort en vogel, op rand blok 
meer paddestoelen en vogels. 
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sehe ontdekkingen in Nami
bië. 
$ i.io, 2.45, 2.85, 3.85, 20.. 
Resp. bacterie, bloem, vis, 
slang, insekt. 

NAMIBIË 
222'o3. Recente biologi

Bteteacficaia 

Namibia 

NICARAGUA 
ioii'o2. Upaep*: analfabe
tisme en onderwijs. 
7.50 Cd. Kring kinderen, 
handschrift in boek met let
ters, +teken, =teken. 
ioi2'o2. Havens van Nica
ragua, Corinto. 
5. Cd. Kades en boten. 

NIEUWZEELAND 
53'o3. Vijftig jaar 'Royal 
New Zealand Ballet'. 
40, 90 c , $ 1.30,1.50, 2.. 
Balletten, resp. Carmina 
Burana: 1971 (op muziek Carl 
Orff naar liederen 13de 
eeuw), Le papilion: 1989 (uit 
i860 door Marie Taglioni 
(18041884), muziek Jacques 
OflFenbach), Cinderella: 2000 
(sprookje Assepoester van 
Charles Perrault, muziek 
S. Prokofjev), FrENZy: 2001 
(combinatie Maoricultuur, 
dans en muziek Split Enz), 
Het zwanenmeer: 2002 (bal
letmuziek van Pjotr Iljitsj 
Tsjaikovski). 

OOSTTIMOR 
2002. Onafhankelijkheid, na
tionale symbolen. 
10, 50 c. Resp. president 
Xanana Gusmao en vlag, ei
land en vlag. 

PALAU 
Maart '03. Voor de beman
ning van ruimteveer Colum
bia. 
Velletje met zevenmaal 
$ 0.55. Foto's bemanning, 
resp. David M. Brown, Rick 
D. Husband (gezagvoerder). 
Laurel Salton Clark, Kalpana 
Chawla, Michael P. Anderson 
(verantwoordelijk voor de 



payload), William C. McCool 
(Piloot), Ilan Ramon (payload 
specialist); op vel nationale 
vlag en vlag Verenigde Staten, 
In memoriam bemanning 
ruimteveer Columbia. 
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PARAGUAY 
2-i2-'02. Kerst 2002. 
700,1000, 4000 Gs. (doorlo
pend beeld). Houtsnijwerk 
(17de eeuw): Maria, Jezus, ko
ningen, herders en schapen. 

PANAMA 
2i-i2-'oi. Vijftig jaar San-Fer-
nando-ziekenhuis in stad Pa
nama. 
0.20 B. Ziekenhuiscomplex 
(datum 2000). 
25-3-'o2. Mireya Moscoso 
eerste vrouwelijke president 
Panama. 
0.35 B. Portret Moscoso, kin
derportretjes en hoorn des 
overvloeds (datum 2000). 
30-4-'o2. Honderdtachtig 
jaar onafhankelijk van Span
je. 
Tweemaal 0.15 B. Details 
muurschildering Roberto Le
wis (datum 2001). 
30-4-'02. Vijfhonderd jaar ge
leden landengte ontdekt. 
0.50, 5.- B. Resp. mensen en 
schip, oorspronkelijke bewo
ners met Europeanen en 
schip (datum 2001). 
30-4-'o2. Kerst. 
0.60,1.- , 2.- B. Resp. man en 
vrouw en trom, gitaar en 
trom en kaarsen, potten en 
plant (datum 2001). 
30-5-'o2. Upaep*, Unesco*, 
werelderfgoed. 
Tweemaal 0.15 (samenhan
gend), tweemaal 1.50 B (sa
menhangend). Resp. kasteel 
van San Lorenzo, salon Boli
var in Panama-stad, kathe
draal in Panama-stad, verde
digingswerken in Portobelo 
(datum 2001). 
i9-6-'o2. Muurschildering 
Roberto Lewis in 'Palacio de 
las Garzas'. 
Viermaal 0.05 B. (samenhan
gend). Reiger en iemand met 
vlag en mensen, veldslag, 
vrouw en mannen en paard, 
reiger en vrouw die fruit plukt 
(datum 2001). 
28-6-'o2. Koralen. 
Tweemaal o.io (samenhan
gend), I.-, 2.- B. Resp. Mon-
tastraea annularis, Pavona 
chiriquensis, Siderastrea 
glynni, Pociliopora. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
i6-io-'o2. Beschermde vlin
ders. 
50, 50 t., 1.25,1.45, 2.65. 
5.- K. Resp. Ornithoptera 
chimaera, Ornithoptera 
goliath, Ornithoptera mer-
dionalis, Ornithoptera para-
disea, Ornithoptera victoria-
ea, Ornithoptera alexandrae. 
20-ii-'o2. Ter herdenking 11 
september 2001. 
50 t. Silhouet New York, vlag
gen Verenigde Staten en Pa-
poea-Nieuw-Guinea. 
2002. Koningin-moeder. 
Vel met zevenmaal 2.- K; 
twee vel met tweemaal 3.- K. 
Portretten. 

i8-i2-'o2. Mercosur*, toeris
me. 
4000 Gs. Kerk in Aregua, 
beeldmerk Mercosur. 

PENRHYN 
24-2-'o3. WWF*: maan- of 
klompvissen. 
80, 90 c , $ 1.15,1.95. Panda
beeldmerk WWF en verschil
lende afbeeldingen Mola 
mola, op 80 c. ook onderwa
ter fotograferende duiker; 
velletje met viermaal $ 1.15, 
op rand vergrote afbeelding 
zegel. 
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PERU 
23-7-'o2. Admiraal Don Mi-
quel Grau Seminario. 
3.80 S. Medaille met portret 
van 'Peruaan van het millen
nium'. 

7-8-'02. Handelsbijeenkomst 
Spanje en Peru. 
3.80 S. Vlaggen, twee kanten 
medaille. 

PITCAIRNEILANDEN 
i4-3-'03. Schelpen. 
40, B o e , $ I.-, 1.20, 3.-. 
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Resp. Conus geographus, 
Conus textile. Conus Striatus, 
Conus marmoreus. Conus li-
toglyphus. 

POLYNESIË 
8-3-'03. Vrouwen uit Polyne-
sië. 
55 F. Twee vrouwen. 

SALOMONSEILANDEN 
2002. Overdruk wereldaids-
dag. 
$ 3.- en tekst en lintje over ze
gel uit 1996: vijftig jaar kin
derfonds Verenigde Naties. 

SIERRE LEONE 
Maart '03. Voor de beman
ning van ruimteveer Colum
bia. 
Velletje met zeven zegels. Fo
to's bemanning, resp. David 
M. Brown, RickD. Husband 
(gezagvoerder), Laurel Salton 
Clark, Kalpana Chawla, Mi
chael P. Anderson (verant
woordelijk voor de payload), 
William C. McCool (Piloot), 
Ilan Ramon (payload specia
list); op vel nationale vlag en 
vlag Verenigde Staten, In me
moriam bemanning ruimte
veer Columbia. 

SRI LANKA 
22-io-'o2. W. Dahanayake. 
4.50 Rs. Portret. 
i5-i2-'o2. Kerst. 
Velletje met 4.50, 26.- Rs. Al
taarstukken, op rand kerken. 
20-i2-'o2. Sri Lanka en Chi
na, rubber-rijst-verdrag. 
4.50 Rs. 
28-i2-'o2. Christelijk college 
Kopay. 
4.50 Rs. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i7-3-'03. Boerderij Capande-
guy-
€0.79. Boerderij. 
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ST. VINCENT/GRENADI-
NEN 
Maart ' 03 . Voor de beman
ningvan ruimteveer Colum
bia. 

Drie velletjes met viermaal 
$ 2.-. Groepsfoto, individuele 
foto, tweemaal afbeelding 
ruimtevaartprogramma, op 
rand grote foto. Resp. van 
David M. Brown, RickD. 
Husband, William C. Mc
Cool. 

ST. VINCENT/UNION-
EILAND 
g-i2-'o2. Auto's, Ferrari. 
Vel met zesmaal $1.10. 330 
GTC-GTS (1966), 248 SP 
(1962), 346 TB-TS (1989), Te-
starossa (1984), DINO 246 S 
(1960), DINO 206 GT (1967). 

TANZANIA 
30-8-'oi. Bescherming van 
soorten op Zanzibar. 
250, 300,450, 800; blok 
700 Sh. Resp. Delphinus 
delphis (dolfijn), fluoresce
rend koraal, koraalrif, Colo
bus badius kirkii (franjeaap); 
Colobus badius kirkii. 
ig-io-'oi. Historische steden 
in Oost-Afrika. 
250, 300, 400, 800; 700 Sh. 
Resp. Arabisch-Portugese 
vesting in Kilwa, ruïne Maru-
hubi-paleis op Zanzibar, ko
loniaal gebouw in Nairobi, 
graf koning Kabalega van Bu-
nyoro in Hoima bij Kampala; 
kaart en oud schip. 
30-6-'o2. Datum melding 
1/84, bergen. 
28-9-'02. Archeologische 
ontdekkingen. 
250, 300,450, 600,1000 Sh. 
Resp. Kisimkazi (1107 v.C) , 
restanten Kaole-stad in Baga-
moyo (13de eeuw), rotsschil
deringen in Kondoa Irangi, 
grote moskee in Kilwa Kisi-
wani, restanten Kaole-stad in 
Bagamoyo. 

i-io-'o2. Gouden jubileum 
koningin Elizabeth II. 
$3-75.4-50. 5-25; blok 
$ 10.-. Foto's koningin 
Elizabeth en prins Philip. 

2o-ii-'o2. Kerst 2002. 
$1.-, 2,50, 3.75, 5.25. Resp. 
kind bij kerstboom, huis, 
dorp, kerstman. 
2-i2-'o2. Honderd jaar Pan-
Amerikaanse gezondheidsor
ganisatie (PHO*). 
$1 . - , 2.50, 3.25,4.50. 

TRISTAN DA CUNHA 
io-i-'o3. Datum melding 
1/84. Zegel in blok zelfde af
beelding 30 p. Tristan da 
Cunha (meest afgelegen be
woond eiland), afbeelding 
loopt op rand door. 
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TURKS EN CAICOSEILAN-
DEN 
i-i-'02. Frankeerzegel, 
vlinder. 
$ 10.-. Eurytides marcellus. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
i7-4-'o2. Kolibries. 
$ 1 . - , 2.50, 3.25, 3.75. 
i9-6-'02. Vlinders. 
$ 1 . - , 3.75, 4.50, 5.25. Resp. 
'cracker butterfly', 'tiger but
terfly', 'four continent butter
fly', '89-vlinder'. 
3i-7-'o2. Forten. 
$ 1 . - , 3.75, 4.50, 5.25. Resp. 
fort Picton, fort George en 

kanon, fort ko
ning George en 
kanonnen, fort 
James en 
kanon; velletje 
met de vier ze
gels. 
i-io-'o2. Veer
tigjaar onaf
hankelijkheid. 
$ I.-. Muziekpa-
viljoen. 

i7-7-'o2. Twintigste wereld
jamboree scouting. 
Velletje met viermaal 80 c , 
blok $ 2.-. Activiteiten scouts, 
beeldmerken. 
22-7-'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
Velletje met zesmaal 80 c.; 
blok $ 2.-. Bergen. 

5-8-'o2. 'United we 
stand'. 
Velletje met viermaal 
50 c. 
2i-io-'o2. Koningin
moeder (1900-2001). 
Velletje met twee
maal twee zegels. 
Net getrouwd met 
toekomstige koning 
George VI (1895-
1952), als grootmoe
der op latere leeftijd. 
i8- i i - '02. Beroemde 

personen. 
Twee vel met zesmaal 60 c. 
Resp. zesmaal portretten 
John F. Kennedy (1917-1963); 
zesmaal afbeeldingen Char
les Lindbergh (1902-1974) 
met zijn vliegtuig 'The spirit 
of St.-Louis' en zijn aan
komst in Parijs na solovlucht 
over Atlantische Oceaan in 
1927. 



cosur*enresp. 
schip en kust bij 
avond, strand. 
i7-i2- 'o2. Ge
vechten van 
honderdvijfen
zeventig jaar ge
leden. 
Tweemaal 12.-
P. Veldslag bij 
Ituzaingo, Jun-
cal-zeeslag 
(zeilschepen). 
23-i2-'o2. Dorp 
Juanico hon
derddertig jaar. 
12.- P. Afbeel
ding met huis. 
29-i- 'o3. le-
manja. 
12.- P. Vrouw. 

25-i i - 'o2. Kerst. 
20 ,25 , 60,80 c , $1.-; blok 
$ 2.-. Resp. Madonna en 
Kind van Giovanni Bellini, 
detail Aanbiddmg der konin
gen door Correggio, Verheer
lijking van Christus door 
Bellini, detail Veelluik van 
St. Vincent Ferrer door Bellini, 
detail Miraculeuze mis door 
Simone Martini; Christus in 
de hemel met engelen van 
Domenico Ghirlandaio. 

URUGUAY 
6-i2-'02. Vijftig jaar VN-
vredescorps Uruguay. 
12.- P. Wereldkaart, soldaten, 
tank, beeldmerk Verenigde 
Naties, beeldmerk vredes-
corps Uruguay. 
9-i2- 'o2. Alfredo Testoni 
(1919)-
12.- P. Werk fotograaf en ar
tiest. 
i2- i2- '02. Mercosur*, toeris
me. 
12.-, 24.-P. Beeldmerk Mer-

VERENIGDE NATIES 
iS-i-'o^. Frankeerzegels. 
US$ 0.23, 0.37, 0.70; €0.25, 
I.-. Resp. handen die elkaar 
vasthouden en woord 'vrede', 
beeldmerk VN en woord 'Ver
enigde Naties' in zes talen, 

hoofdzetel VN en 'Groeten 
van de Verenigde Naties'; 
kunsthistorisch museum in 
Wenen, kasteel Belvedere in 
Wenen. 
28-3-'o3. Honderd jaar lucht
vaart. 
US$ 0.23,0.70 in keerdruk. 
Over de twee zegels: draaien
de propeller. 
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3-4-'o3. Serie 'met uitsterven 
bedreigde dieren', XI. 
Drie vel met viermaal vier ver
schillende zegels; op rand 
beeldmerken Verenigde Na
ties en Cites*, 2003, silhouet
ten bedreigde dieren. 
Viermaal Zw.Fr. o.90; vier
maal US$ 0.37; viermaal 
€0.51. Resp. Branta ruficolhs, 
Geronticus calvus, Dendro-
cygna bicolor, Ramphastos 
vitellinus; Buceros bicornis, 
Eudocimus ruber, Sarkidior-
nis melanotos, Dendrocygna 
viduata; Anas formosa, 
Bostrychia hagedash, Ram
phastos toco, Alopochen 
aegyptiacus. 

WALLIS EN FUTUNA 
6-3-'03. Alain Gerbault. 
600 F. Man op zeilschip. 

WEST-SAMOA 
22-i- 'o3. Bussen. 
25, 70, 90, 95 s., $ 4.- (zegels 
in vorm bus). 

ZIMBABWE 
28-i- '03. Historische vereni
ging Zimbabwe vijftig jaar, 
$ 30.-, 80.-, i io.- , 140.-. Af
beelding in vorm kaart Zim
babwe, resp. beeldmerk ver
eniging (leeuw met toorts op 
boek), boeken en oorkonden 
met zandloper, groep men
sen krijgt uitleg historie, ar
chitectonisch erfgoed. 

*: Gebruikte afkortingen: 

Cites Convention on In
ternational Trade 
in Endangered 
Species 

CSF Confederacion 
Sudamericana de 
Fotbol 

FAO Food and Agricul
ture Organization 

Ifsda International 
Federation of 
Stamp Dealers 
Associations 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika (Brazilië, 
Argentinië, Para
guay, Uruguay) 

PHO Panamerican 
Health Organi
zation 

UICN International 
Union for Conser
vation o f Nature 
and Natural 
Resources 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

UNHCR United Nations 
High Commis
sioner for Refu
gees 

Upaep Union Postal de 
las Americas y Es-
pafia y Portugal 

WWF World Wildlife 
Fund 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i3-2-'02 to t3 i - i - ' o3 
Jaar van het paard, vanaf 1-2-
'03 Jaar van de ram (geit of 
schaap). 

BOSKOOPSE POSTZEGELCLUB BESTAAT 
70 JAAR - EN DAT WORDT GEVIERD! 

De Boskoopse Postzegel
verzamelaarsvereniging 
bestaat dit jaar zeventig 
jaar en dat wordt gevierd. 
In het Plantariumgebouw 
(Italiëlaan 4, ITC-terrein, 
Hazerswoude) wordt een 
groot postzegelevene
ment georganiseerd: Bos-
kojila 6. Het evenement Is 
op vrijdag 11 april van 10 
tot 22 uur en op zaterdag 
12 april van g tot 17 uur 
gratis toegankelijk. 
Er zijn meer dan twintig 
twintig postzegelhande
laren aanwezig en er is 
een propagandatentoon-
stelling ingericht met 
tweehonderd kaders, 
waaronder twintig gevuld 
met jeugdcollecties. De 
jeugd kan trouwens zijn 
hart ophalen op 
Boskojila 6: er is onder de 
titel junior Plaza een 

jeugdboek ingericht, 
waar kinderen spelender
wijs kennis kunnen ma
ken met het verzamelen 
van postzegels. Ook kin
deren met maar weinig 
zakgeld kunnen hier te
recht, daar zorgen Jeugd-

filatelie Nederland en de 
Boskoopse 'jeugdboe
ken' wel voor. Er kan ge
snuffeld worden in een 
enorme postzegelberg en 
voor leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 van de ba
sisscholen uit Boskoop 
en Waddinxveen worden 
rondleidingen georgani
seerd. 

Ook als u wat ouder bent 
is Boskqfila 6 geschikt 
voor u: mocht u ergens 
een vergeten postzegel
verzameling hebben lig
gen, dan kunt u die op 
zaterdag 12 april door 
deskundigen laten taxe
ren. 
En wat als u geen verza
melaar bent? Ook dan is 

het Plantariumgebouw 
een leuk reisdoel, want u 
kunt er ontdekken dat 
het verzamelen van post
zegels veel leuker is dan 
u ooit had gedacht; het is 
een hobby met toekomst. 
Meer inlichtingen wor
den verstrekt door de 
heer P.C.C, de Koning, 
telefoon 0182-615136. 

Plantariumgebouw, Hazerswoude 
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Wetenschappers zijn zich 
er heel goed van bewust 
dat we besHst niet 'alles' 
weten van de wereld 
waarin we leven. Dat ver
klaart ook waarom er 
steeds weer nieuwe, nog 
ontbrekende stukjes van 
de 'grote puzzel' worden 
ontdekt'. Zulke ontdek
kingen krijgen in weten
schappelijke en andere li
teratuur vaak ruime aan
dacht; thematische verza
melaars moeten echter 
vaak lang wachten voor
dat zo'n puzzelstukje op 
filatelistisch materiaal te 
vinden is. Daarom is het 
verheugend dat er een 
uitzondering op die regel 
kan worden gemeld. Ik 
heb het over het blokje 
dat Namibië op 22 febru
ari uitgaf: Recent Biological 
Discoveries in Namibia. 
De eerste zegel heeft be
trekking op oceaanon-
derzoek dat op grote 
diepten wordt uitge
voerd. In 1997 zocht een 
groep onderzoekers, on
der wie de Duitse Heide 
Schulz, in de oceaan voor 
de kust van Namibië naar 
bepaalde bacteriën. Ze 
ontdekte grote popula
ties van tot dusver onbe
kende zwavelbacteriën, 
die de naam Thiomar^anta 
namibiensis kregen. Op de 
zegel van N$ i.io zien we 
de desbetreffende bacte
rie. 

Bij planten is het vaak bij
zonder moeilijk verschil
len tussen soorten te ont
dekken. Zo werd White-
headia etesionamibensis pas 
in 1997 wetenschappelijk 

beschreven, hoewel het 
eerste exemplaar al tien 
jaar eerder werd aange
troffen. Het plantje lijkt 
sterk op een ander be
kend lid van het geslacht 
Whiteheadia, namelijk 
Whiteheadia bifolia. Uit
voerig onderzoek toonde 
aan dat het om een nieu
we soort ging; de zegel 
van N$ 2.45 is er aan ge
wijd. 
Dezegel van N$ 2.85 
toont een nieuwe meer
valsoort, ontdekt tijdens 
het onderzoeken van de 
visstand in de rivier Cu-
nene in 1992. Dit ver
klaart waarom de vis de 
'werknaam' Cunene plat-
kop kreeg; het dier be
hoort tot het geslacht Cla-
riallabes (roofmeervalach-
tigen). 
Op de zegel van N$ 3.85 
zien we een zebra racer 
(Latijnse naam: Coluber ze-
brinus), een slang die ge
makkelijk kan worden 
verward met de zebra sna
ke of Naja nigncollis. Het 
gaat in het laatste geval 
om een cobra (of zwart-
halscobra), die gif naar 
zijn belagers kan spu
wen. De in 1991 ontdekte 
slang - hij zal ooit nog 
wel een Nederlandse 
naam krijgen - is juist 
met giftig. 
De zegel van N$ 20.00 
presenteert een in 2001 
ontdekt insect met de il
lustere 'werknaam' gla
diator. De vondst van een 
geheel nieuw geslacht 
(Mantopbasmatodea) in de 
2iste eeuw is vrij uitzon
derlijk. 

ARIANE VAN NR. 4 
NAAR NR. 5F 
'Ariane 4 is dood, leve 
Ariane 5', zo zou een va
riant op een bekend ge
zegde kunnen luiden. Na 
jaren trouwe dienst ging 
Ariane 4 op 15 februari 
'met pensioen'. Daarmee 
kwam een eind aan een 
van de succesvolste 
draagraketten uit de ge
schiedenis van de ruimte
vaart. Bij de 'afscheids-
lancering' werd een Intel
sat go7-communicatiesa-
telliet in de ruimte ge
bracht. Ruimtevaartver
zamelaars hebben in dit 
verband wellicht belang
stelling voor het velletje 
Ariane üownranQt Station 
van Ascension (13 janu
ari). 

droeg toen ruim zeven ki
lometer per seconde. Het 
station op Ascension is 
duidelijk op de velrand 
weergegeven. Op het 
links daarvan afgebeelde 
bovenste gedeelte van 
Ariane 5 is het beeldmerk 
van de Europese ruimte
vaartorganisatie ESA te 
zien. De heer A. Scheer in 
Den Haag dank ik voor 
zijn informatie over de 
lancering van de laatste 
Ariane 4. 

BURUM 
HELPT 
Gaat er bij u bij het lezen 
van het hierboven afge
drukte kopje een filatelis
tisch lichtje aan? Dat kan: 
in Burum staat het 
grondstation voor satel
lietcommunicatie dat 
werd afgebeeld op een 
Nederlandse zegel uit 
1973-

Burum is sindsdien be
hoorlijk 'groter gegroeid' 
en ook steeds belangrij
ker geworden. Zelfs voor 
thematische verzame
laars, zoals duidelijk 
wordt uit het artikel Rood-

De zegel van £ 0.40 ver
telt ons dat de lancering 
plaats had in Kourou, 
Frans-Guyana en laat 
zien welke passagepun-
ten er waren: Natal in het 
noordoosten van Brazi
lië, het eiland Ascension 
in de Adantische Oceaan, 
Libreville in Gabon en 
Malindi in Kenya. Twaalf 
minuten en dertig secon
den na de lancering nam 
Ascension Ariane 4 op een 
hoogte van 215 kilometer 
waar; de snelheid be-

borstje met radar dat Berber 
Rouwe schreef voor de 
rubriek Wetenschap van de 
Leeuwarder Courant van i 
februari. Niet alleen het 
thema 'Vogels' is hier in 
het geding (zoals de arti-
kelkop in de LC doet ver
moeden), maar ook 
'Luchtvaart'. 
Het draait allemaal om 
fatale botsingen in het 
luchtruim. Ooit hadden 
de vogels er het rijk al
leen, maar na de verrich
tingen van de gebroeders 

Wright in 1903 werd dat 
anders. Veel luchtvaart
ongelukken worden ver
oorzaakt door vogels. Als 
een vogel in een motor 
van een vliegtuig terecht 
komt kan dat tot dramati
sche gevolgen leiden 
- bijvoorbeeld de ramp in 
1996 in Eindhoven, met 
een Hercules-toestel. Wer
kelijk berucht is in dit op
zicht Israël, een 'flessen
hals' van vogeltrekroutes 
van Eurazié naar Afrika. 
De Koninklijke Lucht
macht (KLu) vroeg TNO 
al in 1989 een radarsys
teem te ontwikkelen om 
vogels te kunnen trace
ren. Het systeem, dat de 
toepasselijke naam Robin 
kreeg - Engels voor rood
borstje - werkt met een 
grote radarinstallatie die 
in Burum staat. Het is ei
genlijk een dure variant 
van de KNMI-radar, maar 
Robin heeft desondanks 
te weinig mogelijkheden. 
Daarom heeft de KLu de 
hulp ingeroepen van het 
Instituut voor Biodiversi
teit en Ecosysteem Dyna
mica van de Universiteit 
van Amsterdam, dat op
dracht kreeg een Bird 
Avoidance Model te ont
werpen. Op de details ga 
ik hier verder niet in, en 
of de Burumzegel kan 
worden gebruikt in 'Vo
gel'- of'Luchtvaart'-ver-
zamelingen zult u zelf 
moeten beoordelen. 

Ook op de zegel van 55 
cent uit de serie loojaar 
PTT-diensten (1981) staat 
een schotel. In de ruimte
vaartcatalogus van Lollini 
zijn ook buitenlandse 
voorbeelden te vinden, 
onder andere bij België 
en Oostenrijk. 

'VERLENGDE' 
POSTZEGELS 
De tijd dat de Nederland
se posterijen het vol
doende vond om alleen 
'gewone zegels' uit te ge
ven ligt al lang achter 
ons. Aanvankelijk wer-



den alleen de velranden 
van blokjes en velletjes 
benut voor het verstrek
ken van aanvullende in
formatie of het plaatsen 
van afbeeldingen. Een 
voorbeeld is het blokje 
'Olympische Spelen' uit 
1992. Het blokje 'Natuur 
en Milieu' uit 1993 scoor
de thematisch gezien al 
heel wat beter en dat 
geldt ook voor de andere 
blokjes in deze reeks. 
Soms werd er ook bij 
'losse' zegels geëxperi
menteerd met tekstvig
netten (tabs), zoals bij de 
zegel voor het wereld
kampioenschap voetbal 
in 1994. Laten we ook de 
'voorlopers' van dit genre 
(zoals de Delftse-Bijbel-
zegel uit 1977 en de Co
brazegels uit 1988) niet 
vergeten. 

compleet' en de gewone 
gebruikers van postze
gels zijn meestal niet zo 
verrukt van gimmicks. 
Maar thematische verza
melaars vormen een niet 
te verwaarlozen 'doel
groep'; ze kunnen de vel
letjes op drie manieren 
nodig hebben: 
- het complete velletje 
wordt in de verzameling 
opgenomen, bijvoor
beeld '150 jaar Vincent 
van Gogh' in een collec
tie over deze schilder of 
in een verzameling op het 
thema 'Impressionisti
sche schilderkunst'; 
- het velletje bevat slechts 
één bruikbare zegel, zo
als de zegel 'Elfsteden
tocht' in het velletje 
'Hoogtepunten uit de 
20ste eeuw'; 
- het velletje wordt opge-

K U N S T L A N D S C H A P P E N 

Toen er velletjes van tien 
kwamen werden 'ver
lengde zegels' pas echt 
een trend. Bij de Kunstse
rie uit 1999 werden de ge
gevens over de afgebeel
de doeken nog op de ze
gels-zelfvermeid, maar 
bij 'Hoogtepunten uit de 
20ste eeuw' werden hier
voor al tekstvignetten ge
bruikt. Misschien herin
nert u zich nog dat ik 
deze vignetten in het 
nummer van december 
1999 het rapportcijfer 9 
toekende. 
De trend heeft zich in
middels zo ver doorgezet 
dat 'verlengde velletjes' 
in feite een soort 'han
delsmerk' van TGPPost 
zijn geworden. Moeten 
we deze uitbreiding van 
normale zegels thema
tisch gezien positief of 
negatief waarderen? De 
vraag is moeilijk te beant
woorden. De meeste vel
letjes verdwijnen in de al
bums van de verzame
laars van 'Nederland 

splitst; uit thematisch 
oogpunt ligt dit voor de 
hand, omdat de meeste 
verzamelaars de afzon
derlijke zegels zullen wil
len onderbrengen in de 
afzonderlijke hoofdstuk
ken van hun verzameling 
(portretten, stillevens, 
perioden, stijlen, enzo
voort). 
Wat de vignetten betreft; 
we kunnen onderscheid 
maken tussen tekstvig
netten (zie bijvoorbeeld 
'Nederland en het water 
door de jaren heen') en 
beeldvignetten (zie '150 
jaar Vincent van Gogh'). 
De tweede categorie is 
thematisch gezien het in
teressantst, bij de tekst
vignetten hangt het af 
van de aanpak van de ont
werper. Zo zijn de vignet
ten van het velletje 'lox 
industrieel erfgoed' voor
zien van uitvoerige ach
tergrondteksten; de 'di
recte teksten' (zoals 
'Bierbrouwerij Breda, 
1926') l<wamen op de ze

gels-zelf terecht. Bij het 
onlangs uitgegeven velle
tje 'Bloeiend verleden' 
zijn de Nederlandse en 
Latijnse bloemennamen 
van de bloemen juist niet 
op de zegels (toch de 
meest logische plaats) 
vermeld, maar op de vig
netten. 
Ze lijken aantrekkelijk, 
die vignetten met feitelij
ke informatie (de bloe
mennamen op het velletje 
'Bloeiend Verleden') en 
verklarende teksten (het 
velletje 'Hoogtepunten 
uit de 2oste eeuw'). Toch 
hebben ze voor themati
sche verzamelingen maar 
een beperkte waarde. Ei
genlijk besparen ze de 
verzamelaars in het gun
stigste geval enig op-
zoekwerk. Kunnen ze 
ook dienen ter vervan
ging van de normale, be
schrijvende teksten in de 
verzameling? Meestal is 
dat niet het geval: het let
tertype is doorgaans zo 
klein dat de teksten nau
welijks te lezen vallen en 
al helemaal niet als de 
collectie in een tentoon
stellingskader is onder
gebracht. Verder hebben 
we soms ook nog te ma
ken met de handicap van 
dwars geplaatste tel<sten. 
Er valt in feite niet aan te 
ontkomen om de infor
matie die op zegel of vel-
rand te vinden is ook in 
de normale, lopende 
tekst van de collectie te 
herhalen. Er zijn trou
wens nieuwe regels voor 
tentoonstellingsverzame
lingen die ook gevolgen 
hebben voor de teksten in 
thematische verzamelin
gen. We mogen voortaan 
niet meer volstaan met 
een blok tekst onderaan 
het blad. De tekst moet in 
het vervolg over de bla
den worden verspreid, 
dus tussen het materiaal 
door en dan vooral zo 
dicht mogelijk daarbij. Ik 
zal hier verder niet op in
gaan, maar als u wilt ten
toonstellen loont het ze
ker de moeite om lid te 
worden van een algeme
ne vereniging voor the
matische fdatelie. In Ne
derland is dat de Neder
landse Verenî m^ uoor The
matische Filatelie (NVTF) 
en in België Themaphila. 
Niet voor niets staan de 
advertenties van de NVTF 
vaak in de nabijheid van 
deze rubriek... 

150 JAAR VfNCENT 
VAN GOGH 
Dertien Nederlandse ze
gels met daarop schilde
rijen van Vincent van 

*<«»>< vincent vin Cogh-1853-1«90 

_VinGi^l> : vinC 
^ Niiir.cr ! NijtncTi I 

Gogh: het lijkt wel een 
commerciële explosie. En 
het Van Gogh Museum in 
Amsterdam is ook nu al 
het best bezochte muse
um van ons land! Toch 
zie ik die 'explosie' meer 
als een inhaalmanoeuvre. 
In verhouding tot de rui
me aandacht die Rem
brandt tot nu toe kreeg, 
kwam Van Gogh er maar 
bekaaid af Terecht greep 
TGPPost Vincents 150ste 
geboortedag aan om een 
royale serie jubileumze
gels uit te geven. Landen-
verzamelaars zullen het 
velletje van tien ongetwij
feld weten te waarderen, 
maar het is vooral een 
aanwinst voor verzame
laars van de thema's 
'Schilderkunst', 'Van 
Gogh' en 'Impressionis
ten'. Dat de zegels zijn 
opgedeeld in vijf verschil
lende perioden is beslist 
een pluspunt. 
Het artikel Van Gô h op 
postzegels: een/eest vol her
kenning ('Philatelie', 
maart 1990) maakte al 
duidelijk dat veel werk 
van Van Gogh is afge
beeld op zegels van 
enigszins dubieuze post-
zegellanden. De Neder
landse zegels doen daar 
wat aan. Het bekende 
doek De aordappeleters op 

een zegel van Paraguay is 
beter dan niets, maar een 
afbeelding op een Neder
landse zegel is thema
tisch gezien helemaal 
correct. De vormgeving 
van de zegels is boven
dien redelijk geslaagd 
uitgevallen, hoewel dui
delijk is dat het formaat 
forse beperkingen opleg
de. Als we ze vergelijken 
met de zegels uit de Fran
se Kunstreeks zijn dit 
maar 'miniatuurtjes'. 
Bij het velletje kon ontwer
per Gracia Lebbink voor 
het afbeelden van de schet
sen nog uitwijken naar de 
vignetten, maar bij de drie 
zelfklevende zegels moes
ten daarvoor de zegels-zelf 
worden gebruikt. Deze 
'dwangmatige' aanpak 
heeft geleid tot een minder 
geslaagde oplossing: de te
keningen zijn nogal weg
gedrukt. De dominantie 
van de landsnaam 'Neder
land' doet nu grotesk aan. 
Als we willen zien hoe het 
beter kan, moeten we kij
ken naar de zegel van 
€0.62 uit de serie 'Grote 
meesters van de schilder
kunst' van San Marino (24 
januari). Daar is het schil
derij Korenveld met kraaien 
uit 1890 afgebeeld op het 
formaat 40 bij 30 millime
ter. 

SAM MARMO 0,S2 
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Op de geboortedag van 
de schilder was het mo
gelijk het Van Gogh Mu
seum gratis te bezoeken, 
een actie die we danken 
aan een grote landelijke 
bank  een duidelijk voor
beeld van kunstspon
soring. Zoiets gebeurde 
ook in 1990, zoals blijkt 
uit een frankeerstempel 
van de hoofdsponsor. 
Omdat we het stempel 
destijds nog niet konden 
tonen, doen we dat nu. 
Thematisch gezien een 
schaars 'artikel' voor een 
verzameling Schilder
kunst! 

BALLET 
Met uitzondering van 
'Schilderkunst' doen an
dere kunstthema's het 
niet zo best. En toch zit
ten er aantrekkelijke on
derwerpen bij, thema's 
waarvoor voldoende ma
teriaal voorhanden is. 
Een van die thema's is 
'Ballet', als specifiek on
derdeel van de dans
kunst. Het artikel Ballet, 
de topsport van de kunst, ge
schreven door J. van de 
Endt in De Beeidfilatehst 
nummer 2 van 1987, 
werd geïllustreerd met 
maar liefst 67 afbeeldin
gen. De DVD/ROM West
Europa van Co!lectARom 
vermeldt onder het tref
woord 'Ballet' ruim twin
tig zegels voor dit thema. 
Een aantrekkelijke aan
vulling biedt de serie Roy
al New Zealand Ballet 5otli 
Anniversary, die Nieuw
Zeeland op 5 maart uit
gaf. De serie van vijf ze
gels geeft een kleurig en 
gevarieerd beeld van de 

populairste voorstellin
gen van het jubilerende 
balletgezelschap, dat nu 
tweeëndertig dansers en 
danseressen telt. Een 
heel verschil met 1953, 
toen werd begonnen met 
drie danseressen en een 
pianist voor de begelei
ding. 
De groene zegel van 40 c. 
besteedt aandacht aan de 
productie Carmma Burana 
uit 1971 met NieuwZee
lands bekendste danser, 
Sir John Trimmer. Het 
ballet, waarvan de mu
ziek werd gecomponeerd 
door Carl Orff, is geba
seerd op de manuscrip
ten van uit het ambt ge
zette monniken en min
streels. De als nar uitge
doste danser past in dat 
verhaal. 
De paarse zegel van 90 c. 
toont een scène uit het 
ballet Papillen, waarin 
feeén, prinsessen, vlin
ders, kobolds (een soort 
kabouters) en magische 
toverformules de hoofd
rol spelen. Jong en oud 
raakten in de ban van 
deze voorstelling, tijdens 
de tournee die het ballet
gezelschap in 198g in 
NieuwZeeland maakte. 
Choreograaf Paul Jenden 
had er dan ook alles aan 
gedaan om het ballet de 
allure te geven van de eer
ste uitvoering, die in 
i860 in de Ope'ra in Parijs 
plaatshad. 
Een klassieker beeld zien 
we op de blauwe zegel 
van $ 1.30; toch wordt 
Prokofievs Cinderella 
(voor het eerst opgevoerd 
in 1945) als een 'modern' 
ballet beschouwd. 
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Duidelijk nationaal getint 
is het ballet IhiFrENZy 
(2001), een onstuimige 
combinatie van Maori
cultuur, hedendaagse 
dans en muziek van de 
NieuwZeelandse pop
groep Split Enz. De grijze 
zegel van $ 1.50 toont 
twee leden van het gezel
schap in actie; maar cho
reograaf Mark Baldwin 
maakte ook gebruik van 
het veertig dansers tel
lende Maongezelschap 
Te Mataroe I Orehu uit 
Rotorua. 
De zwarte zegel van 
$ 2.00 tenslotte geeft een 
indrukwekkend beeld van 
het beroemde ballet Het 
Zu)anenmeer op muziek van 
Peter Iljitsj Tsjaikovsky. 
Ook op een Cubaanse ze
gel uit 1967 is een scène 
uit dit ballet te vinden. 

THEMATISCH 
STEMPELKWARTET 
Meestal bestaan mijn 
'kwartetten' uit interessan
te Nederlandse frankeer
stempels. Die zijn al moei
lijk genoeg te pakken, laat 

staan buitenlandse. Maar 
het nu vergaarde Duitse 
viertal mag er wezen. 
De boodschap die de stad 
Aken in zijn frankeer
stempel heeft opgeno
men kan ook door andere 
gemeenten worden ge
bruikt. De 'vermanende' 
tekst gaat vergezeld van 
een leuk cartoonachtig fi
guurtje. 
In Rosenheim probeer
den ze het met een korte, 

maar krachtige bood
schap: Muil vermeiden 
Umujelt schonen. 
De regio Northeim voor
zag een soortgelijke 
boodschap van de drin
gende aanbeveling Ma
chen Sie mit! 
De Duitse variant op het 
bij ons gebruikte 'VAM
vat'  de Biotonne  zien we 
afgebeeld in het fran
keerstempel van de stad 
Heilbronn. 
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MEER ZEGELS, 
MINDER GELD 

Nu Nederland tot de top50 
van de productiefste postze
gellanden is toegetreden 
waarover in een volgend 
nummer meer  komt de 
bramujave die de columnist 
Hero Wit enige tijd terug in 
de Lecuivarder Courant lanceer
de als geroepen. Wit heeft 
een eenvoudig maar briljant 
plan: geef de zegels die in 
blokjesvorm over ons wor
den uitgestort een frankeer
waarde van 13 eurocent. Op 
die manier sla je twee vliegen 
in een klap: de blokjes kos

ten minder (1.30 euro voor 
een blokje van den) en je 
krijgt 'meer zegel voor je 
geld'. Want dan kun je drie 
leuke, kleurige of interessan
te zegels plakken om het bin
nenlands tarief voor een brief 
tot twintig gram te vormen, 
in plaats van maar één. Voor
al voor verzamelaars met een 
smalle beurs en voor jeugdi
ge collectioneurs een prima 
oplossing. Wit is wel enigs
zins pessimistisch over de 
kans dat zijn plan wordt ge
realiseerd. Hij vermoedt dat 
TPGPost het 'irreëel' zal vin
den en het 'om economische 
redenen' zal afkeuren. 
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KLM 
Sinds I april vliegt de 
KLM 'weer' op Tessaloni
ki (Griekenland). In de ja
ren '80 vloog de NLM al 
op het traject. Voor de 
'nieuwe eerste vlucht' 
werd een toestel van het 
type B737800 gebruikt; 
de vluchtnummers zijn 
KL1981 en KL1982. De 
KLM nam de dienst over 
van Transavia, een bedrijf 
dat zich weer geheel op 
de 'vrijetijdsmarkt' wil 
toeleggen en daarom 
geen vliegtuigen meer be
schikbaar heeft voor meer 
'normale' bestemmingen 
zoals het Griekse Tessa
loniki. Filatelisten zullen 
er niet rouwig om zijn: 
het levert immers nieuwe 
poststukken op (zie de 
rubriek'stempels'). 

SAS 
Pas onlangs l<wamen de 
stukken binnen die op 10 
december 2001 werden 
vervoerd met de eerste 
SASvluchtvan Kopenha
gen naar Oslo. Voor de 
bewuste vlucht werd een 
toestel van het type A321 

gebruikt. 
De bekende Midnight Sun 
Fliflht van de SAS was op 
24 juni 2002. 

CONCORDE 
Dat er al vijfentwintig jaar 
met de Concorde op de rou
te ParijsNew York wordt 
gevlogen wilde men na
tuurlijk niet onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Het 
resultaat; maar liefst acht 
verschillende poststuk
ken. Op 22 november 
2002 was het dan zover. 
Zelfs post uit Oostenrijk 
van de Verenigde Naties 
ging mee. 

ZEPPELIN 
De eerste Nachtpostflug 
met de Zeppelin was op 
18 december 2002. 

RYANAIR 
Het vliegveld van Gronin
gen, Eelde, wordt dankzij 
Ryanair op de kaart gezet: 
vanaf I mei vliegt de 
maatschappij namelijk 
van Eelde naar Londen. 
Onderzocht wordt nog of 
er post kan worden mee
gegeven. 

SAS FIRST 
AIRSUS A 321 FLIGHT 
OSLO  COPENHAGEN 
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THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Tliematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland en biedt u: 

* vijf maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde 
artikelen en nieuws uit de thematische wereld 

* rondzendverkeer, algemeen en / of per thema 
* schriftelijke veilingen van thematisch materiaal 
* vijf contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundig advies bij het opzetten van verzamelingen 
* vertaalservice voor teksten op zegels, stempels e.d. 
* motiefcontact: uitwisseling van Informatie en materiaal 

met andere leden die uw thema verzamelen 
* verenigingsbibliotheek met honderden publicaties 
* website: www.nvtf.nl voor actuele informatie 
* catalogus Themanifestatie 2002 met belangrijke 

thematische informatie voor € 5,00 excl. verzendkosten 
* Kortingen op 

• abonnement maandblad Filatelie 
• abonnement Mijn Stokpaardje 

Het lidmaatschap van de NVTF kost € 20,50 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 

Tel. 0299  425078  Email: struik.p@planet.nl 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 

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

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieenservice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarslraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592350486 
fax 0592355861 
email j zinkstok@poveia nl 
http //www poveia nl 

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

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
JUBILEUM VERZAMELMARKT 

2627 april 2003 
»̂»'̂  \̂»6 VAN 9:30 17:00 UUR 

« : Ä \ S « GROTE VEEMARKTHAL 
ŜS*"*'* UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg nabij rotonde De Berenkuil" en A27 

Er is 2,75 km. tafel aanwezig! GRATIS ENTREE 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60 of (06) 12 91 88 88 

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

http://www.nvtf.nl
mailto:struik.p@planet.nl
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AANGEBODEN 

Provincievelletjes: alle 13 voor 
€ 125,. Per stuk vanaf € 7,50 
Duitsland 2002 postfris € 72,50, 
gestempeld €57,506x0! porto. 
Duitsland 85 versch. vanaf 2000 
tot heden voor € lo Giro: 
5312882 Varseveld  Boschman, 
De Olmen 80, 6903 BP Zevenaar. 
Tel.:0316343537 Euromunten: 
12 landen UNC € 125, Van de 
12 landen de i, 2 en 5 cent € 17,. 
Fmland Triple set BU1999  2001 € 
150,. Ook euromunten per land. 

Polen, Joegeslavie, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsj echo Slowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr. 13, 6135CS Sittard. 
Tel/fax: 04645 € 27 51. Ook rari
teiten' 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. Wien, 
Pb 22517, iioo DA A'dam Z.O. 
Tel/fax: 0206974978 en 
www Wien nl 

Voor Filatelieboeken gaat u naar 
www flevolacus nl, steeds wisse
lend aanbod: serieuze belangstel
lenden, zonder internet kunnen 
een gratis lijst aanvragen Flohil 
0651386306 Snelheid en kwaliteit' 

Contact schept Kracht is een 
postzegelrondzendvereniging die 
sinds 1926 rondzendingen ver
zorgt van een groot aantal verza
melgebieden. Tevens post(waar
de)stukken NOG. 
Tegemoetkoming portokosten. 
Brochuren met inschrijvingsfor
mulier op aanvraag Zeeuws
Vlaanderen 7, 8302 PD 
Emmeloord, 0527615129, beren
dokma(3)planet nl U kunt ons 
ook vinden op wn̂ nA'.csk nu 

Israel / Palestijns gezag Nieuwe 
uitgaven tegen nominale waarde, 
prijslijst gratis, ongelofelijke aan
bieding, kostbaar geschenk. Eilat 
Philatelic Club, Postbus 542/32 
Eilat, Israel. Epci@)netvision net.il 

Rusland collecties v a. 10% C.J. v. 
Beveren, Apollostr. 351, 3054 TC 
Rotterdam. Gratis prijslijst. Tel: 
0623587327 of 0108901659 

Duitsland, 200 versch. grf. 
€ 12,. Postr. 972073 
G Schonewille, Pr. Beatrixl. 144, 
2286 LD Rijswijk 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N.L. o CH Fr. Eet. V.a. 35% J. 
Romkens, tel.: 045546 28 94 

PO 
CS ' 

^ Mijn prijs' Roemenië ®0, post
fris Michel, 1858 € 2002 en 

— euro's prijsl gratis. Dan, OP48 € 
o_ CP27, Boekarest, Roemenie 

— Postfrisse oudere motieven. 
ï^ grote geïllustreerde lijst 2003 
2 gratis W&KSchaetzleAG, 
^ PF 337, CH8832 Wollerau 

Fax: 004117848059. EmaiI: 
l U # w.k.schaetzle ag@bluewin.ch 

Nederland & Ver. Europa pfr. + 
gest. Smur uw nummers en ont
vang mijn prijs. F Ghijben, 
Zonegge 1916, 6903 GV 

Zevenaar. Tel./fax 031652924 
€ Email: f.ghijben(3)wanadoo.nI 

Kilowaar, 59% herdenkings
zegels 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. 
Wantlist service. Lennart 
Runfors, Gotlandsgatan i, 
SE602 17 Norkoping, Zweden. E
mail: lennart runfors@swipnet.se 

Eurocept De hoogste prijs voor 
uw verzameling, ook deelverza
meling/series/blokken. Eurocat 
inkoop/Verkoop, tel ■ 0180
520069 / fax: 0180523342. 
EmaiI: pluijmpies@hotmail com 

Nederland postfris v a. 25%. 
Nederland gebruikt v a 25% 
Tevens abonnementen België e.a.. 
T. van Wijck, tel.: 0115622474 

Berlijn i960 l/m 1990 ®® 
€ 195,, DDR 1965 t/m 1990®® 
€ 265,. Prijslijst gratis, 
Edith van der Linden, Waldstr. 6, 
82284 Grafrath, Germany 
Fax: 0049 8144 939509 of 
evdlinden@tonline.de 

Zwitserland 500 versch. € 12,50 
postr.4553234vd Bogaard 
Kadoelenweg 177 1035 NE 
Amsterdam 

NederI blokpost F886888, 
€ 70,. 12 prov.vellen € 149,. 
Port 80106 € 55, 100 gr 
NederI gebruikt € 10,. Nederl. 
Postfr. F136138 € 175,. 
EMail hvanderpols@wanadoo.nl 

EDB I t/m 234 incl. 3 albums 
t.e.a.b. en EDK i t/m 85 € go,. 
Booij. 0181213531 

T.k. 3 banden zegels 100 jr auto
mobiel € 75,. 125 compl Series 
Disney in band € 50,. 
Tel. 0184602557 
LB. van Greuninge 

Ned. v.a. 20% pf fdc autb. comb. 
maxkinderbedankkrt. v a. € i , 
(ookgevr S4954, B9902, C58, 
61) 0499474163; 
]p.lamantrip@freeler.nl 

650 Europa veel grf W O ' ^ 
€ 5, in brief of giro 3330084, 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
5709 HB Helmond 

Aland Foroyar pfr 25%cat. Yv. 
Stuur uw mancolijst voor prijsop

gave naar pvpela3)zonnet nl 

Postzegels per serie of verzame
lingen, kijk dan op wv™'.vandal
postzegels nl of vraag gedrukte 
lijst aan Van Dal, Postbus 773, 
5700 AT Helmond. 
Tel 0492522224 

Anzichten, munten, zegels, 
postz.boekjes, blokken 
www pennyblack nl Groen 
Volkers 0725116991 

750 st Nederland + 500 st wereld 
10 euro Giro 3034136 mv D.J 

Beekman Kraatsweg 48, 
6712 DC Ede 

Set prov. vellen 12 stuks post fris 
€115 534537 met fotocert€ 675 
vd Leeo735ii65o8 

Te koop 12 rondzendb. + couvert 
catw € 3300, prijs € 210,, o.a. 
2 X W. EuropaAfrika, 2 x Flora 
Fauna, sport. J. vd Meer 
Tel: 0561688809 

Israël zonder tab compleet, met 
tab compleet 1954 Heden 
blokkenboekjes enz. 
Bleekendaal 0174625079. 

R, Wortelboer, Astronautenlaan 30, 
9602 ER HoogezandSappermeer 
NL. kilowarespecialist in NL/Eur 
& world mixtures on paper. 

GEVRAAGD 

In en verkoop van Ned. + 
Overzee, alleen goede collecties. 
M. Breedt Bruijn, 
tel: 0334946980 of 0614679827 
(Leusden). 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen Veel ruilmateriaal 
aanwezig. W.J. Manssen. Laan 
derVN. 31, 3844AD 
Harderwijk. Tel. 0341417980 
Email j aapmanssen@hotmail. com 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop. 
H.M. van Dijk, tel 0553660475 

Mooie collecties v d. hele wereld 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld. 
W. V d. Berg, Valkhof 94, 
2261 HV Leidschendam of 
tel.: 0703272108 

Firmaperforaties. Koop of ruil 
M. Silkens, Korttenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. 
0356234423 

Postfrisse frankeergeldige 
postzegels van Nederland en 
andere WestEuropese landen 
koopt J.F.P Peerenboom. 
Tel 0499475622 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 
WestEuropese landen zonder 
gom koopt PI M van den 
Düngen. Tel. 0653204122 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels. P. Rotgers, 
tel. 0104205276, fax 0104552991 

Postale etiketten N.L. volgens 
"De Vries". Pasterkamp, 
P bloemstr. 12, 8321 XE Urk. 
0527685138 

Ik koop of ruil Nederlandse 
frankeerstempels Arie Molenaar 
tel.: 0546868274 

Plaat/etsingnummers koop/ruil. 
H T. Hospers, Binnenhorst 10, 
7909 CM Hoogeveen 
Inl.: Tel.. 0528268642 

Verzamelaar USA vraagt te koop 
verzameling USA Email 

paulpvdhaar@wanadoo.nl of 
0629230085 

Rondzendboekjes Duitstalige 
gebieden, postfris en gebruikt, 
speciaal ouder dan i960 
Rondzenddienst EPV, Enschede, 
tel.: 0541523184J. Slomp 

Ik spaar Ned,USA,Australië, 
NZeeland en enkele thema's. 
Graag ruilen. M. Spekschoor 
Koolsteeweg3, 
7i36KDZieuwent(gld) 

www stampsfrom nl Webwinkel 
voor betere zegels van Nederland 
en Europa. Onderhouden door 
R. van Kessel. 

www postcardsfrom nl Ruim 
7000 Nederlandse prenibrief
kaarten online te koop 
Onderhouden door 
R. van Kessel. 

Gevraagd brieven met stempel 
Boxmeer uit 193g en zegels met 
klein rond stempel Boxmeer 
J Blonk, Petumastr. 27, 
7531 DT Enschede 

Ver Europa cept postfris com
pleet € 4700 ook deelcoUecties 
gevr. C. Cruyssen 0181624635 

Noorwegen "Hindlost" 1872 op 
briefstuk gevraagd v d Laag 
0793621318 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, voor de 
acüeve verzamelaar van Engeland 
en gebieden. Blad, meetings, 
veilingen, rondzending, bieb 
Bel 0703860232 zie 
www.sgbritannia.nl; See you" 

Grote verzamelbeurs 
Sportcomplex De Brake Nunspeet 
Zaterdag 3 mei 1016.30 uur. 
Gratis toegang 
Inl tel. 0341256163 

Zwitserland 18502002, 
Liechtenstein 19122002, uitge
zochte kwaliteit,  ■ /O, zeer 
voordelige prijzen. Grote hjst 
gratis. R Vollenweider, 
Sasso Boretto 2, CH 6612 Ascona 
Tel /Fax 0041 091 791 23 54 

Israël: gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen Inl 
A Bouwense, tel : 0113212762. 
Email: a.bouwense@wolmail.nl 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S. Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzendingen Inl L v.d Brun, 
V Kinsbergenstr 33, 2518 GV 
Den Haag, tel. 0703460328 

Ruilen 200 postzegels WestOost 
Europa, zelfde aantal retour 
J van Meeteren, Pr. Beatrix
straat 68a, 4024 HN Eek en Wiel 

Ruilen wereld 100 om 100 
P E Verbiest, Sadatstr 19, 
6671 GA Zetten. 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV) voor allen 
met interesse voor postzegels van 
Frankrijk & voorm. Franse kolo
men Eigen blad, veiling, rond
zendingen, 4 bijeenkomsten p j . , 
in Utrecht. Contr. € 17,
Info: Frits Bakker, De Ibis 32, 
7609 ES Almelo. 0546827552. 

Zat. 26 april open dag PZH Gilze, 
partijen los uitzoeken, 5 eurocent 
hoek. Seminarieweg 25a Bavel 
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Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
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emailBredenhof@cs.com • Internet: www.bredenhof.nl 
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ZOJUIST 
BINNENGEKOMEN 

NA LANG ONDERHANDELEN IS HET ONS GELUKT OM DE KILOWAAR 
VAN EEN BEDRIJF IN ENGELAND TE KOPEN. DIT BEDRIJF HEEFT 

VAN 1960 T/M 1985 ALLE POSTZEGELS VAN PAKKEHEN DIE UIT 
SCANDINAVIË NAAR HUN WERDEN GESTUURD BEWAARD. 

WIJ VERKOPEN DEZE KANTOORPOST MET ZEER VEEL HOGE WAARDEN 
EN TUSSEN DE 50% EN 80% GROOTFORMAAT VAN NOORWEGEN, 
DENEMARKEN, FINLAND EN ZWEDEN ZOALS BINNEN GEKOMEN. 

2V2 KILO VOOR 109,00 
5 KILO VOOR 199,00 

BAAL VAN 9 KILO VOOR 340,00 
BAAL VAN 20 KILO VOOR 725,00 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL ' i. ^ .. ^ 

PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x 5x lOx 
L4/8 16 BLZ WIT 7,95 5,25 5,05 4,70 4,45 

L4/16 32 BLZ WIT 12,30 8,00 7,35 7,00 6,50 

L4/24 48 BLZ WIT 18,95 12,25 11,40 10,70 10,20 

L4/32 64 BLZ WIT 24,50 13,50 12,85 12,40 11,50 

WITTE BOEKEN MET TUSSENSTROOK 1,00 PER STUK DUURDER 
LS 4/8 16 BLZ ZWART 9 00 6,30 5,85 5,60 5,25 
LS 4/16 32 BLZ ZWART 14,30 10,00 9.50 9,00 8,30 
LS 4/24 48 BLZ ZWART 22,50 13,50 13,00 12,70 12,10 
LS 4/32 64 BLZ ZWART 27,00 17,50 16,70 15,80 15,00 
BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORMAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORAAAAL 136,00 NU 71,00 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 80,00 NU 69,00 

9 KILO MISSIE U.S.A. NORMAAL 143,00 NU 123,00 

NU 

NU 

NU 

NU 

17,00 

58,50 

18,25 

63,50 

LAND OMSCHRUVING 100 gr 250 gr 500 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 11,50 27,00 
CANADA ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 16,00 39,00 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND VEEL NIEUW LEUKE MIX 7,00 16,50 31,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 10,20 23,80 43,10 
ENGELAND ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 7,00 16,50 31,50 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 57,95 V 
FINLAND GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 11,00 26,50 50,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 2001 15,00 36,50 72,00 
FRANSE GEBIEDEN SUPERMIX VEEL LANDEN 32,50 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 11,35 27,00 
GROENLAND ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 86,00 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 14,00 33,50 
INDONESIË LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 9,10 21,50 41,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 13,50 32,00 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 12,00 28,50 
LIECHTENSTEIN GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 
LUXEMBURG MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 7,00 16,50 31,00 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,60 32,50 --
NIEUW ZEELAND KORT GEKNIPT MET NIEUW 12,50 31,00 
OOSTENRIJK MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 16,00 38,75 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 12,50 29,50 56,00 
SINGAPORE MODERNE MIX VEEL ZEGELS 15,00 36,00 -
SPANJE GOEDE MIX MET IETS NIEUW 11,50 27,50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 35,00 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 9,00 21,00 40,00 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 32,00 79,00 155,00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 7,50 17,00 32,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 10,00 23,00 44,00 
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Veiling 591 ^ 
vindt plaats van 13 -16 mei 2003 

Postzegels en verzamelingen, w.o. 
• Prachtige wereldverzameling met veel mooie Franse en 

Engelse Koloniën, Midden- en Zuid-Amerika 
• Interessant Oostenrijk 
• 3de deel complete plaatreconstructies Nederland 1852 

van de heer A. Gabriëlse te Monaco 

Munten en literatuur 

Postgeschiedenis, w.o. 
• 2de deel Japanse bezetting waarin een uitzonderlijke 

afdeling kamppost met unieke stukken 
van wijlen de heer B. Hiegentlich 

• Klassiek Suriname 
• Censuurpost Curagao en Suriname 

U ontvangt nog geen catalogus? Na ontvangst van € 12,50 
op rekening 42.14.60.814 of postbank 91.06.115 krijgt u de 
rijk geïllustreerde catalogus toegezonden 

# f 
Van Dieten Postzegelveilingen, waar de filatelist thuis is 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

• • • 

^ j / ^ / \ . y^ Prinsessegracht 3 -2514 AN's-Gravenhage 
' jiT ^, "''^ tel: 070 - 3653817, fax 070 - 3617436, e-mail: info@vandieten.nl 

C . # postbanknr. 9106115, bankrek.nr.421|460814 
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