


De Nederlandsche 
Postzegelveiling 

VERWEEGT U 
UW VERZAMELING 
1 TE VERKOPEN? 

bij ons hêefl u Z^^gëfijKRêaën: 
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 

OSt^L. 
365 dagen per jaar veiling 
van postzegels en munt— 

ampauction | CoinAuction | Postzegelveiling | Muntenveili 

www.e-costa.com 
unten Postzegels Collect w.ecosta.com | Stamps Coins Collecta 

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


1956 
1957 
1958 
1959 
1960i> 
19602) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
19723) 
1972^) 
1973 

400,00 
115,00 
12,00 
15,00 

115,00 
55,00 
24,00 
65,00 
70,00 
66,00 
69,00 
42,00 
53,00 
57,00 
80,00 
70,00 
74,00 
135,00 
70,00 
97,00 

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

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

120,00 
100,00 
99,00 
75,50 
82,50 
77,50 
36,00 
43,00 
80,00 
152,00 
105,00 
119,00 
140,00 
136,50 
131,50 
134,00 
123,50 
143,50 
146,50 

(49 zegels; 
(50 zegels] 
(58 zegels' 
(58 zegels; 
(65 zegelSj 
(68 zegelsj 
(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 ( 

blokken) 
2 blokken) 
4 blokken) 
6 blokken) 
5 blokken) 
4 blokken) 
4 blokken) 
5 blokken) 
4 blokken) 
4 blokken) 
5 blokken) 
5 blokken) 
5 blokken) 
13 blokken) 

141,50 
121,50 
117,50 
128,50 
124,50 
101,50 
47,00 
67,00 
118,00 
230,50 
144,00 
167,50 
195,00 
182,50 
177,50 
200,00 
181,00 
191,50 
216,50 

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

Totaal inkoop CEPT 1956-1992 ** € 4500-
Totaal inkoop CEPT 1956-2002 ** € 5000-

Inkoopprijzen losse series en 
blokken zie onze vorige adv. in 
Filatelie april blz. 271-273 of 
natuurlijk onze website 

• * * • 

Leveringsvoorwaarden-
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd d w z zonder plakker of roest en de betere 
series goed gecentreerd' Blokken mogen geen vouwtjes hebben e d Zegels en blokken die 
door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour' In verband met wisselende voor
raad vragen wij U 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 voorbe 
houd van drukfouten en prijswijzigingen Hierbij komen alle voorgaande lijsten te vervallen 

www.europost-de dieze.nl 
• EUROPOST "DE DIEZE" 

T 
E-Mail: europost@euronet.nl groot- en detailhandel 

m 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 vrijdag 10.00 -17.45 uur, zat. 10.00 -17.00 uur 

http://www.europost-de
http://dieze.nl
mailto:europost@euronet.nl
http://www.europost-dedieze.nl
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9 CURAQAO 
1 S Nederlandse Antillen 
1 m vanaf 40% netto (EURO) 
f S,5Dx 
3 ^ H 

^ïstimmssmxa^ 
Curagao postfns 
zonder plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11 (XX) 
12(xx) 
13/17XX 
18(xx) 
24xx 
25(xx) 
26/28XX 
42/43(xx) 
44/56XX 
57/67XX 
68/70XX 
73(xx) 
74xx 
74axx 
75/81XX 
80xx 
81XX 
82/88XX 
89/99XX 
lOOxx 
101/02XX 
103XX 
104/20XX 
121/25XX 
126/37XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/34XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 

5,50 
5 0 , 

1 2 , 

6 5 , 

3 0 , 

4 8 , 

4 0 , 

2,50 
4 5 , 

9 8 , 

4 0 , 

9 5 , 

1 6 , 

3 5 , 

1 2 5 , 

—,— 
7 0 , 

9 5 , 

,— 
,— 
7,— 

12,50 

,— 
3 9 0 , 

1 2 0 , 

1 7 0 , 

9 5 , 

,— 
3 , 

8,50 
5 , 

,— 
2,50 

1 6 0 , 

4,50 
8 8 , 

1 8 , 

2,50 
2,— 

12,50 
2 2 8 , 

2,50 
6 8 , 

2 , 

11 ,— 
8 , 
6 

2 , 

44,— 
2 3 5 , 

29,50 
2 8 , 

1 0 , 

5 , 

9 , 

1 8 , 

enz tot heden 
leverbaar, 
mancoli|S 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
42faxx12 
43faxx12 
44faxx12 
41/44XX 
46/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 
Porto 
21/30XX 
34/43XX 
44/60XX 

jaarne 

1 3 5 , 

3 4 , 

32,— 
144,— 
90,— 

2 0 , 

12,50 
1 8 , 

12,— 
244,— 

,— 
2 1 0 , 

9,50 

xx=postfris zonder plak 
x= ongebr 
Nrs NVPH 

net plakker 
Aanbod ge 

franco vanaf € 150op 

« 
ROSENDAEL 

Aanbod 
jaargangen Antillen 
1959XX 
1960XX 
1961/62XX 
1963XX 
1964/65XX 
1966/67XX 
1968/69XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 
2002XX 

7 , 
4,50 
5,50 
3 , 

3 , 

2,50 
5,50 
3 , 

4 , 

5 , 

1 5 , 

3,50 
4,— 
4.— 

11,— 
9 , 

1 0 , 

1 0 , 

1 1 , 
2 0 , 

1 6 , 

2 2 , 

2 2 , 

1 8 , 

2 1 , 

1 9 , 

2 6 , 

2 5 , 

3 3 , 

3 1 , 

2 5 , 

3 5 , 

2 9 , 

4 1 , 

5 5 , 

7 2 , 

6 2 , 

6 0 , 

6 4 , 

6 6 , 

Postz boekles 
1/2XX 
3/4AXX 
3/4BXX 
5xx 
6xx 
têtebeche x> 
556/58 paar 
573/75 paar 
576/79 paar 
591 paar 
654/55 paar 
791/93 paar 
815/16 paar 
899/02 paar 
947/48 paar 
1071/72 p 
Zelfklevend 
1264/73XX 
Curasao 

5,50 
8 , 

8 , 
2,50 
6 , 

4,50 
3,50 
8 , 
3,25 
5 , 

1 2 , 

7 , 

1 0 , 

1 0 , 

1 8 , 

12,50 

ongebr met plakker 
lx 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
7x 
8x 
9x 
lOx 
11x 
12Bx 
12Bax 
lAx 
2Ax 
3Ax 
4Ax 
7Ax 
9Ax 
12Fx 

<er met gom, ( 
geen teken i£ 

dig voorzover 

5 , 

3 5 

9 , 

4 8 , 

8 8 , 

2 5 , 

3 6 , 

3 2 , 

2 , 
3 4 , 

7 0 , 

3 5 , 

3 3 , 

1 1 , 
4 8 , 

1 5 , 

6 0 , 

5 0 , 

2 8 , 

3 5 , 

5Gx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
24fax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
69Dx 
70Dx 
73x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 

_ 
1 2 0 , 

2 3 , 

1 3 , 

9 0 , 

1 1 , 
4 4 , 

1 5 0 , 

1 1 0 , 

3 6 , 

5 0 , 

9 5 , 

6 2 , 

1 9 
3 5 , 

3 6 , 

6 , 

2 6 , 

1 2 8 , 

5 , 

6 0 , 

1 5 5 , 

2 0 , 

2 9 , 

100F+keurx200,— 
101/02X 
104/20X 
119xlos 
120xlos 
126/37X 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

218/29X 
230/33X 

234/38X 
239/43X 
Lp 1/3x 
Lp. 3fx 
Lp.4/16x 
Lp 17x 
Lp. 18/25X 
Lp. 26/40X 
Lp. 41/44X 
Lp 53/68X 
Lp. 65fx 
Lp 69/81X 

3,50 
1 3 5 , 

44,— 
4 8 . 

3 5 , 

6 4 , 

14,— 
9,50 

1 6 6 , 

5 6 , 

9,50 

2 5 , 

1 2 0 , 

2 0 , 

1 8 , 

5 0 , 

9 0 , 

14,— 
1 5 , 

1 1 0 , 

5 6 , 

1 6 , 

1 5 , 

2 2 5 , 

7,— 
LD. 82/88X 1 8 0 , 

Porto 
2l lx 
5IIIX 
6 lx 
6IIIX 
7IIIX 
Blllx 
9IIIX 
lOll lx 
plaattout 
Bfbx 
9fbx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 
2000XX 
2001XX 

1 1 0 , 

1 8 , 

4 0 , 

7,50 
1 2 5 , 

8 , 

8 , 

2 8 , 

1 1 4 , 

1 1 0 , 

7 0 , 

1 0 , 

1 4 , 

9 0 , 

1 2 0 , 

1 4 , 

10,50 
13,50 
15,50 
1 6 , 

15,50 
1 4 , 

1 3 , 

1 5 , 

17,— 
1 6 , 

2 4 , 

1 8 , 

2 4 , 

2 1 , 

1 5 , 

Kx) postfns zonder plakker zonder 
mooi gebruikt (o) gebruikt stem 

de voorraad strekt Postgiro 2710 
dracht Geen v înkel, bezoek gaarne na telef afspr 

J.H. ACKERMANN 
2  1121 HH LANDSMEER  Tel. ( 

2002XX 11,50 

Curagao betere 
zegels mooi gebruikt 
nA 10 
art 
4B 
7B 
9B 
128 
12Ba 
ID 
5D 
7D 
8D 
10D 
11 F 
12F 
5G 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74a 
81(0) 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 

co,— 
3 6 , 
1 8 , 

1 9 , 

2 8 , 

2 8 , 

8 , 

5 4 , 

6,50 
3 9 , 

1 2 , 

5 8 , 

3 0 , 

4 4 , 

1 1 , 
12,50 
1 7 , 

7,50 
5 , 

6,50 
14,— 
4 0 , 

1 2 , 

8 , 

2 1 , 

2 1 , 

1 3 , 

1 9 , 

9 , 

1 2 , 

2 0 , 

2 0 , 

2 4 , 

2,50 
3 4 , 

7 5 , 

19,50 
2 4 , 

8 , 

1 0 , 

104/13(10) 1 5 , 

114 
115 
116 
117 
113 
119 
120 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180(0) 
181(0) 
178/81 
185/95 
230/33 
233 los 

1 0 , 

9 , 

1 5 , 

6 , 

9 , 

4 4 , 

5 0 , 

1 1 , 
1 0 , 

1 2 , 

1 8 , 

7,50 
12,50 
1 0 , 

7 7 , 

1 5 0 , 

2 8 

47,50 
3 8 , 

enz. leverbaar ook 
losse waarden 
Lp 4/16 
Lp 17a 
Lp. 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp. 41/44 
Lp 45/52 
Lp 53/68 
Lp. 84 los 
Lp 85 los 
Lp. 86 los 
Lp. 87 los 
Lp 88 los 
Porto 
411 
11/20 
34/43 
44/60 
4111 
7111 
gom zoals 

1 4 , 

9,50 
9,50 

1 1 0 , 

9,50 
1 5 , 

1 4 , 

1 0 , 

1 8 , 

5 , 

3 6 , 

1 4 , 

6 0 , 

4 8 , 

150,— 
3 8 , 

1 2 0 , 

8,50 
1 2 6 , 

9 9 , 

jitgegeven. 
oei met controleerbaar 
40 Porto extra, ectiter 
aak. 

1204823966 

—|FILATELIE DE BOEIER —\— 

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

4Nederland & OR ih Indonesië 
-j- Rep. Suriname ^ Zwitserland 
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIES UIT ONZE PRIJSLIJST : (prijzen in euro) 
NEDERLAND GESTEMPELD (nrs. vigs. NVPH) 
1 
2 
3 
6 
9 
12 
25 
29 
44 
5676 
97 
98 
99 
104 
105 
1368 
17798 
2129 
2258 
22931 
23252 
2389 
2403 

14,50 
13,00 
65,00 
51,00 
17,00 
86,00 
25,50 
68,00 
42,50 
20,00 
15,50 
11,20 
24,90 
81,00 
67,00 
82,50 
32,90 
21,80 

8,10 
11,20 
6,75 

20,50 
15,20 

2447 
25760 
2656 
2703 
278 
28992 
3059 
31822 
32731 
3469 
3505 
35673 
356ad 
4023 
42842 
50812 
5137 
5347 
5505 
55660 
5637 
56872 
5737 

27,00 
15,00 
4,50 

11,70 
5,70 
3,50 
2,50 
3,00 
2,70 

43,00 
2,75 

79,00 
46,00 

4,75 
6,20 
1,20 
2,30 

13,80 
17,00 
26,00 

8,60 
9,60 
7,20 

57881 
5837 
5925 
59600 
6026 
60711 
6126 
6415 
64953 
6559 
6615 
66670 
6715 
67680 
6837 
68892 
6959 
7026 
7159 
7226 
7315 
73842 
7526 

8,80 
7,90 

28,00 
4,80 
9,60 
5,20 
8,30 
9,40 
5,80 
8,00 
5,20 
6,00 

14,00 
5,60 
4,00 
5,40 
3,20 
6,50 
4,60 
5,60 
4,00 
5,20 
3,80 

ZWITSERLAND POSTFRIS (nrs. vIgs. Michel) 
130132 
13335 
142 
14344 
14648 
14951 
15355 
17274 
17578 
18588 
20912 
21417 
21821 
22225 
226 
22932 
24649 
25055 
26669 
28184 
28790 
29496 

88,50 
45,00 

179,00 
30,60 

6,80 
14,70 
17,50 
10,00 
16,00 
12,00 
2,50 
2,25 
2,50 
2,25 

82,80 
2,25 
6,80 

52,00 
4,75 
4,90 
4,90 
4,20 

blok 2 
30609 
32124 
326z 
blok 4 
32830V 
32830W 
32830X 
33543 
35962 
37785 
38794 
blok 6 
40507 
blok 7 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
43134 
43942 
blok 12 
46063 

42,50 
5,10 

11,10 
17,50 
34,00 

125,00 
106,00 

19,20 
14,50 
2,50 

29,50 
44,00 
66,90 

7,95 
59,00 
55,00 
55,00 
42,50 

3,40 
2,40 

95,00 
8,00 

46568 
47174 
48083 
50811 
blok 13 
518 
52528 
52940 
541 44 
54549 
55054 
55559 
blok 14 
56165 
56669 
57074 
57579 
58084 
585 
58892 
59396 
59701 

2,20 
5,10 
5,10 
3,60 

47,50 
19,90 
4,10 

11,80 
2,00 
9,80 
5,80 
9,50 

145,00 
4,80 
2,50 
6,75 
4,70 
6,60 
2,75 
5,30 
2,75 
6,10 

75963 
77983 
78690 
854 
917 
937 
983 
10269 
1042 
1052pr 
1063 
1305 
1427 
15579 

roltanding 
1931 
5770 
747 
7881 
825 
869 
947 

60206 
blok 15 
61317 
61822 
62731 
63236 
64145 
64852 
65761 
blok 16 
68182 
68386 
71418 
blok 17 
72226 
73135 
73841 b 
blok 18 
76467 
83132 
86265 
87886 

18 
9 
3338 
10106 
14245 
70709 
71012 
76085 
B20 
B22 

2,50 
30,00 

145,00 
10,80 
2,70 

10,20 
4,25 

37,50 
6,80 
2,70 

B23 
826 
89294 
90103 
90810 
92123 
833 
94244 
88283 
896 

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

77,50 
4,50 

BI 00 
8110 
8116 
B118 
8119 
MSI 
8127 
IVIS2 
17236V 
MS3 

4,00 
2,10 
1,80 
6,80 
3,90 
5,50 
2,25 
2,75 
2,00 
1,10 

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

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

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting ! I I 

2,60 
2,40 
2,90 

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

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

5,75 
54,90 

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

17,50 
6,35 
5,20 

21,00 
3,40 
2,50 

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

INDONESIË POSTFRIS (nrs. vIgs. Zonnebloem) 
MS3T 
MS4 
MS5 
183251V 
MS6 
8147 
8150 
8154 
RIAU235 
PORTI3 

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

11,00 
11,50 
3,95 

Klipper 75 , 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 Fax: 0180690811 
Postbank: 2718493 ABNAMRO: 50.50.44.978 
Email: info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

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


De overeenicomst tussen 
J.L. van Dieten en diaries A. 

Het waren grote Pioniers. 

IViede daniczij deze pioniers lieeft onze iiobby 
een grote viucht genomen 

EERSTE LUCHTP03T 
t:j San Juan, Porto Rico. 

' t f . 

ISURINAMEll :'f/ 

<hr, JOSEPH T I t o * N 

S, A N 7 n-A1f^ PORTO RISO; 

V A -. . c 

Handtekeningen van CHARLES A. LINDBERGH en zijn vrouw ANNE IVIORROW LINDBERGH 
op brief per eerste luclitpostverzending van Paramaribo 25-9-1929 naar San Juan 26-9-1929, 

met Lindbergli aan de stuurl<nuppel. Briefport 15c + luchtreclit 62V2C (zie: NMPh 1929, biz. 216) 

Veiling 592 vindt plaats van 8-12 september 2003 
U kunt voor een zorgvuldige verkaveling tot 7 juni a.s. 

goed materiaal inzenden 

/ 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 - 2514 AN 's-Gravenhage 
tel: 070 - 3653817, fax 070 - 3617436, e-mail: info@vandleten.nl 

postbanknr- 9106115, baipkrek.nr. 421460814 
f 

t^ jf / 

mailto:info@vandleten.nl
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jfc. TE KOOP GEVRAAGD. 
j ) WIJ BIEDEN U DE HOOGSTE PRIJZEN 
r EUROPA 

^ 

^BS^ 
- CEPT (POSTFRIS) 1956 t/m 1992 ^^ 

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

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

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

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

Vraag onze 

Losse blokken: 
1974 
1975 
1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

prijzen 

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 

voor losse 

€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 

series 

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

Leveringsvoorwaarden-
Kwaliteit. Postfris, zonder plakker Mooi 
Betaling 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

Azoren € 10.-
Madeira € 1 O.
Monaco € 16.-
Portugal € 10.-
Azoren € 9.50 
Madeira € 9.50 
Monaco € 16.50 
Portugal € 10.-
Azoren € 10.-
Madeira € 1 O.
Monaco € 17.50 
Portugal € 14.-
S Marino € 12.-
Azoren € 1 O.
Cyprus * € 8.50 
Madeira € 1 O.
Monaco € 15.-
Portugal € 12.-
Azoren € 9.50 
Cyprus * € 3.-
Madeira € 9.50 
Monaco € 15.-
Portugal € 10.-
Albanië € 17.50 
Cyprus* € 4.-
Faroer € 4.-
Guernsey € 5.-
Joegosl. € 5.-
Monaco € M.
Portugal €25 . -
(6 blokjes) 
IJsland € 4.-
Roemenië€ 10.50 

* Cyprus (Turkse Post) 

gecentreerd Blokjes zonder vouwtjes Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Per omgaande Contant of op Uw bank- of giro rekening 

Voor eventueel grotere objecten, is bezoek 

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

aan huis mogelijk 

Tel: 
Fax: 
e-mail: 
Mobiel: 

0318 - 61 03 34 
0318 - 65 11 75 
postzegels @ dutchstamp.nl 
06 - 55 36 88 38 

http://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 II 75 
Maandereind 61 e-mail: postzegels@dutchstamp.nl 
6711 AB Ede mobiel: 06 - 55 36 88 38 

TE KOOP GEVRAAGD 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl


AANBIEDING PRESTIGE - BOOKLETS 
(zolang de voorraad strekt) 

Groot Brittannie 
1972 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 

The story of Wedgevi/ood 
The story of Wedgewood 
The Story of Stanley Gibbons 
The Story of the Royal Mint 
The Story of our Christian Heritage 

The Story of The Times 
The Story of British Rail 

The Story of P&O 
The Story of the Financial Times 
The Scots Connection 

London Life 
Alias Agatha Christie 
Cymru - Wales 
Tolkien 
Beatrix Potter 
Northern Ireland 
Centenary of the National Trust 
European Football Championship 

75th anniv Of The B.B.C. 
The Wildings Definitives 
Breaking Barners 

Profile on Print 
World Changes 
Special By Design 
Queen Elisabeth 
A Treasury of Trees 
Unseen & Unheard (submarines) 

2002 A Gracious Accession 
2002 Across The Universe 

Alderney 
2002 Community services (hulpdiensten) 

Jersey 
2001 Birds Of Prey (Uiien) 

Isle Of Man 
1999 Royai National Lifeboat 
2002 The Reign of Queen Elisabeth II 

Guernsey 
1991 
1992 
1996 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

First Guernsey Stamps 
Operation Astenx 

100 Years of Cinema 
Tapestries (wandkleden) 
The Queen Mother 

Battle of Britain 
Privatisering Post 
50 Glorious Years 

Hong Kong 
2000 Wetland Paradise 
2001 
2002 

Hongj 
1988 
1988 
1989 
1989 

Nieuw 
1996 
1997 

Zuid;i 
2002 
2002 

160 Jaar Hong Kong Post 
Cyber industry 

irije 
Eenden met Kookrecept Duits 
Eenden met Kookrecept Engels 
Idem Eenden Duits met opdruk 
idem Eenden Engels met opdruk 
Zeeland 
New Zealand racehorses 
New Zealand Vineyards 

ifrika 
The Many Faces of Nelson Mandela 
The Big Five (Wilde Dieren) 

Prijs 
89,00 
13,00 
17,00 
17,00 
36,00 
26,00 
25,00 
28,00 
40,00 
33,00 
32,00 
28,00 
28,00 
27,00 
28,00 
30,00 
28,00 
21,00 
23,00 
29,00 
33,00 
33,00 
34,00 
35,00 
24,00 
24,00 
27,00 
26,00 
26,00 

27,50 

37,50 

19,50 
20,00 

20,00 
22,00 
24,00 
25,00 
25,00 
24,00 
26,00 
30,00 

9,00 
20,00 
9,00 

8,00 
8,00 

45,00 
32,00 

19,00 
18,00 

11,00 
8,00 

ONZE PRIJSLIJSTEN NEDERLAND EN OVERZEE, 
INDONESIË EN SURINAME BLIJVEN 
VOORALSNOG GEWOON GELDIG 

(PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN) VRAAG AAN !!! 

POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 
HOLLANDS GLORIE 

CAMPLAAN8,2103GW HEEMSTEDE 
Bankrek. 683112619 - Postbank 4208936 

PROVINCIE-Velletjes (Los) 
Friesland 
Drenthe 
N.Holland 
Gelderland 
N.Brabant 
Groningen 

€ 20.-
€ 24.-
€ 27.-
€ 18.-
€ 14.-
€ 16.-

Z.Holland 
Utrecht 
Limburg 
Overijssel 
Zeeland 
Flevoland 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

11.-
11.-
11.-
11.-
17.-
11.-

Complete Set Provincievellen (12) 
Postfris (in mapjes) 
Gestempeld (in mapjes) 
Eerstedagenveloppen (12) 

179.-
179.-

32.50 
Plaatfout Velletje Prov. Groningen 
Rode Punt (tussen O en N) € 35.-
Plaatfout Vel Verhuiszegels (nr 1988) 
Zwarte Punt (op (D(D van jaartal) € 60.-
Rolzeqels Kerst 2000 
Strip van 20 
Rolzegels Kerst 2001 
Strip van 20 (19 verschillende) 
Rolzegels Kerst 2002 
Strip van 20 (18 verschillende) 

€ 

€ 

€ 

15. 

10. 

9. 

NU HOGERE INKOOPPRIJZEN !! 

INKOOP "FRANKEERZEGELS" 
Oude-valuta 

Nederland € 0,30 / fl 
Euro-valuta 
€ 0,73/€ 

INKOOP 
*****postfris***** 

Collecties en partijen 

N e d e r l a n d 
EUROPA - CEPT 

en over ige landen 
tegen markt- conforme prijzen 

Of Hoger! 
Onze "taxatie" is wat wij daadwerkelijk betalen, een NETTO 

opbrengst dus ! Geen veilingkosten, geen teleurstelling achteraf, geen 
onverkochte restanten retour! U beslist zelf over de eind opbrengst I 

KOMPLETE JAARGANGEN 2002 

ALAND 
ALDERNEY 
ANDORRA-FRANS 
ANDORRA-SPAANS 
ARUBA 
ARUBA-FDC 
AZOREN 
BELGIË 
CYPRUS-GRIEKS 
CYPRUS-TURKS 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
ENGELAND 
ESTLAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
GROENLAND 
GUERNSEY 
HONGARIJE 
IJSLAND 
INDONESIË 
ISLE OF MAN 
ITALIË 
JERSEY 
KROATIË 
LETLAND 
LIECHTENSTEIN 
LITOUWEN 
LUXEMBURG 
MADEIRA 
MALTA 
MAYOTTE 
NED. ANTILLEN 
NED. ANTILLEN-FDC 
NEDERLAND (Davo) 
NEDERLAND-velletjes (Davo) 
NEDERLAND vellen Incl.Provincie 
NEDERLAND-ProvIncle.velletjes 
NEDERLAND-Postzegelboekjes 
NEDERLAND-Eerstedag envelopper 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PALESTINA 
RUSLAND 
RUSLAND gestempeld 
RUSLAND minl-vellen 
SAN MARINO 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
SURINAME REP. 
VATICAAN 
ZWITSERLAND 

33,00 
32,00 
33,00 
18,00 
20,00 
25,00 
13,00 

119,00 
22,00 
21,00 
64,00 
96,00 

168,00 
19,00 
52,00 
56,00 

148,00 
45,00 
66,00 
75,00 
93,00 
62,00 
78,00 

126,00 
99,00 
34,00 
32,00 
54,00 
35,00 
34,00 

7,00 
40,00 
36,00 

106,00 
130,00 
66,00 
75,00 

249,00 
179,00 
23,00 

. 99,00 
149,00 
117,00 
73,00 
12,00 
45,00 
29,00 

105,00 
78,00 
25,00 

143,00 
93,00 
49,00 
61,00 

WWW.STAMPDEALER.NL I 

USA "Looney Tunes" 
Attractieve mini velletjes van 10 

A : 10 w getand B: met 1 w ongetand 
Stripfiguren 
Bugs Bunny (1997) 
Sylvester & Tweety 
Daffy Duck (1999) 
W.E.Coyote (2000) 
Porky Pig (2001) 
Set 5 stuks "A" 
Set 4 stul<s "B" 

€ 7.90 
€ 7.90 
€ 7.90 
€ 7.90 
€ 7.90 

B 

€ 12.90 
€ 8.90 
€ 8.90 
€ 8.90 
€ 37.50 
€ 37.50 

USA "Celebrate The Century" 
1900's tot 1990's 

Complete set 10 vellen € 99.-

http://www.stampdealer.nl


Holland Köln Londen New York 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

organiseert op 

a l J j l 

de 164-ste postzegelveiling 
in het Mercure Hotel te DEVENTER 

KykdageflpiHipHipHPHHHIIIBlienter van 
vrijdag 16 mei t/m donderdag 22 mei. 
Deze voorkijkdagen bieden U een prima gelegenheid 
om op een aangename wijze de kavels te bezichtigen. 

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

Heel veel collecties, partijen en dozen. 

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

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

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

Dagelijks kunt U inzenden, neem vrijblijvend contact op! 

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

Dit is altijd mogelijk. Neem snel contact op. 

MONDIAL 
•OSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13-15 7413 AA DEVENTER 
X Tel. 0570-631224 Fax 0570-636293 

_E-mail info@mondialstamps.nl 
www.mondialstamps.nl 

W-ÜM»» 

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


INKOOPLIJST BLOKKEN & OVERIG 
EDERLAND POSTFRIS 19411993 

nederland 35+15c 

Voor de hoogste 
inkoopprijzen: 
Europost! 

nederland 35+15c 

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 (LUXE!) 
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 

Inkoop 

225,00 
90,00 

3,00 
67,50 

150,00 
450,00 

15,00 
36,00 
10,00 

2,00 
16,50 

225,00 
0,75 
0,05 
0,25 

■ Bij grotere aantallen dan 50 per soort gelieve vooraf contact opnemen • i % "%' 

Blokken 
Jaar 
1965 
1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1977 
1978 
1978 
1979 
1980 
1981 
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 
1223 
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% 
31% 
31% 
31% 
31% 
29% 
29% 
29% 
29% 
27% 
24% 
29% 
29% 
27% 
29% 
22% 
27% 
27% 
27% 
26% 
30% 
27% 
27% 
26% 

Inkoop 
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 
0,50 
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 

ü 

Leveringsvoorwaarden: 
Uitsluitend perfecte kwaliteit wordt geaccepteerd, d.w.z. zonder plakker of roest en de betere series goed gecentreerd! Blokken mogen geen vouwtjes 
hebben e.d. Zegels en blokken die door ons worden afgekeurd komen zonder discussie retour! Betaling op uw bank of girorekening binnen 21 dagen 
of contante betaling bij levering in de winkel volgens afspraak. Minimale levering € 500,. 
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. 

• EUROPOST "DE DIEZE" 

www.europostdedieze.nl 
EMail: europost@euronet.nl 

*7Ï^ 
groot t'n detailhandel 
in postzegels en munten 

Nieuwstraat 8 
5211 NL 'sHertogenbosch 
B.G.G. 0653172 658 

teL 0736132157 in fonummer : 0736841807 
fax. 0736147589 www.europostdedieze.nl 
Openingstijden winliel: dinsdag t/m vriiday 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 POSTFRIS 

MAAK NU GELD VAN UW OVERTOLLIGE VOORRAAD 

i 

^idJf^-^ '^fUiêédS £ ^ ' fMf^éitf, 

INKOOPLIJST JAARGANGEN 1941-1993 
exclusief langlopende series en blokken 

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 

% Ink. 

26% 
32% 
27% 
25% 
26% 
24% 
27% 
31% 
31% 
32% 
31% 
32% 
32% 
32% 
31% 
39% 
31% 
31% 
32% 
31% 
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 
59,00 
24,00 
21,00 
20,00 
64,00 
21,50 
12,50 
13,00 
18,00 
5,25 

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

yh^ft 

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.in € 

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 

% Ink. 

24% 
25% 
25% 
25% 
25% 
24% 
23% 
24% 
25% 
29% 
31% 
31% 
29% 
29% 
30% 
27% 
27% 
30% 
27% 
24% 
24% 
27% 
25% 
25% 
24% 
26% 

Inkoop € 

3,00 
5,00 
5,50 
5,00 
5,50 
4,50 
6,50 
2,50 
4,00 
3,50 
3,00 
3,00 
4,00 
3,50 
3,50 
3,50 
4.00 
4,75 
4,00 
6,00 
5,00 
4,00 
4,75 
5,50 
6,25 
8,75 

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

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

* * * • www.europost-dedieze.nl 
tv? -!S^-*#*i«nwïï« 

* EUROPOST "DE DIEZE" "^-^^"^ europost@euronet.nl 
groot- en dttailhandel 
in postzegels en munten 

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

tel 073-6132157 infonummer: 073-6841807 
fax 073-6147589 www.europost-dedieze.nl 
Openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.45 uur, zat. 10.00 -17 00 uur _1 

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


f .W.Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a i b o o k s e l l e r s 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

www.collectura.com 

VST catalogus Australië 2 0 0 3 in kleur 12 ,95 

Commonwealth in kleur 
Gibbons cat. Groot-Brittannië & Commonwealth 2003, in l<leur 75,90 
aanbieding: speciale catalogus Groot-Brittannie & Commonwealth 
1840-2000 editie 2001 2 delen 109,00 
speciale catalogus Groot-Brittannié Concise 2003 36,00 

a ï j ^ Ë i r a T wmfmm^ Is 2 0 0 2 in kleur 15 ,00 

ismÊÊim 's^.'\ä.'fi--m'\--i--tW'-m--i i^^^^WWS^^^Tz 
Domfil Flora op postzegels 2 0 0 3 , in kleur 6 5 , 0 0 

Winlteitijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 -17.00, zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@collectura.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis Banli 80.70.90.077 
Orders plus € 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling, anders wer
kelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

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

Engeland 
Engelse Koloniën tot 1960 
USA 
Nederland 

Ook inkoop frankeergeldige zegels: 

Engeland 70% 
Kanaaleilanden 40% 

Tel. 0511-454261 
Fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

MPO Munten- en PostzegelOrganisatie organiseert: 
GROTE MUNTEN- EN POSTZEGELVEILING 

Vrijdag 30 + zaterdag 31 mei 2003 in 
'Het Veerhuis' Ni jemonde 4, Nieuwegein 

Schitterende kavels Nederland & OG 
Veel particuliere nalatenschappen 
Frankeergeldig Nederland 
Prachtige collecties 
Div. stempels 

Oude ansichtkaarten 
Losse stukken 

Poststukken 
Variëteiten 

Wereld 

Tevens in deze vei l ing schitterende kavels munten (oa. ca. 240 Goudguldens / Negot iepenningen / 
V2 Gulden 1850 Proof), bankbil jetten (wo. zeer zeldzaam oa. 10 Gulden 1940 III West.-Holst.-Trip), 

penningen (wo. van der Hoef / ru im 100 VPK / historie), zeldzame oude aandelen 
(wo. t iental len plantages Suriname), etc.etc. ;, 

Ned. Indie - Dienst nr. 1 H Ned. Indié -
Ongebruikt zonder gom 

irforatie 'HVA' Groot-Britannië - Nr. 403 (SG) 
Gebruikt 

I Uiteraard zijn ooic uw inzendingen welicom op onze veilingen! 
Informatie: MPO,Tel. 030-6063944 - Fax 030-6019895 - www.mpo.nl 

Veilingcatalogus: maak EU 10,= over op ABN 50.16.84.581 ovv. 'Catalogus' 
(bij gebleken belangstelling blijft u de catalogus gratis ontvangen!) I 

http://www.collectura.com
mailto:pwmeinhardt@collectura.com
http://www.mpo.nl


1ste KLAS KILO WAAR 

v e e l a l met 2002 u i t g a v e n 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330, 6500 AH NIJMEGEN 

Nu ook bereikbaar per E-MAIL: j .haarlem@wxs.nl 

www.ki iowaar .n i 

NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bi] aankoop uit de normale prijslijst van minimaal 3 soorten 5% 
korting bij aankoop boven € 7 0 - e n 10% boven € 180,-
Deze regelingen gelden niet voor aanbiedingen, 
Geen bestelling onder € 35-. 

Betaling ook mogelijl< met uw creditcard S - - -
(VISA en EUROCARD/IWASTERCARD) 

VOORJAARS AANBIEDINGEN 
(zolang de voorraad strekt) 

ENGELAND 
mooie, moderne missie met altijd ook 
wat buitenland 4'/2 kg € 45,-

DUITSLAND: 
prachtige missie met al een goed aandeel 
2003-uitgaven 4'/2 kg € 60,-

18 kg € 199,-

DUITSLAND: 
groot-formaat met veel nieuwe uitgaven 
op dubbel papier 500 gr € 18,-

FAROER EILANDEN: 
unieke mix van een van de kleinste 
landen ter wereld met HW's en veel 
nieuwe uitgiften 100 gr € 55,-

FRANKRIJK: 
zéér nieuw groot-formaat met een 
prachtige variatie 250 gr € 26,-

100 gr € 12,-

DENEMARKEN: 
groot-formaat met voor deense begrippen 
veel variatie en HW's 250 gr € 14,-

DENEMARKEN: 
mooie, goed gevarieerde missie voor 
slechts 500 gr € 19,-

NOORWEGEN MISSIE: 
overwegend nieuw materiaal met een 
goed aandeel HW's 1 kg € 40,-

AUSTRALIE MISSIE: 
al met 2003-uitgiften en veel groot-formaat 
zegels 1 kg € 39,-

JAPAN 
deze maand speciale aandacht voor dit oosterse land dat in zeer korte tijd een van de meest populaire 
verzamelgebieden is geworden en als U de zegels bekijkt is dat met verwonderlijk' 
- 250 gr modern groot-formaat met enorme variatie slechts € 25,-
- 100 gr regionale groot-formaatzegels (Furisato) slechts € 12,-
- Millennium bloes kompleet; 17 stuks gestempeld €115,-
- Heritage bloes 1 t/m 11 gestempeld € 65,-
- W.K. voetbal 2002 11 bloes met de speelschema's € 65,-
- MILLENNIUM, HERITAGE EN W.K. BLOCS SAMEN VOOR 

EEN UITZONDERLIJK LAGE PRIJS VAN €199,-

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 Tel.: 0183 635594 
4200 AV Gorinchem Fax: 0183 636392 

Bestellijsten hele Wereld 
of Lijsten met Partijen 
Arve Collectors bv, Postbus 6044, 2702 AA, Zoetermeer 
Tel./Fax 079-3311218, E-mail: arve@postzegelstekoop.nl 

WWW.Postzegelstekoop.nl 

Luk Vanduffel bvba 
32STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 24 MEI 2003 

OM 13 UUR IN HET CROWNE PLAZA HOTEL TE ANTWERPEN 

^^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
IVIooi klassiel< (nieuw & gestempeld) - Alle 
reeksen - variëteiten/curiositeiten. 

goede 

^^ Nederland - Europa-Cept - Luxemburg -
Frankrijk - Oostenrijk - Engeland - enz. H- Talrijke 
interessante verzamelingen - stocks en restanten. 

Jezoek onze website 
http://www.vanduffel.be 

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

Voor onze volgende 
verzamelingen of goede 
bezoek aan iiuis). 

veilingen kan 
series inleveren 

u steeds 
(eventueel 

Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 
Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 
Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

Openbare Veilingen 

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

(3) 00 323 233 89 70 
URL: http://www.vanduffel.be - E-mail: info@vanduffel.be 

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

mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.kiiowaar.ni
mailto:arve@postzegelstekoop.nl
http://WWW.Postzegelstekoop.nl
http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be
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AANBIEDING NEDERLAND 
GEBRUIKT GEBRUIKT 

2 
3 
6 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
17 
ia 
20 
25 
28 
29 
36 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 vanaf 
49 
56-76 
78 
79 
80 
82-83 
84-86 
87-89 
97 
98 
99 
100 
101 
102-103 
104-105 
129 
130 
131 
132-133 
134-135 
136-138 
141-143 
149-162 
163-165 
166-168 
177-198 
199-202 
203-207 
208-211 
212-219 
220-223 
225-228 
229-231 
232-235 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
257-260 
261-264 
265-266 
270-273 
279-282 
289-292 
300-304 
313-317 
327-331 
346-349 
356a-d 
534-537 
568-572 
592-595 
641-645 
671-675 
854 
858 
875 

14,90 
10,20 
69,00 
55,00 
17,25 
10,40 
56,00 
82,00 
36,50 
38,75 
8,20 

36,50 
9,90 

22,50 
21,00 
69,00 
3,40 
6,70 
9,50 

39,50 
6,00 

10,50 
86,50 

204,00 
69,00 
17,50 
1,95 
3,40 

poa 
7,95 

28,00 
2,95 

13,60 
9,90 

24,25 
20,00 

poa 
5,75 

157,50 
4,80 

148,00 
131,00 

9,00 
17,95 
82,00 
5,70 

11,10 
3,85 
2,85 

31,00 
4,70 

12,10 
3,40 

22,50 
3,80 
6,50 

10,00 
5,40 

20,00 
13,50 
22,00 
10,60 
14,90 
10,30 
4,10 
9,45 
5,20 
2,90 
2,00 
1,60 
2,50 

38,50 
38,00 
17,00 
9,10 

26,50 
8,00 

12,00 
13,00 
0,70 
1,25 

Amp vellen 58,00 
3,00 

917 
937 
983 
1024 
1042 
1063 
1083 

4,95 
4,95 
9,75 
4,50 
5,75 
2,20 
1,55 

Roltandinii 
1-18 187,50 

cat nr pnis 

19-31 
33-56 
57-70 
71-73 
74-77 
78-81 
82-85 
86-89 
90-93 
94-97 

56,00 
111,00 
41,50 
72,00 
28,00 
10,00 
8,50 

11,25 
17,50 
16,75 

98-101 14,75 
Luchtpost 
6-8 
12-13 

6,25 
128,00 

Port 
27 
28 
31-43 
42 
43 

17,00 
84,00 
65,00 
23,00 
35,00 

Internering 
1 110,00 
Dienst 
1-8 
9-15 
16-19 
20-24 
25-26 
27-40 
41-43 
44-58 

130,00 
26,00 
20,70 
2,80 
7,35 
4,60 
0,55 

12,40 

Telegram 
22,00 
20,15 
5,25 

89,00 
20,15 
6,25 

poa 
11,70 
11,70 
19,50 
20,15 

215,00 
Post-pakket 

2,70 
35,00 

Post-bewi/s 
1-7 21 
Dienst 
1-8 
9-15 
16-19 
20-24 
25-26 
27-40 
41-43 
44-58 

130,00 
26,00 
20,70 
2,80 
8,15 
5,10 
0,60 

12,40 
Postfris 
Provincie vellen 
Indien nog voor
radig 
friesland 16,50 
drente 18,50 
nrd-holland 19,50 
gelderland 11,00 
nrd brabant 12,75 
groningen 19,50 
z holland 
utrecht 
limburg 
overi)Ssel 
zeeland 
flevoland 

10,50 
10,50 
10,50 
10,50 
16,00 
10,50 

AANBIEDING OVERZEE 
POSTFRIS CURACAO PLAKKER CURACAO 

pnjs 

12 
18 
24 
25 
73 
75-81 
100 
103 
104-120 
126-137 
138-140 
141-152 
153-157 
158-163 
164-167 
168-177 
178-181 
182-184 
185-195 
196-197 
198-199 
200-205 

46,00 
49,50 
24,00 
56,00 

149,00 
6,00 

450,00 
4,50 
6,25 

460,00 
230,00 

5,50 
87,00 
12,00 
2,40 
2,40 

14,00 
255,00 

1,80 
74,00 

1,20 
0,90 

11,25 
Postfris 
LucMpost 
1-3 
4-16 
17 
18-25 
26-40 
41-44 
45-52 
53-68 
69-81 
82-88 

129,00 
32,00 
34,00 

139,00 
88,00 
19,25 
11,50 
16,00 
11,00 

poa 
Gebruikt Frankeer 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13-17 
18 
19-23 
24 
25 
26-28 
29-34 
35-41 
42 
43 
44-56 
57-67 
68-70 
71a-72a 
73 
74 
74a 
75-81 
82-88 
89-99 
104-120 
126-134 
141-152 

6,35 
84,00 
9,25 

14,25 
44,00 
14,00 
6,00 

35,50 
2,00 

12,25 
64,00 
24,00 
9,50 
8,50 

16,00 
5,50 
4,00 

34,00 
12,00 
36,50 
18,00 
18,00 
11,50 
21,25 
24,00 
20,50 
2,30 
1,50 

26,00 
poa 

16,00 
18,00 

137,00 
21,50 
16,00 

Gebruikt 
Lucbtpost 
1-3 
4-16 
17 
18-25 
26-40 
41-44 
45-52 
53-58 
69-81 
82-88 

54,00 
9,50 

11,00 
138,50 
29,00 
17,50 
9,50 

10,00 
4,00 

185,00 

FDC NED 
1 t/m 60 met adres 60 t/m heden zonder adres 

Faire prijzen 

COMPLETE SET POSTFRISSE 
PROVINCIEVELLETJES 169,00 

Ook nog enkele losse nummers voorradig 

cat nr pnjs 

42 
43 
44-56 
57-67 
68-70 
74 
89-99 
101-102 
103 
104-120 
121-125 
126-137 
138-140 
141-152 
153-157 
168-177 
185-195 
200-205 

24,00 
23,00 
18,00 
30,00 
30,00 
2,50 

24,00 
2,80 
1,10 

130,00 
0,75 

31,00 
1,00 

55,00 
8,00 
6,80 

39,00 
8,00 

Luchtpost 
1-3 
4-16 
17 
18-25 
41-44 
45-52 
53-68 
69-81 
Port 

rrar 

45,00 
11,00 
11,00 

115,00 
14,00 
7,50 
8,00 
iaD_ 

6,00 
Postfris Antillen 
206-208 
290-210 
218-229 
230-233 
234-238 
239-243 

8,40 
6,00 

49,00 
275,00 
36,00 
36,00 

Ook met genoem
de nrs voorradig 
Dit IS slechts een 
kleine greep 
Postfris 
Ned Suriname 
115 
127-129 
130-136 
137-140 
141-144 
179-182 
194 
200-201 
214-219 
280-283 
312-315 
317-320 

29,75 
6,75 

23,50 
48,00 
52,50 
12,25 
11,25 
1,60 
9,75 

37,50 
12,50 
5,50 

Lucbtpost 
1-7 
23 
27-28 
29-30 + 
247-248 
Postfris 
Ned Indie 

15,50 
3,25 
1,50 

6,25 

40-47 
62 
138-141 
167-170 
172-175 
216 
221-225 
226-227 
228-229 
230-243 
235-238 
239-240 
241-245 
246-252 
266-271 
290-292 
304-316 
317-321 
337-346 
RIS 
3-25 

94,50 
6,25 

30,00 
23,50 
31,50 
3,75 

11,00 
2,75 
6,50 

10,00 
2,75 
4,20 
9,00 

12,00 
7,00 

11,00 
6,50 
0,85 

59,00 

470,00 
Postfris N.Guinea 
10-18 
19-21 
22-24 
UNTEA 

29,50 
22,95 
18,50 
34,50 

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

Tel: 077 - 351 26 98 (ook avond's en weekend) 

3% korting bij vooruitbetaling 
Giro 346 82 65 Bank 10 77 01 766 

FRANCO 
LEVERING 

Fax: 077 - 354 72 42 

Internet: www.postzegelhoes.nl 
E-mail. info@post2egelhoes nl 

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

Onze 95® veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 17 mei a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 95® veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
96® veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken voortdurend goede collecties en 
voorraadpartijen voor onze volgende veilingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 15 mei van 13.00-18.00 
vrijdag 16 mei van 13.00-21.00 
zaterdag 17 mei van 08.00-12.00 

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

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

Vraag onze gratis prijslijsten aan. 

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

RUIM 50 JAAR BEROEPSFILATELIST 

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

,-^-

Antiquarische en 
tweedehands boeken 

Algemene voorraad, met veel 
filatelie, ornithologie en Zuid Afrika. 

Ook regelmatig aanbod 
van goede prentbrlefkaarten 

Adres: 
I Pastelstraat 77 

1339 JG Almere (NL) 
Tel 06 - 51386306 

Email: wIIholf@chello.nl 

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

Bezoek op ttfspraak 

http://www.postzegelhoes.nl
mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesland.nl
http://www.filateliehp2.nl
mailto:wIIholf@chello.nl
http://www.flevoIacus.nl
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Filatelie wordt uitgegeven door de 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatehe te Den Haag Tilateiie' 
bevat (buiten verantwooTdeUjkheid van de 
redactie) de mededelingen van de Ne
derlandse Bond van Filatehsten-Vere-
nigmgen en de informatiepagina's van 
de Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelhandelaren 
Filatelie verschijnt in de eerste helft 

van de maand {niet in juli) 

Hoofdredacteur* 
Aad Knikman AIJP 
Kl ippen 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 5254391 
Telefax 035 5240926 
E-mail philatelie@)tip nl 
Website www filatelie ws 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 270 3830 AG Leusden 
Jeanine de Troye 
Telefoon 033 43 35 231 
Telefax 033 43 35 258 

Abonnementen en 
bezorgklachten: 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0251-31 39 39 
Telefax 0251 310405 
E-maiI aboservice@)aboland nl 
Website www aboiand nl 

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

'Hoe word ik abonnee? ' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
I. een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten (zie 
Verenigingsadressen' elders m dit 

nummer) Het abonnementsgeld is 
dan inbegrepen in de contributie die u 
aan de vereniging betaalt 
2 een individueel abonnement 
Voor een individueel abonnement 
kunt u zich met uitzondering van 
België aanmelden bij Abonnemen 
tenland 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 een jaar (elf nummers) 
Voor het opzeggen van uw abonne 
ment zie Opzegging' 

Belgische abonnees 
Als u in België woont kost een abon
nement € 22 50 te storten op reke 
ningooo 0350882 33 t n v Penning
meester Maandblad Filatelie Brussel, 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
hetblad moetworden gezonden' 

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

Losse nummers : 
Losse nummers van de lopendejaar^an^ 
kunnen voor zover nog voorradig wor 
den besteld voor € 2 50 per nummer 
(inclusief porto) op postgiro 8591403 
van Abonnemenland te Uitgeest, 
onder vermelding van de gewenste 
editienummers 

Bestuur: 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs S W D Veenstra Roelofsstraat31 
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AMERIKAANSE PRESIDENT HOUDER VAN HET 
RECORD 'KERSTKAARTEN VERZENDEN' 

Het postzegelblad Deut
sche Bnefmarken-Zeitun^ 
bevatte onlangs een op
merkelijk bericht. De 
Amerikaanse president 
George W. Bush en zijn 
echtgenote Laura schij
nen rond de jaarwisse
ling niet minder dan één 
miljoen kerst- en nieuw
jaarkaarten te hebben 
verzonden. Niet alleen 
dat aantal wekt verba
zing, ook het feit dat de 

kaarten tegen 'normaal 
tarief (37 cent per kaart) 
werden verzonden. Dat 
leverde dus 370.000 dol
lar aan portokosten op. 
Bill Clinton, Bush' voor
ganger, had kennelijk 
minder vrienden en ken
nissen: hij verstuurde in 
zijn tijd 'slechts' 400.000 
kaarten. Bill was boven
dien zo slim om van het 
Presort-tarief (24.3 cent) 
gebruikte maken. 

APS IS BEGONNEN 
MET DE EERSTE FASE 

Dankzij onze Amerikaan
se correspondent Hans 
Kramer kunnen we aan
tonen dat de American Phi
latelic Society is begonnen 
met de verbouw van een 
oude luciferfabriek tot 
het warm kloppend hart 
van de vereniging. Fase i 
van het project is nu be

gonnen: het opknappen 
en herinrichten van het 
grote, vrijstaande ge
bouw. De leden van de 
APS kregen de jaarlijkse 
oproep tot het betalen 
van hun contributie toe
gestuurd in een envelop 
die was gefrankeerd met 
een speciaal mailing per
mit label, waarop het be
gin van Phase 1 wordt aan
gekondigd. 

VOLGEND JAAR: 
JOSEPH SCHMIDT 

In Nederland weten we 
nog niet eens welke ze
gels dit najaar zullen ver
schijnen, maar in Duits
land pakken ze het an
ders aan. Want het pro
gramma van Deutsche Post 
voor 2004 ligt nu al gro
tendeels vast. Dat wil 
zeggen: wat er op de ze
gels komt te staan weten 
we al; alleen de emissie-
data moeten nog worden 
vastgelegd. 
Er komen op z'n minst 
52 verschillende zegels, 
gewijd aan een groot aan
tal onderwerpen. Bij een 
van de zegels zou je met 
een beetje goede wil kun-

Joscph Schmidt 

nen zeggen dat er sprake 
is van een Hollands tin
tje: die is gewijd aan de 
honderdste geboortedag 
van Joseph Schmidt, bij 
de oudere lezers van Fila
telie ongetwijfeld bekend 
van zijn schlager 'Ik hou 
van Holland'. 

KEULSE DOM: EEN 
KLEIN VERSCHIL 

In Duitsland verscheen 
op 6 maart een zegel met 
een afbeelding van de 
Keulse Dom; dit omdat 
het bouwwerk op de lijst 
met werelderfgoederen 
van de Unesco is gezet. 
Het klinkt onwaarschijn
lijk, maar het schijnt dat 
er klachten zijn over deze 
zegel. De afbeelding van 
de Dom zou niet hele
maal kloppen, want - zo 
zeggen de klagers - een 
van de twee domtorens is 
in het echt 7 centimeter 
kleiner is dan de andere! 
Op de zegel zijn de torens 
even hoog. 'Maar zo'n 
miniem verschil kun ie 
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Kölner Dom 
Deut« hiami 

op zo'n kleine zegel nu 
eenmaal niet laten zien,' 
zegt een woordvoerder 
van Deutsche Post, die de 
klachten kennelijk wèl 
serieus nam... 

SLANIA ZIEK, ZEGELS 
WORDEN UITGESTELD 

De verschijning van drie 
nieuwe postzegels van de 
Verenigde Naties, ge
pland voor 22 september 
aanstaande, is tot nader 
order uitgesteld. Het gaat 
om zegels die een beeld 
geven van de Algemene 
Vergadering van de VN in 
New York. Ze zouden 
worden gegraveerd door 
de wereldberoemde ont
werper Czeslaw Slania 
(onder); ziekte verhin
dert hem echter om de 
emissie af te ronden. 
De postadministratie van 
de VN, de UNPA, heeft er 
niet voor gekozen de op
dracht aan iemand an
ders te geven. 'We laten 
het aan Slania zelf over 
om te beslissen of hij de 
zegels al dan niet wil vol
tooien,' zo deelt een 
zegsman van de UNPA 
mee. 'JVlochthij dat doen 
dan vinden we later vast 
wel een plekje voor de ze
gels in ons emissiepro
gramma.' 

EMISSIE GENEESKRACHTIGE KRUIDEN: 
ENGELS MET EEN ZWITSERS TINTJE 

Twee jaar geleden ging 
de Zwitserse drukkerij 
Hello Couruoisier dicht en 
verdween een van de be
kendste namen uit de we
reld van de postzegel
drukkers. Dächten we -
want de Engelse drukker 
Walsall nam niet alleen 
twee rotatiepersen van 

Couruoisier over, maar 
naar nu blijkt ook de be
drijfsnaam Couruoisier. En 
dat wil Walsall weten ook: 
de frankeerzegels die het 
bedrijf voor de Zwitserse 
PTT (Irukt ('geneeskrach
tige kruiden') tonen niet 
het drukkerskenmerk 
Walsall, maar dat van het 

ter ziele gegane Couruoi
sier. Het Zwitserse bedrijf 
mag dan dood zijn, de 
naam is kennelijk nog 
springlevend! 
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EUROPA'S GROOTSTE POSTSORTEERCENTRUM 
NA AANLOOPPROBLEMEN EINDELIJK OPEN 

^ Het heeft heel wat zweet-
i druppeltjes gekost, maar 

—"^ nu kunnen de Oostenrij-

3i A kers dan toch trots zijn 
" " op 'hun' Briejzentrum 

Wien, het grootste post-
sorteercentrum van Euro
pa. Het in Inzersdorf ge
huisveste complex ging 

op 3 maart van dit jaar of
ficieel open (foto rechts). 
Er was vorige zomer, tij
dens het proefdraaien in 
het centrum, sprake van 
behoorlijke aanlooppro
blemen. De situatie was 
zelfs zo erg, dat de Oos
tenrijkse bestellers zater

dagdiensten moesten 
draaien om de opgelopen 
achterstand weg te wer
ken. Maar nu lopen de 
zaken zo goed als op rol
letjes. Het centrum in In
zersdorf is dag en nacht 
geopend, biedt werk aan 
twaalfhonderd mannen 
en vrouwen en verwerkt 
dagelijks tegen de vier 
miljoen zendingen. 



ENSCHEDEZEGELS 
MET RODE STIP 

De zegels ter gelegenheid 
van het jubileum '300 
jaar Enschedé' zijn nog 
maar enkele maanden uit 
en nu al is er een variant 
gesignaleerd. Herbert 
van den Bos uit Stede-
broec meldt een rode 
punt in de 'lus' van de ge
schreven hoofdletter 'J' 
van Joh. Enschedé, te vin
den op het tabje boven de 
eerste zegel in het blokje. 

Is het een echte variëteit 
of een druktoevalligheld? 
Daarvoor zouden we 
moeten weten of er meer 
lezers zijn die een velletje 
met rode stip hebben. 

MINIATUUR-POSTSTUKJES: 
KLEIN, KLEINER, ALLERKLEINST 

Ds pij! wijst naar de rode stip 

Even dachten we dat het 
poststukje dat op 17 fe
bruari jl. in Kopenhagen 
onder de hamer kwam 
het kleinste ter wereld 
was. Het stukje werd 
door de bewuste veiling, 
Thomas Holland, ingezet 
op 150 kronen en uitein
delijk toegeslagen voor 
270 kronen (ruim 36 
euro). Maar toen we een 
afbeelding van het post

stukje op onze website 
zetten kregen we een re
actie van Jan Boon, web
master van de site van 
Po&Po. Jan kwam met 
een foto van een stukje 
dat wel eens het aller
kleinste poststukje ter 
wereld zou kunnen zijn. 
Chauvinistisch als we 
zijn roepen we daarom 
het vaderlandse kaartje 
tot recordhouder uit. 

CREATIEF MET POSTZEGELS: ROYAL MAIL 
BRENGT AARDAPPELGEZICHTEN TOT LEVEN 

• • • • • ft £ ^ *mM0 

Hoe het spelletje precies 
heette weten we niet 
meer (Mr. Potatoe?), maar 
je had vroeger doosjes 
met plastic voorwerpen 
waarmee je een aardappel 
zó kon versieren dat er al
lerlei kolderieke tronies 
ontstonden. Jeugdsenti-
ment. Maar weer hele
maal van deze tijd, als we 
mogen afgaan op de 
emissie die Groot-Brit-
tannië op 25 maart aan 
de loketten bracht. Een 

velletje van tien 'basisze
gels' gaat vergezeld van 
een stickervel met een 
groot aantal ogen, snor
ren, hoofddeksels en an
dere attributen. Wie cre
atiefis kan er vast iets 
moois van maken. Hoe 
zo'n 'aardappelzegel' er 
uit kan zien is op het sti
ckervelletje in beeld ge
bracht: zie rechtsonder 
op de afbeeling hier
naast. 

GRENADA HOUDT 
VAN M*GEARS 

In de loop van deze 
maand komt er nieuw 
speelgoed op de markt: 
M'Gears van de fabrikant 
Learning Resources. Laatst
genoemde firma heeft 
een soort Lego ontwikkeld 
waarmee gemotoriseerde 
autootjes, vliegtuigen, 
robots en buggies kun
nen worden gebouwd. 
Voor nog geen veertig 
dollar per doos kunnen 
de kids aan de slag met 

350 onderdeeltjes in 
achttien verschillende 
vormen, inclusief een 
motor die zowel vooruit 
als achteruit kan draaien. 
De slimme producenten 
van M'Gears hebben de 
postadminstratie van 
Grenada bereid gevon
den een blokje van vier 
zegels uit te geven dat 
vierM'Gears-modellen af
beeldt. M-Gears schenkt 
op zijn beurt speelgoed 
ter waarde van 5.000 dol
lar aan het ministerie van 
Onderwijs van Grenada. 

FORMULIER VOOR 
BLADPRIJZEN 2 0 0 3 

Verenigingen die hun 
blad willen laten meedin
gen naar de jaarlijkse Fi-
lotelie Verenigingsbladprij-
zen kunnen vanaf nu een 

speciaal inschrijfformu
lier aanvragen bij de se
cretaris van de jury. 
Hoe dat in zijn werk gaat 
- en wat er precies op het 
spel staat - wordt verteld 
op pagina 407 van dit 
nummer van 'Filatelie'. 

TOPPRIJS VOOR 
BRIEF UIT 1708 

Een brief uit 1708, ver
zonden uit Estland en ge
richt aan de Zweedse ko
ning Karl XII, behoorde 
tot de topstukken van de 
veiling die het Zweedse 

veilinghuis Postiljonen op 
14 en 15 maart in Malmö 
hield. Bijzonder aan de 
briefis het ongewone en 
uiterst zeldzame band
stempel 'Riga', midden-
boven op het poststuk. 
Het stuk (inzet €10.000 
euro) bracht €12.500 op. 

ALTERNATIEVE STRAF 
VOOR POSTDIEF 

Zou het bij ons ook kun
nen? Nee, we denken van 
niet. Maar in Amerika, in 
San Francisco, was rech
ter Vaughn Walker niet te 
beroerd om de 24-jarige 
Shawn Gementera tot 
een opmerkelijke strafte 
veroordelen. Shawn had 
zich vergrepen aan brie
ven die de plaatselijke 
postbesteller even daar
voor in de brievenbussen 
van bewoners van San 
Francisco en Burmin-
game had gestopt. Behal
ve een gevangenisstraf 
van twee maanden en 
toezicht gedurende drie 
jaar kreeg Shawn nóg iets 
aan zijn broek: hij moest 
van de rechter honderd 
uur voor een postkantoor 
gaan staan met een sand-
wichbord met de volgen
de tekst: I have stolen mail. 
This is my punishment ('Ik 
heb post gestolen. Dit is 
mijn straf). 

DAG VAN DE POSTZEGEL 2 0 0 3 ROTTERDAM 
STRIJKT NEER IN CONGRESCENTRUM AHOY' 

De Stichting Comité'Dag 
vav. de Postzegel Rotterdam 
organiseert van 31 okto
ber tot en met 2 novem
ber een tentoonstelling 
in het kader van de Dag 
van de Postzegel 2003. In 
Congrescentrum Ahoy' 
worden 250 kaders opge
steld met collecties in de 
categorieën 2 en 3, met 
eenkadercoUecties en 
metjeugdverzamelingen. 
Verder zijn er diverse ac

tiviteiten, zoals de ver
koop van enveloppen, 
een loterij en twee grote 
stuivertafels waar zegels 
voor vijf eurocent per 
stuk worden verkocht. 
Ook worden er handela-
renstands ingericht. 
Het evenement is op vrij
dag 31 oktober van 13 tot 
18 geopend, op zaterdag 
I november van 10 tot 18 
uur en op zondag 2 no
vember van 10 tot 16 uur. 

De toegangsprijs is drie 
euro (jeugd gratis). In
lichtingen worden vers
trekt door de heer A.Rit
meester, telefoon 015-
2141701 of per e-mail 
(a.ritmecstcr@planet.nl). 

rotte rdatn 
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ZOMERPOSTZEGELS 2 0 0 3 : AQUARELLEN 
VAN VADER EN ZOON WENDEL 

Op 8 april jl. verscheen 
een blok met tien postze
gels van 39+19 c. met af
beeldingen van zes ver
schillende bloemen. De 
illustraties zijn gebaseerd 
op aquarellen die Abra
ham Jacobus Wendel en 

ä zijn zoon Abraham Jaco
bus Johannes Wendel 
werden geschilderd. De 
zegels zijn ontworpen 
door David Quai uit Am
sterdam. De blokjes, die 
twee kolommen van vijf 
zegels bevatten, zijn in 
vierkleuren offsetdruk bij 
The House ofQuesta 
(GrootBrittannië) ge
drukt, op een Mitsubishi
pers. De vier gebruikte 
kleuren zijn cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart. 
Op de onderste blokrand 
staan de teksten Artikel
nummer 230460 en Aan
uatî  verkoop 08 04 2003; 
middenonder is een pro
ductbarcode geplaatst die 
eindigt op 9234. Voor de 
teksten (inclusief de Ne
derlandse en Latijnse 
bloemennamen op de ze
geltabs) zijn letters en 
cijfers gebruikt die een 
digitale, 'OCRachtige' 
indruk maken. Zo zijn de 

nullen voorzien van een 
schuine dwarsstreep, een 
gewoonte die in de com
puterwereld wordt ge
hanteerd om de letter 'O' 
van het cijfer 'o' te kun
nen onderscheiden. De 
teksten op de zijranden 
(tabs) staan met de basis 
naar links. 

Veirandbijzonderheden 
De zegels zijn gedrukt in 
drukvellen van viermaal 
vier blokken. Op de lin
ker en rechterrand, tus
sen de blokken, zijn snij
lijnen geplaatst. In de 
vier hoeken en op drie
kwart van boven en on
derrand zien we paskrui
sen. Op de rechtervelrand 
zijn twee lange, verticale 
balken tegen elkaar aan 
gedrukt; die bevatten van 
boven naar beneden af
wisselend cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart, 
respectievelijk alle kleu
ren gemengd. Op de bo
venvelrand staat op de 
linkerhelft een vierkleuri
ge balk die van links naar 
rechts in intensiteit toe
neemt. Op de ondervel
rand zien we van links 
naar rechts een vierkleu

Zomerpostze^els 2003 thema 'Bloeiend uerledcn'. 

rige balk (cyaanblauw, 
geel, magenta en zwart); 
hetwoord:LAYEDGE;de 
tekst: Cyan, Yellow, Ma
genta, Black die gedrukt 
zijn in de desbetreffende 
kleuren; de teksten 
Q5461 Dutch Post Summer 
StampFORM2,iX5/let@ 

25.73mmx 35.g6mm, 
Trims: 108x150mm en Pu
rup 305# 3969 DGB, Pa
per: 483x648mm; een pas
kruis; de barcode 
■^$CHQoo546io20ooo en 
een paskruis. 
De rastermaat is R120 
(Hilme 300 ofwel 300 lij

nen per inch). De raster
hoeken van de afzonder
lijke offsetplaten zijn als 
volgt: cyaanblauw 75, 
geel o, magenta 45 en 
zwart 15 graden. 
De blokken zijn voorzien 
van kamperforaat 
(i4'/2:i4^/4, 26 tanden 
horizontaal, 19 tanden 
verticaal). De zijranden 
van het blokje zijn door
lopend geperforeerd. De 
velranden van het drukvel 
zijn rechts niet doorge
perforeerd, links wel. 
Tussen de blokken zit 
horizontaal een ruimte 
van één zegel. De deci
male perforatiemaat is 
14.46:14.77. 
Het papier is fosfores
cent offsetpapier van Tul
lis Russell, dat onder de 
ultraviolette lamp aan 
beeldzijde op en nahcht. 
Het papierdoorzicht is III 
met papierrichting | 
(staand, dwars op de 
lengterichting van de ze
gel), de gom isC2. 
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Recent ontdekte 'plaatfouten' bij Nederlandse Beatrazegels 'druppel onder R van 
Nederland' (l:nksboi;en), 'stip tussen zegels' (rechtsboven) en 'stip bouen 1 uan Wi' 
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HANGBLOKJES 
BEATRIX 

Het is eigenlijk verba
zingwekkend dat binnen 
betrekkelijk korte tijd zo
veel over de Beatrix
hangblokjes tevoorschijn 
is gekomen. Begin de
cember 2002 meldden we 
in Filatelie de 'smalle 
hechtpunten' en in janu
ari 2003 de 'geheime tek
sten'. Ook niet eerder ge
vonden 'plaatfouten' zijn 
pas recent bekend, zoals 
de donkerblauwe stip bo
ven de ' i ' van 'Wi' (zegel 
van 0.78 euro). 
In het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag zijn sinds kort van 
de meeste eurowaarden 
van de Beatrixzegels 'mo
delvellen' aanwezig; al
leen vellen van de waar
den 0.25 en 0.40 euro 
ontbreken. Zoals u uit de 
aanhalingstekens al kunt 
afleiden moet de term 
'modelvel' met een kor
reltje zout worden geno
men; het gaat hier alleen 

om de druk van de twee 
zegelcilinders; die voor 
de beide randteksten zijn 
niet aanwezig, net zo min 
als die voor de achterkan
ten. De vellen vermelden 
de data 23 oktober 2002 
(0.65, 0.78 en i.oo euro) 
of 24 oktober 2002 (0.39, 
0.50 en 3.00 euro). 
De drukcilinder omvat 
drie rijen van zes naast 
elkaar geplaatste blokjes. 
Op de rechtervelrand, 
schuin boven rij i en 
schuin onder rij 3, staan 
paskruizen. Rechts van 
blok 6, op rij i, zien we 
twee horizontale regis
terbalken: de bovenste 
voor het portret en die 
daaronder voor de tekst. 
De drukrichting van deze 
'modelvellen' wijkt af van 
de definitieve druk: 
O(nder) in plaats van 
B(oven). Bij nadere be
schouwing van de druk
vellen is van de bekende 
kenmerken niets anders 
terug te vinden dan twee 
kenmerken van de tekst
cilinder van de zegel van 

0.65 euro. Het gaat om 
de bekende 'druppel' on
der de 'R' van 'Neder
land' en het krasje onder 
de tweede 'D' in de witte 
ruimte tussen de zegels 2 
en 4. Beide kenmerken 
waren toen dus al aanwe
zig; ze zitten in de mees
te rechtse kolom op twee 
verschillende blokjes bo
ven elkaar: op blok 12 de 
'kras' tussen zegels 2 en 
4 en op blok 18 de 'drup
pel'. 
Er wordt wel beweerd dat 
'plaatfouten' pas erkend 
kunnen worden als ze op 
de 'modelvellen' zijn aan
getroffen (Van Wilgen
burg) , maar dat gaat ze
ker niet op. Niet alleen 
kunnen beschadigingen 
in een later stadium nog 
'plaatfouten' op een ci
linder opleveren. Boven
dien kunnen er nieuwe 
cilinders in gebruik zijn 
genomen zonder dat dit 
door drukvellen (al dan 
niet met akkoordverkla
ring) wordt gedocumen
teerd. 

http://www.xs4all.nl/~dziew0n/flla/druktech.htm


HOE SLORDIG DE NEDERLANDSE FILATELIE 
MET VERWORVEN KENNIS OMSPRINGT 

Wat over postzegels be
kend is door ontdekkin
gen of dankzij serieus 
onderzoek wordt in het 
gunstigste geval snel in 
de filatelistische tijd
schriften gepubliceerd. 
Vervolgens wordt diezelf
de informatie vaak luk
raak, verminkt of in een 
te vereenvoudigde vorm 
opgenomen in gespecia
liseerde catalogi. Als er 
dan ooit een handboek
project van de grond 
komt, zijn de verwachtin
gen (te) hoog gespannen 
en lijkt het bijna vanzelf
sprekend dat essentiële 
gegevens hun weg vinden 
naar dat handboek. 
In Nederland is de situ
atie niet onverdeeld on
gunstig. De tijdschriften 
Filatelie en Mijn Stokpaard
je hebben elk hun eigen 
lezerspubliek en bepalen 
aan de hand van hun 
doelstellingen wat ze wil
len publiceren. De redac
tie van de Speciale Catalo
gus van de NVPH lijkt in
tern te zeer verdeeld om 
consequent waar te ma
ken wat het woordje 
'Speciale' in de titel van 
de catalogus pretendeert. 
In 'Filatelie' is de inhoud 
van nieuwe edities van de 
Speciale Catalogus een aan
tal jaren consequent be
sproken; het bleek echter 
in overwegende mate 
'paarlen voor de zwijnen' 
te zijn. 

Sinds mei 1994 is ook de 
productie van de afleve
ringen van het Handboek 
Postu)aarden Nederland op 
gang gekomen. Dit hand
boek was er bij voorbaat 
toe veroordeeld zich te 
moeten beperken tot in
teressante achtergronden 
van de erin besproken 
emissies; een diepgaande 
bespreking van druktech-
nische aspecten van die
zelfde emissies zat er niet 
in. 
Over die achtergronden 
in het handboek overi
gens niets dan lof] Maar 
het druktechnische as
pect komt er daarentegen 
vaak te bekaaid van af, 
om over de literatuurver
wijzingen maar te zwij
gen. 
Een duidelijk voorbeeld 
van hoe het niet moet 
zien we bij de postzegel
boekjes met Zomerze-
gels uit 1985. 
In de Katalogus Postzegel-
en Automaatboekjes Neder
land van Walter de Rooy 
vonden we in de opstel
ling bij postzegelboekje 

31 op pagina 46 de vol
gende tekst: 

Helecon-Josjor boekje 31 
Een gedeelte uan de oplatje is 
per uergissinij gedruict op 
uoor Australië bestemd jos/o-
rescerend papier; onder korte
golf UV licht het langzaam 
oranjerood op. Het vrijwel 
ontbreken uan witmaker, 
kan de kleur rood intenser 
maken. 

Als prijzen vermeldt de 
editie van diezelfde cata
logus (editie 1994) voor 
een normaal boekje 
(nummer 31) f22.50 en 
voor een boekje met He-
lecon-coating (nummer 
31H) f65.-. Inmiddels is 
de opstelling van De 
Rooy al sinds jaar en dag 
in de NVPH-catalogus 
geïncorporeerd, maar op 
pagina 292 van de editie 
van 2003 is niets te vin
den over een Helecon-va-
riant. 
Het Handboek Postpaarden 
Nederland is nu ook toege
komen aan de Zomerze-
gels van 1985. De samen
stellers vermelden op pa
gina C146-7 het volgen
de: 

Papier 
Fosforescerend papier 
zonder watermerk, gele
verd door Harrison and 
Sons. Naar de reactie 
onder UV-licht worden 
bij de boekjes twee pa
piervarianten onder
scheiden'. 

Dat kleine voetnootje (*) 
verwijst naar de publica
tie van C.H.J. Matser in 
Bulletin Kontaktgroep Auto
maatboekjes en Rolzegels 
nummer 47 van mei 
1985. Heel leuk natuur
lijk, maar er wordt dus 
met geen woord gespro
ken over wat die 'papier
varianten' nu precies in
houden. 
Hoe zat het met het pa
pier? Daarvan gaan we te
rug naar het Nederlandsch 
Maandblad uoor Philatelie 
van mei 1985, waar in de 
rubriek 'Nederland' (pa
gina 358) het volgende 
wordt meegedeeld: 

Helecon fosfor per 
vergissing 

Het sinds 1971 voor Ne
derlandse postzegels ge
bruikte fosforescerende 
papier van Harrison and 
Sons Ltd (HS3 voor ras
terdiepdruk en HS6 voor 
offset) licht onderde 

kortegolf UV-lamp {254 
nm) wit/blauwig op, 
soms wat gelig, en blijft 
daarna nog even nalich-
ten. Hoe gelig hangt af 
van de nog werkzaam
heid van de witmaker in 
de coating. Tot mijn zeer 
grote verbazing reageer
den de 1985 Zomer-zegel-
boekjes 'rood' onder de 
UV-lamp, en bleef het na-
lichten achterwege. 
Ogenblikkelijk moest ik 
denken aan de postzegel
boekjes die enkele jaren 
geleden gedrukt waren 
door Joh. Enschedé en 
Zonen voor de Australi
sche posterijen. Op 17 
november 1982 versche
nen twee postzegelboek
jes ter waarde van 60c en 
$1. [...] Volgens informa
tie van de Australische 
Postal Commission zijn 
de zegels gedrukt op pa
pier van Harrison and 
Sons, Ltd, 96 gram/m2, 
waaraan een 'lumines
cence' is toegevoegd. 
Australië gebruikt sinds 
1963 het zogenaamde 
'HELECON', aanvankelijk 
in de inkt, gesmeerd op 
de gomzijde of op de 
beeldzijde van het papier, 

coating. Beide varianten 
treffen we ook aan bij de 
Nederlandse 1985 zomer-
zegel-boekjes. 
Papierdoorzicht Is ll lb, 
glansdiagonalen -70/22 
voor zowel de boekjes 
Zomer 1985 als de Aus
tralische boekjes. Het pa
pier zelf, zoals te zien aan 
de gomzijde, bevat een 
egale witmaker doch doet 
vrij grijs aan. 
De Zomerzegelboekjes 
met 'HELECON' vormen 
ongeveer een kwart van 
de oplage. Het eerder in 
deze rubriek beschreven 
'modelvel' is op HELE
CON. Het grootste deel 
van de oplage is gedrukt 
op het gebruikelijke Har
rison fosforpapier. Door
zicht is dan ll lq, met 
glansdiagonalen -45/45. 
Er bestaan van de 1985 
Zomerzegelboekjes dus 
twee soorten: 
A: HELECON papier, on
der UV traag rood oplich
tend, na uitschakelen is 
reactie weg 

a. witmaker in de coating 
b. weinig of geen witma
ker in de coating 
B: HS3 papier, onder UV 
wit(blauwig) oplichtend, 

Waarderpolder (waar de 
Goebelpers stond) was er 
naar hem gebeld met de 
vraag of het HS3-papier 
met de juiste breedte ge
bruikt mocht worden 
voor de Nederlansdse Zo
merzegelboekjes. Haan 
reageerde positief. Pas 
achteraf realiseerde hij 
zich dat het Helecon-pa-
pier ook met de code HS3 
werd aangeduid en dat 
het in dit geval een res
tant betrof van de in 1982 
gedrukte boekjes voor 
Australië. Op mijn vraag 
naar de omvang van de 
Helecon-oplage kwam er 
als antwoord: 'Ongeveer 
een l<wart van de oplage.' 
In het Handboek Postpaar
den Nederland is zelfs geen 
literatuurverwijzing te 
vinden waaruit blijkt dat 
het maandblad deze in
formatie boven water had 
gekregen. Dat ook de 
contactgroep Automaat
boekjes en Rolzegels over 
de Helecon-oplage 
schreef is niet zo verwon
derlijk. Ik gaf toen - en 
doe dat trouwens nog 
steeds - informatie zo 
spoedig mogelijk aan 
medeverzamelaars door. 

Zomerzegelboekjes uit 1985; links een normaal boekje,rechts een boekje met zegels op het zogenoemde Heiccon-papier. 

later uitsluitend in de 
coating verwerkt. Onder 
de kortegolf UV-lamp 
(254 nm) licht HELECON 
langzaam oranjerood op, 
echter voor het oog vindt 
er bij het weghalen van 
de UV geen nalichten 
plaats. 
Dit geldt ook voor de 
twee Australische postze
gelboekjes welke bij Joh. 
Enschedé en Zonen ge
drukt zijn. We kunnen 
qua UV-reactie twee va
rianten onderkennen: in
tens rood, praktisch geen 
egale witmaker in de 
coating, flets rood, vrij 
veel egale witmaker in de 

na uitschakelen nog eni
ge tijd nalichtend. 

Het hiervoor geciteerde 
gedeelte uit het maand
blad was gebaseerd op 
mijn eigen waarnemin
gen. Meteen na mijn ont
dekking heb ik telefo
nisch contact gezocht 
met Henk Haan van Joh. 
Enschedé, die verbaasd 
reageerde en me beloof
de het te zullen uitzoe
ken. Enkele dagen later 
werd ik door de heer 
Haan opgebeld met de 
mededeling dat het klop
te wat ik gemeld had. 
Vanuit de drukkerij in de 

Waarom zou ik iets ach
terhouden? Gezien de 
lange productietijd van 
Filatelie is het niet uitge
sloten dat anderen het 
dan eerder kunnen publi
ceren. 
Het zwaar gesubsidieer
de Hondboek Postpaarden 
Nederland doet de Neder
landse fdatelisten tekort 
door de Helecon-varian-
ten niet te beschrijven en 
ze min of meer onder ta
fel te vegen. % 
Het gaat echter gelukkig * 
om een losbladig systeem, 
dus het verzuim valt nog 
wel goed te maken... 



NIEUWE VARIËTEIT BIJ DE IHB'S IN 
DUALE WAARDE 'BINNEN EUROPA' 

In juli 2001 verschenen er 
geïntegreerde hangboek
jes (iHB's) met vijftig ze
gels van f 1.20/0.54 euro. 
De zegels in deze iHB's 
waren niet voorzien van 
een perforatielijntje dat 
het afscheuren van de 
prioritylabels mogelijk 
maakte. Ook in juli 2001 
verschenen er iHB's met 
uijf zegels; die bleken wèl 
van zo'n perforatielijntje 
te zijn voorzien. Hetzelf
de gold voor de iHB's 
met zegels voor 'buiten 
Europa' van f 1.65/0.75 
euro. 
Waarom werd dat perfo
ratielijntje aangebracht? 
Simpel: omdat er ook 
stukken naar het buiten
land worden verzonden 
die van een frankering 
voor normale verzending 
(nonpriority) zijn voor

zien. Zulke stukken zou
den  als ze door het ge
bruik van zegels met een 
'vast' prioritylabel ten 
onrechte een prioritybe
handeling zouden krij
gen  moeten worden be
port. De op 2 januari 
2002 verschenen iHB's 
(uitsluitend eurowaar
den) waren alle voorzien 
van prioritylabels met een 
verticale perforatielijn. 
Enige tijd terug bestelde 
de heer W.A. Arnouts uit 
Kerkrade bij postzegel
handel Hollands Glorie ze
gels zonder perforatielijn 
uit een iHB van 50. Bij 
nadere bestudering ont
dekte hij dat de desbe
treffende zegels wel de
gelijk van een perforatie
lijntje waren voorzien. 
En inderdaad, bij nauw
keurige beschouwing van 

de iHB's van 50 die ik in 
mijn eigen verzameüng 
had, bleek dat alle exem
plaren die ik apart had 

gezet vanwege afwijken
de hangogen (smallere 
hechtpunten in plaats 
van brede van i millime

Vicrde vanant europosteegel vanji 20/0 54 euro tóch een perforatiehjntje 

ter) voorzien waren van 
verticale perforatielijnen. 
Kennelijk is nog voordat 
de euroiHB's werden ge
drukt een tweede oplage 
vervaardigd. Van de 
iHB's van 
f 1.65/0.75 euro waren 
vermoedelijk nog vol
doende exemplaren in 
voorraad, zodat een her
druk daar niet nodig was. 
De 'duale' iHB's waren 
immers eind 2002 nog 
volop op de kantoren ver
krijgbaar en bij de 'Van 
Gogh'emissie was geen 
plaatsje voor een iHB van 
50X 0.75 euro ingeruimd. 
Voor de zoveelste keer 
blijkt hier hoe goed je re
cente Nederlandse post
zegels in de gaten moet 
houden en ook hoe be
langrijk het is om mede
verzamelaars tijdig op de 
hoogte te brengen van 
mogelijk afwijkende 
drukken van postzegels. 

VoorschotenseWassenaarse Postzegelhandel 
Wereldnieuwtjesdienst 

geopend dovrijza van 10.00  17.00 uur 
J.W. Frisolaan 15, 2252 HC Voorschoten 

Ruime parkeergelegenheid 
tel/fax: 0715619264, Ennail vphwph@zonnet.nl 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFARÖER 

GROENU\NDIJSIJ\NDFIN[J\ND en ALAND 
POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tal. 0313419041 
D7U DOM UCDCrUCIT Faxnr 0313413295 
rLn nUlM nCtlOunCli Emall: pzhronh@bart.nl 

KILOWAAR MET VEELAL 2001/2002 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland . met toeslag en hogere waarden 
Noorwegen grote variatie + hogere waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland veel grootformaat 
Engeland ■ met buitenland en hogere waarden 
W.Europa onuitgezocht 

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

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

Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55  6245 OH EYSDEN  Tel. 0434093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

00 gr 
8,70 

13,70 
8,20 

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

7,30 

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

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

I k g 
77,20 

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

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

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiateiistische benodigdheden. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26  Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.3017.30 uur, 
maandags van 13.3017.30 uur, donderdags koopavond. 

WWW.KIENH0RST.COM 
TE KOOP GEVRAAGD 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

VOORAL NA 1940! 

STUUR u w AANBOD 
evt. MET PRIJSVOORSTEL NAAR: 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Email: 
posttrein@planet.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 
Email: 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 
Email: insulinrie" 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BKOIdenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 

ail: kienhorst@planet.n 

ienhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

mailto:vph-wph@zonnet.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
mailto:posttrein@planet.nl
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Voordelen en mogelijkheden 
. Alle LINDNER T bladen beslaan urt PERMAPHiL karton welk speciaal voor LINDNER geproduceerd wordt 

en IS zuurvrij bestand tegen veroudering onbepaalde levensduur en bestand tegen schadelijke mvtoedeo uit 
het milieu 
Zepr stevig houlvnj karton met 18 nngs perforatie 
FolieNaöen zijti zitur en weekmakerwij 
Voordfukaibums van bi|na de gehele wereid leverbaar 
leder voofdrukblad is los verkrijgbair 
Belangrijke verzameigebieden zijn ID kleur voorgedrukt 
Eenvoudige manier om de poslüegeis op ie bergen 
De postzegel is makkelijk urt bet album Ie halen 
De gehele zegei is beschermd ^j^Hboventam 
Mogelijkheid lo! het opbergen ̂ K e o e l s met hoj 
Naderhand tKjvoegen van 7e)|^^^^Mr eenvoudi 
Geeiuersdftiveüde A e l s in l^^^nMkiemwer l^ 

Bektjl 
keuni 

5rbaar 

jedrukt JEß^E^ B , ^ ^ k 

) J B O S k e n j n o A IN [ f l R ^ ^ t e e m 

verk^^an de lasnaad 
fc mogelijia^^^nvoüd«! omslaan van de foliebladen (betangnjk bij 
fcvingen toestand vdtn de gom algehele toestand) 

U kun!Ätuu??P ook de po-ittrisse zegels in het speciaal folieblad en de gebruikte z*^eis op de 
voofdrXbladen dmv klemstroken verzamelen U heelt dan twee verzamelmgen in èen album 

Alle artikelen zijn ook 
leverbaar bij uw leverancier Aktie goidt zolang de voorraad sïrekt 

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

(verschi|nt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse ti|dschrift, dat maande l i j ks verschi|nt 

op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland 

JAARABONNEMENT 2 0 0 3 VOOR NEDERLAND; SLECHTS € 15,-! 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t n V K V B P, B 8000 BRUGGE Of vraag gewoon informatie en 

een proefnummer Werfplem 6, B-8000 BRUGGE 

PS Ook onze advertentietarieven zi|n uiterst gunstig Profiteer ervan 

Inl Kortri|ksestraat22, B-3010LEUVEN Tel en Fax 0032 16254970 

Recente prijslijsten 
In 2003 lieb ili de volgende prijslijsten (uitsluitend postins niateriddl) urtgebrdcht 
(r) Australië (incl Australisch Antarctica) 
(s) Nieuw Zeeland (incl Ross Dependency) 
(I) Pacific Christmas, Cocos Keeling Norfolk Papua Nieuw Guinea, Pitcairn Tokelau 
(u) Canada 
(v) Zuidelijk Afrika Zuid Afrika Bophuthatswana Ciskei, Transkei Venda Zuid-West Afrika 

Namibië Rhodesid/Zimbabwe 
(w) Antarctica Australisch (AAT) Brits (BAT) Frans (TAAF) Nieuw Zeelands (Ross), 

Falkland & Dependencies/South Georgia Tevens meelopers met motieven als pinguïns, 
zeezoogdieren en ontdekkingsreizigers/schepen 

U kunt deze prijslijsten ontvangen door overmaking van € 1 50 voor de eerste en € I 00 voor 
elke volgende op mijn girorekening 3931929 onder vermelding van de gewenste lijst(en) 

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

1919 iRietdilk 2003 

Postzegels verkopen? 
* Wilt u de hoogst mogelijke prijs? 
* Wilt u een gratis taxatie voordat u 

een beslissing neemt? 
* Wilt u een hoog renteloos voorschof! 
* Wilt u profiteren van onze 5^-jarige 

ervaring en opgebouwde reputatie? 
* Wilt u een vlotte, correcte behandeling 

en discrete afhandeling? 
* Wilt u uw collectie presenteren aan een 

groot en internationaal koperspubliek? 
* Wilt u een deskundige verkaveling van 

uw met zorg opgebouwde verzameling? 
* Wilt u een opVUllcnde en uitstekende 

presentatie in luxe uitgevoerde veiling
catalogus met fotobij lage? 

Dat kan Rietdijk voor u realiseren! 
Belt u daarom 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 en maak een afspraak 
met een van onze taxateurs. Zij staan u graag te woord. 

Rietdijk 
Rietdijk is ook al 23 jaar actief m het 
veilen van munten, papiergeld en 

penningen. Ook iets voor u? Onze 
komende mimtveiling met ca. 1200 kavels vindt plaats 

op 6 juni 2003 in het Europahotel te Scheveningen. 
Catalogus aanvragen? Stort € 5,- op ons bank- of giro

rekening en u ontvangt deze veilingcatalogus franco thuis. 

Lid 

J.K. Rietdijk BV 
Postzegel- en Muntveilingen 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag 

Zegels: 070-3647957 
Munten: 070-3647831 

Fax: 070-3632893 
E-mail: info(a)rietdijk-veilingen. nl 

Internet: www.rietdiik-veilingen.nl London 

1.0. paiei! i 
J 

http://www.rietdiik-veilingen.nl


süUÜfiéSHt 
6 MEI 2003: 'HET 
NEDERLANDSE WAD' 

Opömeijl. gafTPGPost 
twee blokjes van vier ze
gels uit, gewijd aan het 
thema 'Het Nederlandse 
Wad'. Het gaat om een 
velletje voor binnenland
se post (viermaal €0.39) 
en een velletje voor prio
rity-post binnen Europa 
(viermaal €0.59). 
De ondergrond van de 
velletjes bestaat uit een 
kaart van het Nederland
se gedeelte van het wad

dengebied; de zegels zijn 
in die kaart geïntegreerd. 

Afbeeldingen 
De dieren op het blokje 
voor binnenlandse post 
zijn een scholekster, een 
lepelaar, een vrouwtjes-
eidereend en een zee
hond. Op de blokrand 
zijn een vliegende zilver
meeuw en mannetjes-
eidereenden in de vlucht 
te zien. 
Op het blokje voor priori
ty-post binnen Europa 
zien we een kleine man

telmeeuw, een wulp, zee
honden en een strand-
krab. Op rand van dit 
blokje is een groepje 
bonte strandlopers te 
zien en ook hier is een 
zilvermeeuw in de vlucht 
afgebeeld. 

Ontwerper 
Piet Adrichem uit Sant
poort-Noord is de beden
ker van deze emissie, die 
het resultaat is van een 
postzegelontwerpwed
strijd die tijdens Amphilex 
2002 werd gehouden. 

Adrichem is werkzaam 
als leraar tekenen en in
formatica op het Tender 
College in Heemskerk. 
Zijn schetsontwerp werd 
door Ingmar Birza van 
Birza Design in Deventer 
geprofessionaliseerd. 
Birza maakte gebruik van 
illustraties van dieren die 
door Eke van Mansvelt uit 
Terschelling-West wer
den getekend. 

Overige bijzonderheden 
De twee blokjes o p he t 
t h e m a 'He t N e d e r l a n d s e 

w a d ' w e r d e n d o o r De La 
Rue Global Services in En
ge land in r a s t e r d i e p d r u k 
gedruk t . 
De blokjes zijn z o l a n g de 
voorraad s t rek t verkrijg
baar bij de CollectClub in 
G r o n i n g e n (webs i te : 
u)U)U).collectclub.nl) en o o k 
bij de b e k e n d e v e r k o o p 
p u n t e n . 
De op lage is tweemaa l 
560 .000 s t u k s . De zegels 
zijn voorz ien van ' oude r 
we t se ' g o m . De ge ld ig
h e i d s d u u r van deze e m i s 
sie is o n b e p a a l d . 

Er ouerujmteren ruwweg 240 000 scholeksters (linksboucn) m het Nederlandse deel van 
de Waddenzee Vooral in strenge iDinters zijn deze vogels uoor hun uoedsel aangewezen 
op mosselen De opvallende snauel van de lepelaar (rechtsbouen) is met Door de sier Ter-
iDijl hij die snauel heen en uieer veegt, 'lepelt' hij zijn moaltijd uan ivoterplantcn, visjes 
en watermsecten bij elkaar Kleine mantelmeeuwen (linksonder) zijn dol op het eten van 
VIS- en ander ajiial Ze volgen schepen m ajivachting van uiat er overboord u;ordt ge
gooid De grootste Europese steltloper, de ujulp, is een vogel die dol is op wadden en dui
nen Je kunt hem herkennen aon zijn langegebogen snavel. 

In 1906 broedde het eerste eidereendenpaar (linksboven) op Vlieland Deze zeldzame die
ren laten zich graag op de hogcgolven van de zee dansen Zeehonden daarentegen 
(rechtsboven en linksonder) spelen en dartelen het liefst op zandbanken die bij laag u;ater 
droogvallen Het is dan ook niet voor mets dan de 'ondiepe' Waddenzee voor de zeehond 
in de zomermaanden het belangrijkste leejgebied is. Zuiemmen kan hij als de beste een 
zeehond kan een topsnelheid van zo'n 3 5 kilometer per uur halen. Strandkrabben 
(rechtsonder) houden zich schuil in getijdenpoeltjes of verstoppen zich onder stenen Ze 
zijn in de zomer dan ook vaak te vinden in de emmertjes van spelende kinderen 
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Postzegßlveiling 
Wiggers de Wies 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

G.J. Gerritsen telefoon 020 - 6249740 
beëdigd taxateur fax 020-6249749 

Onze 178^ veiling 
wordt gehouden op 

vrijdag 13 en zaterdag 14 juni 2003. 

Met een mooi aanbod van betere zegels, poststukken, stempels 
ipuntstempels op o.a. 1 t/m 6, postbewijs, telegram 

en uitgebreid op emissie 1872), 
collecties en engrosposten van Nederland en O.R. 

Buitenland apart verkavelde betere zegels en series, 
landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 

brievenkavels, engrosposten 
en prentbriefkaarten. 

Gaarne sturen wij u een catalogus toe. 

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

vrijblijvend advies en informatie over onze veilingvoorwaarden. 



SAMENSTELLING: JAN BORLUUT 

DE VEERTIENDAAGSE 
VAN HET RODE KRUIS 

Op 31 maart verschenen 
toeslagzegels van 
0.41+0.09 euro ter gele
genheid van de 'Veertien
daagse van het Rode 
Kruis' (zie ook 'Filatelie' 
van maart, pagina 206). 
Op de velranden van deze 
zegels is een complete set 
registerbalken aanwezig. 
Het gaat om de volgende 
elementen, die achter el
kaar, in de asrichting van 
de drukcilinder, zijn ge
plaatst: vier gekleurde 
driehoeken (geel, ma
genta, cyaanblauw en 
zwart), een schuine zwar
te balk en een lange 
zwarte balk. 
Er zijn twee panelen, elk 
van vijfmaal drie zegels. 

3§l 

die op de rechtervelrand 
zijn voorzien van een 
nummercombinatie; re
spectievelijk ' i i i i ' en 
'2222'. Het barcodenum-
meris +8425. 
De zegels zijn in raster
diepdruk vervaardigd, op 
een van de Goebelpersen 
in Mechelen. Ze hebben 
formaat i 
(27.66x48.0mm) en zijn 
getand met perforatie
maat ii'/4:ii'/2 (16 tanden 
horizontaal, 28 tanden 
verticaal). De korte zijde 
van de zegels komt over
een met de richting van 
de cilinderomtrek. In de 
boven- en ondervelrand 
is een extra perforatiegat 
aangebracht; de beide 
andere randen lopen ge
heel door. 

JUBILEA BELGISCHE 
UNIVERSITEITEN 

Op 17 maart jl. werden 
twee blokken - elk met 
vijfmaal twee zegels van 
0.4g euro met Pnor-tab -
uitgegeven. Ze herden
ken de jubilea van twee 
universiteiten (zie 'Filate
lie' van maart jl., pagina 
206). De twee blokken 
zijn samen op één druk-
vel ondergebracht. Er 
zijn per zegelversie twee 
paneelnummercombina-
ties: ' i i i i ' en '2222'. 
Bij de zegel van het Inge-
nicursverbond in Bergen is 
de bovenste blokrand 
met een tandinggat door-
geperforeerd; de barco
de, -1-8401, staat hier op 
de blokrand rechts. Bij de 
zegels van de Soluay Busi
ness School is de onderste 

blokrand met één perfo
ratiegat doorgetand; de 
barcode (+8418) staat op 
de rechterblokrand. 
De zegels in de blokken 
hebben ofwel boven, of
wel onder een Prior-label. 
Ze zijn in rasterdiepdruk 
vervaardigd op een van de 
twee Mechelse Goebel
persen in formaat 3 
(27.66x40.20mm). 
De perforatiemaat van de 
zegels is ii'/i (16 tanden 
horizontaal, 23 tanden 
verticaal); de korte zijde 
komt overeen met rich
ting van de cilinderom
trek. De perforatie loopt 
in de zijranden en de on
derrand van elk blok 
door; in de bovenrand is 
een tandinggat aange
bracht. De drukcilinders 
bood plaats aan twee
maal twee blokken. 

EMISSIE 'PRINSES 
ELISABETH' 

Vorig jaar verschenen er 
in België zegels ter gele
genheid van de eerste 
verjaardag van prinses 
Elisabeth. Het waren de 
eerste gelegenheidzegels 
met een Pnor-tab. Ook bij 
deze zegels komen we 
het beeld tegen van een al 
dan niet in de blokrand 

doorlopende tanding. 
Het zegelformaat van de 
zegel is wat smaller dan 
dat van recente zegels 
(Van der Velde, Universi
teiten e.d.); het gaat om 
formaat 2 (27.66x38.3 
mm) met tanding ii'li (16 
tanden horizontaal, 22 
tanden verticaal). De kor
te zijde van de zegels 
komt overeen met de 
richting van de cilinder-

omtrek. De zijranden en 
de onderranden van de 
blokken zijn doorlopend 
getand; de bovenste 
blokrand is voorzien van 
één perforatiegat. De 
drukcilinder bood plaats 
aan tweemaal twee blok
ken. Inmiddels zijn alle 
paneelnummercombina-
ties ('iiii ' , '2222', '3333' 
en '4444') aangetroffen. 
De barcode is +9231. 
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EXTRA UITGIFTE 
'GEORGES SIMENON' 

We meldden het al in de 
vorige aflevering van 
deze rubriek: De Post 
heeft op 28 april jl. een 
ingelaste emissie uitge
bracht, gewijd aan de 
Belgische schrijver Geor
ges Simenon. Het gaat 

om een blok met twee
maal vijf zegels van 0.49 
euro met Pnor-tab 
('Maigret') en een blok 
met tweemaal vijf zegels 
van 0.59 euro ('Le Chat'). 
Verder werd ook een 
blokje met een zegel van 
0.84 euro (Simenon) uit
gegeven. De zegels zijn 
ontworpen door het ont
werpersduo MVTM (de 
afkorting staat voor My-
riam Voz en Thierry Mar
tin). De zegels dragen de 
nummers: 2003(7bis-a), 
2003(7bis-b) en 
2003(7bis-c). 
Het blok met de zegels 
van 0.49 euro is aan bo
ven- en onderzijde voor
zien van Pnor-tabs. Alle 
zegels zijn in rasterdiep
druk gedrukt; daarvoor 
werd een van de Goebel
persen in Mechelen ge
bruikt. Bij de blokken van 
tien hebben de zegels 
formaat 2 
(38.3x27.66mm) en per
foratiemaat ii'li (16 tan
den horizontaal, 22 tan

den verticaal). De korte 
zijde komt overeen met 
de richting van de cilin
deromtrek. 
Op het moment dat dit 
nummer van 'Filatelie' 
werd afgesloten waren de 
zegels nog niet versche
nen. De Post liet weten dat 
er bij de blokken van tien 
van elke waarde slechts 
twee panelen zouden 
zijn. Dit lijkt onwaar
schijnlijk. Het ziet er 
naar uit dat van beide 
blokken vier vananUn 
zullen voorkomen (zie 
'Filatelie' van april jl., pa
gina 282). Op de drukci
linders is in ieder geval 
ruimte voor tweemaal 
twee blokken. 
De zegel in het blokje van 
0.84 euro heeft formaat 4 
(38.15x48.75 mm); de 
perforatiemaat is ii'/z (22 
tanden horizontaal, 28 
tanden verticaal); de kor
te zijde komt overeen met 
de richting van de cilin
deromtrek. 



'TWEELINGEMiSSIE' 
RUSSISCHE FEDERATIE 

Op 12 mei verschijnen 
twee in samenhang ge
drukte zegels van 0.5g 
euro; ze beelden de caril
lons van Mechelen en Sint 
Petersburg af. Deze ge
meenschappelijke uitgifte 
van België en de Russi
sche Federatie betreft een 
blok van tweemaal vijf ze
gels zonder Prior-labels. 
Op de rechterblokrand 
zien we Sint Nicolaas 
(Sint Petersburg) en de 
SintRombouts (Meche
len). De zegels zijn ont
worpen door Yuri Artis-
menev en Guillaume 
Broux; deze namen ko
men we op de zegels te
gen en ook de zegelnum-
mers, 2003(83) en 
2003(8b), zijn vermeld. 
De zegels zijn in raster
diepdruk gedrukt, op een 

VERSCHILLENDE 
PAPIERSOORTEN 

Na de invoering van het 
Prior-systeem hanteert 
men bij De Post de vuistre
gel dat fosforescerend 
papier moet worden ge
bruikt bij zegels met 
Prior-tabs en voor de ze
gels met de 'Koninklijke 
Beeltenis' (portret van 
koning Albert II). De ove
rige zegels (non-Prior, vo
geltjes, bloemen, e.d.) 
worden op fluorescerend 
papier gedrukt. 
De tijdelijk verkrijgbare 
zegel van 0.07 euro (por
tret van koning Albert II) 
met Prior-tab was als bij
plakker bedoeld: zegels 
in het oude tarief (0.42 
euro) konden ermee wor
den aangevuld tot het 
nieuwe tarief (0.4g euro). 
Je zou nu verwachten dat 
deze bijplakzegel - ge-

van de Goebel-persen in 
JVlechelen, in formaat 3 
(40.2x27.66mm). De per
foratiemaat is ii'/2 (23 
tanden horizontaal, 16 
tanden verticaal); de kor
te zijde komt overeen met 
de richtingvan de cilin-
deromtrek. In de zijran-
den van het blok zit één 
extra perforatiegat; in de 
twee overige randen 
loopt de tanding geheel 
door. 
Er zijn vier blokken op de 
drukcilinder geplaatst: 
links de panelen i en 3 en 
rechts de panelen 2 en 4. 
Het tandingbeeld is bij 
alle blokken gelijk, wat te 
danken is aan het feit dat 
de blokken in téte-béche op 
de cilinder werden gezet: 
links in normale stand, 
rechts kopstaand. 
De barcode is rechts op 
de onderblokrand ge
plaatst. 

zien de Pnor-tab - op fos-
forescent papier zou zijn 
gedrukt. iVlaar de bijplak
ker moet - ondanks het 
feit dat het Pnor-tabje niet 
van de zegel kan worden 
losgescheurd - ook kun
nen worden gebruikt 
voor standaardzendin
gen. De oplossing voor 
het aldus ontstane 'pa
pierprobleem' is ver
bluffend in zijn eenvoud: 
er is besloten voor deze 
zegel geen fluorescerend, 
maar ook geen fosfores
cerend papier te gebrui
ken! 
Het 'probleem' zou niet 
zijn ontstaan als er (kijk 
naar de Nederlandse pno-
rity-zegels) een perfora
tielijntje zou zijn aange
bracht. Maar dat is niet 
gebeurd en gezien het tij
delijk karakter van de ze
gel valt dat ook niet meer 
te verwachten. 

DAG VAN DE 
JEUGDFILATELIE 

De stripfiguur De Koene 
Ridder van Frangois 
Craenhals is de hoofd
persoon van een blok met 
tweemaal vijf zegels van 
0.4g euro met Pnor-tab, 
dat op ig mei voor het 
eerst te koop is. De ze
gels hebben het zegel-
nummer 2003(10). 
De zegels zijn in Meche
len op een van de Goebel-
persen in rasterdiepdruk 
vervaardigd, in formaat 3 
(27.66x40.20 mm). De 
perforatiemaat is ii'/i (16 
tanden horizontaal, 23 
tanden verticaal). De kor
te zijde komt overeen met 
de richting van de cilin-
deromtrek. 
De blokken 'Dag van de 
Postzegel' en 'Jeugdfila-
telie' zijn wellicht gelijk
tijdig, van één cilinder 

DAG VAN DE 
POSTZEGEL 

Op ig mei a.s. verschijnt 
een blok met tweemaal 
vijf zegels van 0.4g euro 
(metPnor-tabs), gewijd 
aan de Dag van de Post
zegel. De zegel is ont
worpen door Guy Bleus 
en Jean Spiroux; het ze-
gelnummer is 2003-g. 
De zegels werden op een 
van de Goebel-persen in 
Mechelen gedrukt in for
maat 3 (40.2x27.66mm). 
De perforatiemaat is ii'/j 
(23 tanden horizontaal, 
16 tanden verticaal). De 
korte zijde is gelijk aan 
de richtingvan cilinde-
romtrek. 

De eerder verschenen ze
gel van 21 F/o.52 euro 
met de kramsvogel werd 
destijds op fosforesce
rend papier gedrukt. In 
het nieuwe tariefsstelsel 
is echter fluorescentie 
gewenst. Bij een recente 
druk (11 december 2002) 
werd dan ook fluoresce
rend papier gebruikt. 
Hetzelfde geldt voor de 
op 31 maart jl. versche
nen zegel van 0.35 euro 
('Grote Bonte Specht'). 
Voor deze in vellen van 
tienmaal vijf zegels ge
drukte emissie is fluores
cerend papier gebruikt; 
het barcodenummer is 
+9959-
Als we de drukdatum van 
de zegels (24.III.03) ver
gelijken met de verschij
ningsdatum, dan wordt 
duidelijk hoe 'actueel' de 
drukkerij in Mechelen 
kan zijn! 

gedrukt. We zagen deze 
opstelling al eerder: bij 
'Volkssporten' en 'Uni
versiteiten'. Als er inder
daad van een cilinder ge
bruik is gemaakt is bij 
een van de emissies de 
linkerrand doorlopend 
geperforeerd en is de 
rechterrand van één tan-
dinggat voorzien. Bij de 
andere emissie is het dan 
net andersom. Hetzelfde 

geldt voor de boven- en 
onderranden: in het ene 
geval is de bovenrand 
doorlopend geperforeerd 
en is de onderrand van 
slechts één perforatiegat 
voorzien, in het andere 
geval is het net anders
om. Van elke zegelsoort 
zegel komen twee blok
ken beschikbaar, voor
zien van de paneelnum-
mers ' i i i i ' en '2222'. 



DE CHARMES VAN DE TRITS 
WADDENEILANDEN 

Gemeenten en VW's nodigen u uit voor een bezoek 
DOOR D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

TPG Post gaf op 6 mei twee 
blokjes met in totaal acht ver
schillende postzegels uit met 
als onderwerp 'Het Nederland
se Wad'. Acht zegels zijn na
tuurlijk volstrekt ontoereikend 
om alle facetten van dit belang
rijke natuurgebied in beeld te 
brengen, maar dat geldt ook 
voor de ruimte die voor dit arti
kel is uitgetrokken. Ik beperk 
me daarom tot de wijze waarop 
gemeenten en VW's de bijzon
dere charmes van de trits Ne
derlandse, Duitseen Deense 
Waddeneilanden in beeld bren
gen. De kop boven dit artikel 
had ook Wad'n plek kunnen 
zijn, een titel die is ontleend 
aan het hoofdstuk Wad'n plek, 
de belevma van de Waddenzeere
gio in het boek Waddenland 
Landschap en Cultureel Erfgoed 
in de Waddenzeeregio van de 
projectgroep Lancewad'. Deze 

^TEXEL 
fHETCROENE 
lYÄKÄHTIi: 

^^EILÄND 

TPG Post schenkt dit jaar opvallend veel aandacht aan het 

water. Het Nederlandse Wad is één van de emissies rond 

dit oerNederlandse thema. Vanwege de enorme 

thematische breedte van het onderwerp beperkt onze 

thematische medewerker D. Veenstra zich in het nu 

volgende artikel tot stempels van gemeenten en VVV's van 

de Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden. 

projectgroep werd in 1997 inge
steld door de regeringen van 
Denemarken, Duitsland en Ne
derland. De Waddenzeeregio 
strekt zich uit van Den Helder 
tot Blavandshuk (schuin boven 
Esbjerg) in Denemarken. Als 
parels aan een snoer liggen 
voorde Nederlandse, Duitse
en Deense kust vijftig eilanden 
en eilandjes. Slechts een deel 

■_A. j . _ . 

daarvan is bewoond; vandaar 
dat hier in totaal achttien Wad

deneilanden aan bod komen: 
vijf Nederlandse, elf Duitse en 
twee Deense. 

DE NEDERLANDSE 
WADDENEILANDEN 

Texel 
Opvallend genoeg bedrijft de 

gemeente van het grootste Ne
derlandse Waddeneiland, Texel, 
maar heel beperkt 'postale pro
motie'. Dat gemis wordt echter 
ruimschoots goedgemaakt 
door de V W van Texel, die in 
het frankeerstempei Texel (ook 
bekend als 'Het Gouden Bol
tje') als vakantieeiland aan
prijst. In een stempel uit 1982 
gaan de contouren van het ei
land in de golven van de zee 
vergezeld van de tekst Texel 
het groene vakantie eiland. Om
dat de V W in de jaren '80 ge
bruik maakte van een frankeer
machine van het Noorse merk 
KRAG hadden de 'reclamevlag
gen' een groene kleur. Dat was 
ook het geval bij het stempel uit 
1983 met een groep enthousias
te vakantiegangers en de tekst 
Texel  Vakantiereserveringscen
trale. In 1989 volgde een stem
pel met de tekst Texel  hart van 
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Nederland, een nogal vrijmoedi
ge slogan, die je eerder ver
wacht bij een Utrechtse ge
meente of V W . Maar op Texel 
vinden ze dat het 16.000 hecta
re grote eiland op het punt van 
de natuur 'Nederland in het 
klein' is. Een stempel uit 1990 
met de omtrek van het eiland 
en Lente Zomer Herfst Winter 
probeert de V W duidelijk te 
maken dat Texel het gehele jaar 
door geschikt is als vakantie
eiland; een soortgelijk stempel 
zullen we tegenkomen bij Ame
land. Het machinestempel uit 
1990 werd gebruikt ter gelegen
heid van de herdenking van het 
feit dat Texel in maart 1990 575 
jaar stad was. Bij een eiland 
denkt je daar niet meteen aan, 
maar Texel kreeg inderdaad in 
1415 stadsrechten. 

Vlieland 
Vlieland is een stuk kleiner dan 
Texel. De vorm van het eiland 
zien we in het stempel van de 
V W met de tekst Vlieland - Va
kantieland. De gemeente legt de 
nadruk op de rust en ruimte die 
er op dit Waddeneiland is te 
vinden. Het wapen en een kaart 
van het eiland gaan vergezeld 
van de tekst Vlieland eiland van 
rust en ruimte. Over het alge
meen klopt dat, maar er zijn 
ook dagen dat horen en zien je 
er vergaat. De grote zandplaat 
Vliehors aan de westkant van 
het eiland - nu een natuurreser

vaat - is namelijk militair oefen
terrein, zoals blijkt uit het stem
pel van het schietkamp, dat on
der andere een tank en de tekst 
Proicere Pergendum Est t oon t . 
Op zo'n lawaaiige dag kunt u 
misschien het 'waddenhoppen' 
beoefenen (naar een ander 
Waddeneiland gaan). De 
ANWB Kampioen van maart be
schrijft hoe je van Texel naar 
Vlieland en Terschelling kunt 
varen. De eilanden worden als 
volgt gekarakteriseerd: Texel als 
eiland tussen duin en dijk, Vlie
land als eiland tussen zee en 
zand en Terschelling als eiland 
tussen water en wad. 

Terschelling 
Bij Terschelling denken veel 
mensen aan drie dingen: de 
Brandaris, de zingende kroeg
baas Hesselen het jaarlijkse cul
tureel festival Oerol. De Brand
aris is al een aantal malen afge-
beeld= ;̂ in het leuke stempel dat 
de V W bij de vierhonderdste 
verjaardag van de bekende 
vuurtoren in 1994 gebruikte is 
de ' i ' van 'Brandaris' vervangen 
door de jubilerende vuurtoren. 
De Brandaris figureert ook in 
het wervende WV-stempel 
Dichtbij buiten (ei)land; de toren 
fungeert hier duidelijk als her
kenningselement. 
In de jaren tachtig gebruikte de 
V W nog het stempel Terschel
ling is mooi in voor- en nazomer. 
Als de W V op Terschelling nog 

eens zo'n slogan zou gebrui
ken, zou waarschijnlijk het 'vier 
jaargetijden'-voorbeeld van 
Texel worden gevolgd, want de 
vakantiegangers zijn er tegen
woordig het gehele jaar door 
welkom. In het stempel vinden 
we een verwijzing naar een Ter-
schellinger specialiteit: cranber
ry's, rode bessen die tijdens een 
zware noordwesterstorm in 
1839 op het strand van Ter
schelling aanspoelden. Het was 
een bijzondere soort {Aiton occi-
cocus vaccinium macrocarpus) 
die afkomstig was uit Amerika. 
Sinds 1900 worden de bessen 
jaarlijks geoogst in de duinge
bieden van Staatsbosbeheer. 

Ameland 
De gemeente Ameland maakte 
in zijn frankeerstempel meer 
dan twintig jaar reclame voor 
het eiland, maar stapte in 1986 
over op het klassieke gemeente-
wapen. Vanafi965 wordt Ame
land een 'vakantieparadijs' ge
noemd. Een echte vondst was 
het stempel dat in 1979 in ge
bruik werd genomen: Ameland -
gekomponeerd door de zee. W a n t 
voor de Waddeneilanden geldt 
dat de zee geeft, maar ook 
neemt; de vorm van een eiland 
kan daardoor in de loop van de 
tijd behoorlijk veranderen. Ook 
twee VW-stempels wijzen op 
bijzondere wijze op de voorde
len van Ameland als vakantie-ei
land. In het stempel dat in de 

jaren zestig werd gebruikt, 
wordt Ameland ter weerszijden 
van de vuurtoren van Hollum 
aangeprezen als een vier 'sei
zoenen-vakantieoord': Winter-
Zomer I op Ameland/ Herßt-Len-
te I méér vacantierente! Een 
tweede stempel verstrekt Ame
land een soort superstatus: 
Ameland waddendiamant. Vaste 
Amelandgangers zullen het er 
mee eens zijn. Op het kaartje in 
het eerste gemeentestempel is 
te zien hoe vakantiegangers het 
eiland kunnen bereiken: met 
een veerboot. Wijlen mevrouw 
N. Roos-'t Hart maakte in Fila
telie^ al melding van plannen 
om een of twee verkeersdam-
men naar Ameland aan te leg
gen. We vinden er iets van terug 
in twee frankeerstempels van 
de voormalige gemeente West-
dongeradeeL De plannen gin
gen gelukkig niet door en Ame
land kon zijn eigen karakter be
houden. We zullen zien dat er 
Duitse Waddeneilanden zijn die 
door dammen wèl hun status 
van eiland hebben verloren. 

Schiermonnikoog 
Schiermonnikoog, het kleinste 
Waddeneiland, kan op een 137-
jarige geschiedenis bogen, zo 
maakt het frankeerstempel van 
de gemeente uit 1975 duidelijk: 
Gemeente Schiermonnikoog -
Noordzee badplaats sinds i866. 
Er is in die tijd wel het nodige 
op het eiland veranderd, maar 
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de typering Oase van rust in een 
stempel uit 1984 is nog steeds 
van kracht. Dat een groot deel 
van het eiland met het aangren
zende wad in 1989 Nationaal 
Park werd vond de gemeente 
een speciaal stempel waard. 
Het Friese eiland Schiermon
nikoog is vooral populair bij de 
Groningers. Niet verwonderlijk: 
Groningen ontbeert immers 
een bewoond eiland. 

DE DUITSE 
WADDENEILANDEN 

Borkum 
Bij Borkum  het eerste en 
grootste van de zeven Oostfrie
se Waddeneilanden  wil ik een 
nostalgische kanttekening ma
ken. In mijn jeugd was het Gro
ninger Wad tussen mijn ge
boorte en woonplaats Warffum 
en de kleine vissershaven 
Noordpolderzijl boven Usquert 
tijdens de oorlogsjaren mijn 
speelterrein. Dwalend over de 
kwelders hadden we, vooral bij 
helder weer, een goed zicht op 
het eiland Borkum. Om het met 
Texel te zeggen: 'Helemaal weg 
en toch zo dichtbij'. Toch heb ik 
nooit een bezoek aan het voor 
mij zo 'bekende' eiland Borkum 
gebracht! 
De Kurverwahungyan Borkum 
presenteerde het eiland in 1987 
als Noordzeeeiland: Die Nord
seeinsel im Hochseeklima. Het 
stempel uit 1988 van de Stadt 

Borkum brengt een ontwikke
ling in beeld die je bij meer 
Waddeneilanden ziet. De stad 
meldt niet alleen dat een be
zoek aan het eiland het hele jaar 
door kan  Borkum zu ieder Jah
reszeit  maar wijst OOK op aan
trekkelijke 'slecht weervoorzie
ningen': Mit MeerwasserHaller] 
Wellenbad. Dit verklaart het 
tweeledige beeld: strandstoelen 
onder een stralende zon en het 
golfbad. In een stempel uit 
1990 met het gemeentewapen 
wordt nog een voordeel opge
somd: Nordseeheilbad Borkum 
Insel im Hochseeklima  Die Lufi 
ist rein  nichts wie hin. Borkum 
is al anderhalve eeuw een er
kend Nordseeheilbad, een be
handelingsoord voor ademha
lingsziekten. 

juist 
Op de Reizenpagina van de 
Leeuwarder Courant van zater
dag 25 januari stond een leuk 
sfeerverhaal over het kleine ei
land juist met als titel De ont
spannen stilte van Juist. Hier 
geen auto's  die staan aan de 
wal!  die de rust verstoren, 
maar paardenwagens en fiet
sers die het straatbeeld bepa
len. En zo willen de 1.700 inwo
ners het ook houden! Zelfs de 
veerboot uit Norddeich past 
zich aan: die vaart door het tij 
net zo ongeregeld als de treinen 
in Nederland...Geschikt voor 
gezinnen, zoals het stempel 

van de Kurverwaltung uit 1989 
meldt: Insel in der Nordsee 
Heilbad juist  Das Familienbad 
von Ruf Canzjähriger Kurbe
trieb. 

Norderney 
Wie de voorkeur geeft aan wat 
meer vertier, kan aan een va
kantie op Norderney denken. 
Het 6.500 inwoners tellende ei
land heeft een lange geschiede
nis als Nordseeheiïbad; zie het 
poststem pel u it 1978 met de 
tekst lysjahre Seebad 
Norderney. Rechts van de tekst 
zien we een langs het strand 
wandelende dame in een voor 
die tijd passende outfit. Het 
Seebad Norderney werd officieel 
al in 1800 geopend. Het fran
keerstempel van het Niedersäch
sisches Staatsbad is vrij neutraal. 
Op Norderney begroeten ze u 
niet met Guten Tag, maar met 
Heet 

Baltrum 
Ook Baltrum is een klein eiland, 
zoals blijkt uit de tekst van een 
stempel uit 1989: Crosze Liebe 
zur kleinen Insel Baltrum  Südli
che Nordsee. Op de website 
wordt het eiland zelfs omschre
ven als het Domröschen der 
Nordsee. Ook hier is rust troef, 
want Baltrum is autovrij en de 
Kurverwaltungdnngt er bij de 
vakantiegangers zelfs op aan de 
fiets maar thuis te laten. Bal
trum beschikt ook over een mo

dern badparadijs als 'slecht 
weer'voorziening: het Sindbad 
is van medio maart tot en met 
de herfstvakantie geopend. 

Langeoog 
Een met net S/ndboc^ vergelijk
bare voorziening is het nieuwe 
MeerwasserErlebnisbad op Lan
geoog, al zullen de meeste va
kantiegangers vooral gechar
meerd zijn van het veertien kilo
meter lange strand van dit 
Noordzeeeiland. De website 
van Langeoog omschrijft het ei
land als das Insel fürs Leben. Vol
gens het stempel van de Kurver
W'o/tung uit 1991 is Langeoog 
ook een eiland voor rustgenie
ters: Lärmfrei  Sportlich  Erhol
sam. We kunnen er aan toevoe
gen dat ook Langeoog autovrij 
is. Het eiland heeft echter weer 
wel een vliegveld  net als een 
aantal andere Waddeneilanden. 

Spiekeroog 
Eilanden meteen naam met 
een uitgang op 'oog' (eiland) 
hebben we ook in Nederland 
(Schiermonnikoog, Rottumer
oog). Ook op het Duitse, auto
vrije Spiekeroog met zijn ruim 
700 inwoners zijn fietsen niet 
welkom. Wandelen is de beste 
methode om te genieten van 
het Grüne Ferieninsel Spieker
oog, gelegen in der südlichen 
Nordsee. Bij ons heeft alleen 
Schiermonnikoog de status van 
Nationaal Park, maar in Duits
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land is aan alle Oost f r iese 
Waddeneie landen die eer ver
leend: ze maken deel ui t van het 
Nationalpark Niedersachsen. 

Wangerooge 
Wangerooge - ook autovr i j - be
groet ons op zi jn websi te me t 
de kreet Erholung ist eine Insel! 
( 'Ontspann ing is een e i land! ' ) . 
In een stempel uit 1989 laat 
Nordseeheilbad Wangerooge dan 
ook weten dat het als Insel in der 
Südlichen Nordsee Seit 1804 im 
Dienst des Castes staat. Een ge
klede zeehond d ient kennel i jk 
als mascot te. Bi jzonder interes
sant is een stempel ui t 1989 
met de tekst Wangerooge is een 
Nordseebad. Kumm mal her. Be-
kiek di dat! Je ziet maar zelden 
stempels met teksten in het 
Platduits! De Landkreis Olden
burg gebruikte \n 1984 een 
soortgelijke tekst. 

Helgoland 
Zeventig kilometer uit de Duit
se kust ligt in de Noordzee nog 
een eiland: Helgoland, bekend 
vanwege zijn rode uit zee oprij
zende rotsen, zoals afgebeeld 
in het jubileumstempel Helgo
land T8go-ig8o gojahre deutsch. 
Waarschijnlijk ook daarom 
wordt Helgoland in een stem
pel uit 1984 wirklich einmalig ge
noemd. Ondanks die zeventig 
kilometer hoeft u zich over de 
bereikbaarheid van Helgoland 
geen zorgen te maken. Uit 

maar liefst zeventien havens, 
waaronderde Eemshaven in 
Noord-Groningen, worden 
vaarverbindingen met het 'rode 
eiland' onderhouden. 

Pellworm 
De Noordfriese Waddeneilan
den, die deel uitmaken van het 
Nationalpark Schleswig- Holstei
nisches Wattenmeer, verschi l len 
van de Noord-Du i tse e i landen. 
He t hele kustgebied van Schles
wig-Ho ls te in heeft een apart ka
rakter, me ta l s b i jzonder ele
men t de zogenaamde Halligen. 
Drie van deze Halligen worden 
genoemd in het s tempel van 
het>Amt Pellworm (1.200 inwo
ners) . Het gaat hier te ver o m er 
u i tvoer ig op in te gaan, maar 
Pel lworm noemt z ichzel f het 
Crüne Insel zwischen Ebbe und 
Flut. Op dit eiland werden vroe
ger veel huizen gebouwd op 
kunstmatig aangelegde aarden 
heuvels, warfien genaamd. De 
auteur van dit artikel woonde 
zelf een kwart eeuw op zo'n 
warft, maar dan (zie'Borkum') 
in het terpdorp Warffum. Zo 
zijn er talrijke overeenkomsten 
tussen de Nederlandse en de 
andere Waddeneilanden. Dat 
geldt ook voor de kustgebieden. 
In ons land geven gemeenten 
gehoor aan de wens van het pu
bliek om op bijzondere locaties 
te kunnen trouwen. Dat is in 
Duitsland ook zo: de vuurtoren 
op Pellworm wordt bijvoorbeeld 

als trouwlocatie gebruikt. Heel 
exclusief, maar met een handi
cap: het gezelschap mag maar 
uit acht personen bestaan. 

Amrum 
Op zijn website noemt Amrum 
z ichzel f D/e Perle der Nordsee, 
maar die omschrijving geldt na
tuurlijk voor alle Waddeneilan
den... Het stempel van Amt 
Amrum is vrij neutraal: behalve 
de ve rme ld ing Ferieninsel Am
rum wordt volstaan met een 
kaartje van het eiland en een 
daaruit oprijzende vuurtoren -
leuk voor de verzamelaars van 
het thema Vuurtorens. Ook aar
dig is de begroeting in het Anru-
mer eilandfries: Hartelk welki-
men üüb Oomram. Hopelijk 
gaat men daarna over in het 
Hoogduits. 

Föhr 
Hoofdplaats van Föhr is het ha
venstadje Wyk, dat vertegen
woordigd wordt door een stem
pel met de tekst Wyk auf Föhr 
Noordseeheilbad auf der grünen 
Insel. In 1999 vierde Wyk zi jn 
180-jarig bestaan. O p het ei land 
Föhr, dat 8 .660 inwoners her
bergt, kunnen de bezoekers van 
u i tgebreide kuurmoge l i j kheden 
gebruik maken . 

Sylt 
Ame land is ervoor gespaard ge
bleven, maar Sylt moes t eraan 
geloven: het ei land heeft een 

vaste oeververb ind ing. Me t de 
auto gaat u me t de SyltShuttle 
in ongeveer veert ig m inu ten 
van Niebül l over de twaa l f ki lo
meter lange Hindenburgdamm 
naar Sylt. Vor ig jaar was de ver
b ind ing 75 jaar o u d . He t ei land -
ook al als Perle der Nordsee o m 
schreven - heeft wel iets van zijn 
oorspronkelijke karakter verlo
ren. Op de website wordt bij
voorbeeld gemeld dat u, als u 
zich in het nachtleven van Sylt 
stort, beroemdheden als Clau
dia Schiffer kunt ontmoeten... 
Maar het stempel van Wen-
nmgstedt uit 1984 stelt daarte
genover dat u in het Nordsee-
heilbad van de schrik kunt beko
men: Ruhe suchen - Erholungfin
den. 

De bi jzonder langgerekte v o r m 
van Sylt z ien we o p een m o o i e 
toer ist ische kaart die het Land
kreis Nordfriesland op het Inter
net heeft geplaatst [www.nord-
strand.de/indexframe.html, op 
de knop Linkliste kl ikken en dan 
op Landkarte Nordfriesland, laat
ste op de lijst). Het was grappig 
om m een postordercatalogus 
uit Rotterdam te ontdekken dat 
een allweather herenjack is 
voorzien is van een Sylt-logo: de 
vorm van het eiland is gebor
duurd op de binnenvoering en 
op één van de zakken. 
We nemen afscheid van de 
Duitse Waddeneilanden met 
een tip om een goede beurt bij 
uw gastheer of gastvrouw te 
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maken: bij het afscheid zegt u 
Tschüss, bis nächstesjahr! 

DE DEENSE 
WADDENEILANDEN 

Fan0 
Omdat frankeerstempels van 
de toeristische bureaus van de 
twee Deense Waddeneilanden 
in mijn collectie ontbraken, 
ging er een verzoek naar Fan0 
en Romo. Pas na enkele weken 
kwam er een E-mailbericht met 
een wel heel verassende mede
deling: Wir haben die Philateiie-
experten gefragt was ein Frei
stempel ist - leider wusste keine, 
was est ist. Toezending van een 
voorbeeld van een frankeer-
stempel van een buureiland 
deed de Denen kennelijk geen 
licht opgaan... 

Rom0 
Het eiland Rom0 ^slechts 850 
inwoners) valt onder de ge
meente Skaerbaek op jutland. 
Het eiland is door een dam, die 
van 1939 tot 1949 werd ge
bouwd, verbonden met de 
hoofdplaats Skaerbaek. Op het 
verzoek om toezending van een 
frankeerstempel werd helaas 
geen reactie ontvangen. 

VERVOER NAAR DE 
WADDENEILANDEN 

Een tripje van een dag naar (of 
een vakantie van een aantal da

gen op) een van de Waddenei
landen houdt meestal in dat u 
een overtocht met een veerboot 
moet maken. Voor Vlieland en 
Terschelling moet u gebruik 
maken van een van de schepen 
van rederij Doeksen. Het stem
pel van Doeksens hoofdvesti
ging op West-Terschelling toont 
het logo met in een reddingboei 
het wapen van Terschelling. De 
vestiging in Harlingen gebruik
te aanvankelijk hetzelfde logo, 
maar tegenwoordig is in dit 
stempel een leuk zeehondje op
genomen. Wagenborg Passa
giersdiensten op Ameland ver
zorgt de verbinding met de ei
landen Ameland en Schiermon
nikoog. In een stempel uit 1985 
was het profiel van twee veerbo
ten opgenomen. In 1987 werd 
dit stempel vervangen door de 
tekst Welkom aan boord van de 
witte Wagenborgvlootl. De laat
ste jaren accentueert Wagen
borg ook de nabije ligging van 
de Waddeneilanden: Ameland 
en Schiermonnikoog - eigenlijk 
heel dichtbij. 

WADDEN-VARIA 

Ter afsluiting van dit artikel laat 
ik nog een paar frankeerstem
pels zien die een duidelijke rela
tie hebben met het Waddenge
bied. In de eerste plaats natuur
lijk het stempel van de Wadden
vereniging met de bekende 
tekst Wees wijs met de Wadden

zee. Ook de stempels van de 
Zeehondencrèche in Pieterbu
ren van Lenie 't Hart mogen 
hier niet ontbreken. In het 
stempel van de gelijknamige 
Stichting kijkt een zeehond ons 
vriendelijk aan. In het stempel 
van de crèche in Pieterburen 
dobbert een zeehond in een 
reddingboei met het opschrift 
Pieterburen. Een passende sym
boliek! 
Het valt te begrijpen dat er kust-
gemeenten zijn die de aanwe
zigheid van het Wad gebruiken 
voor hun promotie. Zo hanteer
de de gemeente Westdongera-
deel al eens de tekst Landelijk 
gebied tussen wad en stad -
Ruimte en rust aan de Friese 
kust. De gemeente Kollumer-
land ca. ligt tussen het Wad en 
de Friese Wouden. Vandaar dat 
deze gemeente van de allitera
tie Wad/Walden profiteert. Dat 
resulteerde in twee stempels 
met de teksten met een 'over
daad' aan stafrijm: Ruim en rus
tig recreëren tussen Wad en Wal
den en Weergaloos wonen tussen 
Wad en Walden. 

Maar de ultieme 'uitsmijter' 
voor dit artikel is toch wel het 
stempel van de Wadden
woning® uit Buitenpost (zie 
hieronder). Volgens de tekst is 
dit een kuuroord op zich. Aan de 
bewoners van zulke woningen 
zal dit artikel echter niet be
steed zijn. Voor hen geen va
kanties op de Waddeneilanden 
en geen kuren in Nordseeheilba-
den. Zij kuren het hele jaar 
door! 

Verantwoording: 
Bij de voorbereiding van dit artilcel is 
veelvuldig gebruik gemaakt van de 
websites van gemeenten en VW's van 
de behandelde Waddeneilanden. 

Noten: 
': Uitgave van het ministerie van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij in 
Groningen en uitgeverij Noordboek 
in Leeuwarden en samengesteld door 
de trilaterale projectgroep Lancewad 
(Landschap en Cultureel Erfgoed van 
de Waddenzeeregio). 
': Zie onder andere de rubriek 'The
matisch Panorama' in Filatelie van de
cember 2002. 
': Zie de artikelenserie Nederland en 
zijn strijd tegen het water, Maandblad 
Philatelie, jaargang 1972. 
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De afgelopen weken heb
ben bijna vijftig mensen 
deelgenomen aan de eer
ste workshops publici
teit. Het waren vertegen
woordigers van vereni
gingen, maar bovenal 
verzamelaars van postze
gels, die beter in contact 
willen komen met de Ne
derlandse media. Er zijn 
drie workshops gehou
den. Een in Utrecht, een 
in Tilburg en een in 
Haarlem. 
De deelnemers hebben er 
een hele vrije zaterdag 
voor opgeofferd. Maar of 
dat erg was: nee! Dat 
blijkt uit de enquête die 
telkens aan het einde van 
de dag is gehouden. Vrij
wel iedereen zei veel van 
de bijeenkomst te heb
ben geleerd. Vrijwel ie
dereen was enthousiast 
over de manier waarop de 
workshop in elkaar zat 
en over de manier waar
op de docenten de stof 
brachten. 
En dat terwijl er zware 
kost werd gepresenteerd 
en de samenstellers zich 
er een beetje zorgen over 
maakten of het niet alle
maal te saai was. Niet in 
het minst. Een van de 

deelnemers zei na af
loop:'Ik wist al heel veel 
over media voor ik hier 
kwam, maar nog nooit 
heb ik het zo overzichte
lijk horen uitleggen.' 
Elke bijeenkomst begon 
met het voorstellen van 
de deelnemers, die ook 
meteen mochten aange- 1 
ven wat ze in de cursus 
hoopten te leren. Met die 
wensen is rekening ge
houden. 
Meteen daarna kwam het 
zware theoretische deel: 
Hoe zitten de media in 
Nederland in elkaar. Hoe 
zijn ze georganiseerd, 
wat is de belangstelling 
voor welk soort nieuws, 
op welke groep richten 
ze zich. De conclusies 
mocht iedereen voor zich 
trekken: met welke me
dia kom ik in de belang
stelling. De kennis werd 
vervolgens getoetst in de 
praktijk met een test. 
Het tweede belangrijke 
onderwerp sloot daarbij 
naadloos aan. Ik weet via 
welke media ik moet wer
ken maar hoe krijg ik de 
aandachtvan de pers. 
Hoe schrijf je een persbe
richt. Wat moet erin [ 
staan en wat niet?" Ook 1 

dit onderdeel werd weer 
gevolgd door een prak-
tijktest. 
De lunch was een goed 
geplande onderbreking 
op dat moment. Je weet 
immers welke media je 
benaderd, hoe je dat doet 
en met welke onderwer
pen. En dan heb je tijd 
om even na te denken 
over het vervolg van je 
mediacampagne. Helaas, 
de meeste gesprekken 
gingen over postzegels. 
Het vervolg van de cursus 
maakte echter duidelijk 
dat je nog lang niet klaar 
bent. De campagne is zo 
goed geweest dat de pers 
langs komt. Om een kijk
je te nemen en voor een 
interview. Zo'n persge-
sprek wordt 'echt' ge
houden met een van de 
deelnemers. En dan zie je 
meteen welke valkuilen 
er zijn en hoe gemakke
lijk men daarin trapt. 
Aan het eind van de bij
eenkomst wordt nog ver
teld hoe je een verhaal 
maakt dat in de krant zou 
kunnen en wordt er inge
gaan op de mogelijkhe
den die het Internet biedt 
voor publiciteit. 
Alle wat verteld is, staat 

in een werkboek van 
ruim zestig pagina's dat 
de deelnemers gratis 
hebben ontvangen. Dit 
boek is overigens voor ie
dereen binnen de Bond 
verkrijgbaar. De kosten 
zijn gelijk aan die van 
deelname aan de work
shop: €io. 
Het is opmerkelijk dat de 
deelnemers zo positief 
hebben gereageerd op de 
bijeenkomst, die niet al
tijd onder gemakkelijke 
omstandigheden is ge
houden. In Tilburg be
gon tijdens het interview 
plotseling een carnavals
orkest te spelen nog geen 
tien meter van de leszaal 
af In Haarlem is de bij
eenkomst gehouden in 
een tamelijk ruim beme
ten wijkgebouw dat bij de 
naastliggende kerk 
hoort. De beheerder wist 
te melden dat het vooral 
voor uitvaartbijeenkom
sten wordt gebruikt. 
Natuurlijk is in de enquê
te ook gevraagd naar wat 
men miste in de work
shop. Het belangrijkste 
punt daarin was het op
zetten en maken van een 
verenigingsblad. Ook 
kwam naar voren dat 
men meer contact wilde 
hebben met de Bond over 
publicitaire zaken. Meer 
ondersteuning dus. 
Elke successtory kent 
zijn vervolg. In het voor
jaar 2004 wordt voor alle 
deelnemers aan de work
shops een terugkomdag 
georganiseerd, waarin 
deze punten aan de orde 
komen. Er kunnen ook 
ervaringen uit de praktijk 
besproken worden. 
Intussen hebben diverse 
deelnemers hun positieve 
geluiden over de works
hop al overgebracht aan 
andere verenigingen, 
vooral via de regionale 
bijeenkomsten. De wens 
is geuit om ook in het na
jaar een soortgelijke cur
sus te organiseren. Er 
hebben zich spontaan al 
deelnemers gemeld. De 
regio 2 West, (Flevoland, 
Noord Gelderland, West 
Overijssel) gaat zelfs pro
beren een eigen cursus in 
de regio te beleggen. 
Het gaat als bij een goede 
theatershow: 'wegens 
succes geprolongeerd' en 
wel op zaterdag 11 okto
ber in het Bondsbureau 
in Utrecht. Informatie en 
aanmeldingen via het 
Bondsbureau. 

http://www.nbfv.ni
mailto:webmaster@nbfv.org
mailto:bibIiotheek@nbfv.org


JFN ROSMALEN: WEDSTRIJD IN CATEGORIE 1 
VOOR VOLWASSENEN TOEGEVOEGD 

LUC VAN DIJK WERD 
LID VAN VERDIENSTE 

Op slinkse wijze waren 
Luc van Dijk en zijn echt
genote uitgenodigd voor 
een eindejaarsborrel op 
het Bondsbureau in 

Op een prachtige, zonni
ge zondag in februari - de 
zon was amper uit het 
zaaltje te krijgen - werd 
in Nijmegen voor de 
tweede l<eer het nationale 
bekertoernooi gehouden 
als onderdeel van het eve
nement van Noviopost, 
Postze^eltotaal. Het was 
een goed toernooi; het 
aantal deelnemers was in 
elke categorie vijf 
Na het welkomstwoord 
van de voorzitter van No
viopost, de heerTous-
saint, memoreerde de 
heer Koek, voorzitter van 
Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigingen 
(NBFV) dat hij erg blij 
was met de toegenomen 
animo voor het beker
toernooi, zowel bij de 
deelnemers die de com
petitie wilden aangaan 
als bij de clubs om het 
toernooi te organiseren. 

Utrecht. Luc reageerde 
heel verbaasd toen hij 
daar ook zijn vaste assis
tenten Hans Petersen en 
Koos Fase ontmoette, 
plus het complete Bonds-
bestuur en de medewerk
sters Sonja en Thea. 

De belangstelling voor 
het bekertoernooi was 
groter dan vorig jaar, 
maar ook het niveau was 
goed, wat blijkt uit de 
punten die de jury toe
kende. Om een medaille 
te kunnen ontvangen 
moet een deelnemer min
stens 190 punten (van 
een maximum van 300) 
toebedeeld krijgen. Er 
was geen enkele deelne
mer onder deze grens van 
igo. Klasse! 
De deelnemers hadden 
grondige studie gedaan 
van de onderwerpen en er 
was veel variatie in de ge
toonde stukken. Ook de 
moderne presentatie
vorm met behulp van een 
PC-beamer is heel ge
schikt, hoewel voor som
migen wat ingewikkeld. 
Het onderwerp van de 
heer Ahlers werd met be
hulp van deze techniek 

Na drankje en een hapje 
stond Bondsvoorzitter 
Ties Koek opeens met 
een medaille en een oor
konde in zijn handen. Hij 
feliciteerde de verbouwe
reerde Luc van Dijk met 
zijn benoeming tot Lid 
van Verdienste van de 
Bond voor zijn werk als 
directeur van de Service
afdeling. Mevrouw Van 
Dijk ontving een zilveren 
schaal met thee- en sui
kerpot, met een schaal 
waarin een gegraveerde 
tekst namens het Bonds-
bestuur dank uitspreekt 
voor de inzet de inzet die 
ook zij heeft getoond. 

2004:WERELDEXP0 
IN NEW DELHI 

In New Delhi wordt van 7 
tot en met 13 december 
2004 een wereldtentoon
stelling gehouden waar
voor collecties in alle 
klassen kunnen worden 
aangemeld. Kandidaat
deelnemers kunnen zich 

verassend gepresenteerd. 
Overigens is het vermel
denswaard dat er een 
jeugdlid meedeed, te we
ten R. de Vos uitWij-
chen. Hopelijk is dat een 
goede stimulans en een 
voorbeeld voor de jeugd 
om zich met postzegels 
te gaan bezighouden. 

De jury voor de algemene 
bekerlezingen bestond 
uit de heren L. Goofers 
(voorzitter), J. Spijker en 
J. Spijkerman. 
De uitslag was als volgt: 
1. W. Ahlers, Oldenzaal 
met 'Reconstructie' (250 
punten); 
2. V. Coenen, Willemstad 
met 'Montenegro - ge
ografische dwerg, filate-
listische reus' (222); 
3. A. Roozendaal, Malden 
met 'Vernietiging- en 
censuurstempels in ge
bruik tijdens de Japanse 
bezetting van Neder-
lands-Indië 1942-1945' 
(220); 
4. F. de Brum, Beuningen 
met 'Noorwegen per 
trein' (216); 
5. C. Post, Oosterhout met 
'Zuid-Afrika' (202). 

De jury voor het thema
tisch gedeelte bestond uit 
de heren W. van den 
Bold, (voorzitter), H. 
Stoop en J. Diesveld. 
De uitslag; 
I. W. Ho^endoorn, Leider
dorp met 'Leiden, (het) 
hart van de randstad' 
(255 punten); 

Tijdens de tentoonstel
ling die van 7 tot en met 9 
mei 2004 ter gelegenheid 
van het 50-jarig bestaan 
van JeugdFilatelie Neder
land in het Autotron te 
Rosmalen zal worden ge
houden, wordt ook een 
tentoonstelling in Cate
gorie I voor volwassenen 
gehouden. Hiervoor ge-
Icwalificeerde inzendin
gen kunnen voor alle 
klassen worden aange
meld. Een inschrijffor
mulier kan worden aan
gevraagd bij de heer C. 

voorlopig aanmelden bij 
het Bondsbureau. Er zijn 
nog geen inschrijvings-
formuüeren beschikbaar 
en ook geen bulletins. 
Zodra bekend is hoeveel 
geïnteresseerden zich 
melden zal worden be
sloten of een Landscom-
missaris kan worden 
aangewezen. 

2. H. Suiueer, Hoogezand 
met 'Het hiërogliefen
schrift' (229); 
3.F.S.J.G.Hermse, Sittard 
met 'Het komt in de bus' 
(213); 
4. R. de Vos, Wijchen met 
'Waar zouden we zijn 
zonder de trein' (198); 
5. J. Hartofl, Eist met'De 
natuur van de Ooypolder 
en Millingerwaard' (190). 

Aan het einde van elk ge
deelte overhandigde de 
voorzitter van 'Novio
post' behalve de bekers 
en de medailles ook nog 
een met een postzegel
motief bewerkte bad
handdoek aan de beker
winnaars - dit om de 
transpiratie weg te ne
men ten gevolge van de 
pittige strijd om de eerste 
plaats. 
Na het bedanken van de 
juryleden en het overhan
digen van een presentje 
was weer een prachtige 
en zeer leerzame middag 

Loch, Jan van Eijckgracht 
191, 5645 TH Eindhoven, 
telefoon 040-2119654. De 
sluitingsdatum is gesteld 
op 31 december 2003. 
Het e-mailadres van de 
heer Loch luidt als volgt: 
cloch7i2(5)freeler.nl 

MEVROUW FEIKEMA 
ONDERSCHEIDEN 

Op 25 maart jl. legde me-
vrouw L. Feikema het voor
zitterschap van de post
zegelvereniging Breda 
neer. Voor haar verdien
sten kreeg ze van Bonds
commissaris Paul Walra
ven de gouden Bonds-
speld uitgereikt (foto). 

voorbij. Conclusie: het 
bekertoernooi leeft en er 
is geweldig potentieel 
voorhanden. 
Piet Grutters 

Noot van het Bondsbestuur: 
Het succes van het beker
toernooi spreekt bestuur
ders van andere vereni
gingen kennelijk aan, ge
zien het aanbod om het 
bekertoernooi te mogen 
organiseren. Het Bonds
bestuur heeft besloten 
dat Nijmegen in 2004 
voor de derde keer het 
toernooi kan organise
ren. Het bestuur wil ech-

I ter de verantwoording 
' voor het toekennen van 

de organisatie in eigen 
hand houden en zal daar
om na 2004 de toewijzing 
van het evenement op
nieuw bezien. 
De foto's bij dit verslag 
werden gemaakt door Jan 
Lauret, Ud van 'Novio
post'. 
Secretaris NBFV De heer Ahlers (rechts) ontuantjt de beker uit handen Dan de heer Goofers. 

Luc uan Dijk (rechts) bewondert de medaille, zijn vrouw kijlct toe 

NATIONAAL BEKERTOERNOOI IN NIJMEGEN: 
VEEL DEELNEMERS, HOGE WAARDERINGEN 

Dejury uoor de thematische beker m ueraadering bijeen. 



'MOGE HET U GEGEVEN ZUN DIT KIND 
IN VOORSPOED GROOT TE BRENGEN' 

Collegiale wens uit hongerwinter ging niet in vervulling 
D O O R BEN A . S C H M I T Z , L A R E N 

Op Nieuwjaarsdag 1945, hartje 
hongerwinter, wordt in Gronin
gen Christina Herdis (Tineke) 
Walvius geboren. Zes dagen la
ter feliciteert de boekhouder 
van de Rijks-Centrale Keuken in 
die stad de vader. Weer zes da
gen later meldt de 'leider' van 
de Centrale Keuken in Harlin-
gen zich eveneens. 'Moge, on
danks de donkere tijden, het u 
gegeven zijn dit kind in voor
spoed grootte brengen, opdat 
het als een zonnetje in Uw huis 
zij.' 
Collegiale gelukwensen. Niets 
bijzonders, ware het niet dat het 
de vader, jannes jan Walvius, 
niet gegeven was zijn kind als 
een zonnetje te zien opgroeien. 
Ook de beide briefjes zijn, fllate-
listisch gezien, weinig opzien
barend. Al valt het miniscule 
formaat (67^ bij no centimeter) 
op. TPGPost zou het nu niet 
meer thuis bezorgen. Dat het 
Rijksbureau voor de Voedsel
voorziening in Oorlogstijd de 
porti betaalde en de PTT in die 
barre maanden nog actief was, 
is misschien ook vermeldens
waard. Maar meer het verhaal 
achterde briefjes, 
jannes jan Walvius diende in de 

Collegiale gelukwensen. Niets bijzonders. Maar achter de 

felicitatie die de boekhouder van de Rijks-Centrale 

Keuken in Groningen aan Jannes Jan Walvius zond, vader 

van een op Nieuwjaarsdag 1945 geboren dochter, gaat 

een dramatisch verhaal schuil. 

meidagen van 1940 als be
roepsofficier. Eenmaal gedemo
biliseerd kreeg hij bovengronds 
een baan als inspecteur bij de 
voedselvoorziening in Gronin
gen en delen van Drenthe. Al 
snel kwam hij ondergronds in 
de OD-verzetsgroep en m ande
re illegale kernen. In die jaren 
hielp hij onder meer tal van 
mensen te ontkomen aan de Ar
beitseinsatz door hen in te zet
ten bij de Centrale Gaarkeu
kens. Meestal als pitter. 'Ik heb, 
geloof ik, voor elke aardappel 
één pitter,' merkte hij ooit op. 
Wat hij behalve de OD nog 
meer deed in de illegaliteit - wat 
waarschijnlijk lijkt - valt niet 
meer goed te achterhalen. Ver
zetsacties waren geheim en 
werden vaak spontaan uitge
voerd. 

DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIl 
RIJKSBUREAU VOOR DE VOEDSELVOORZIENING IN OORLOGSTIJD 
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Ltnks hetfelicitatiebnefje 
dat de boekhouder van de 
Rijks-Centrale-keuken, 
H A Eekhof, op 6januari 
ig45 aan het echtpaar 
Wahius zond 

Rechts- J Kroese, leider 
van de Centrale Keuken in 

Harlingen, bracht op 12 
januari Ï945 zijn hartelijke 
gelukwensen over 'Moge, 

ondanks de donkere tij
den, het u gegeven zijn dit 
kind in voorspoed groot te 

brengen, opdat het als een 
zonnetje in Uw huis zij ' 
Het mocht niet zo zijn 

AAS den Heer en l'evrouw ' 
walvius-sollman 
Nieuwe Boterln^eetraat 5 
(JR0^^IH6S^. 

m 

De inspecteur/verzetsman 
trouwt in 1941. Hij is dan 23 
jaar. In 1943 wordt zoon Jan ge
boren en daarna komt Tineke, 
die zijn 'zonnetje' had moeten 
zijn. 
Walvius wordt in het voorjaar 
van 1944 gearresteerd, zit ge
vangen in het Scholtenshuis 
aan de Grote Markt in Gronin
gen, het beruchte SS- en SD-
hoofdkwartier. De familie weet 
hem na enige tijd met geld vrij 
te krijgen. Het gezin is inmid
dels uit huis gezet, alles kwijt 
geraakt en begint een zwerf
tocht langs vrienden en familie
leden. In februari 1945 -Tineke 
is dan nauwelijks zes weken 
oud - wordt Walvius opnieuw 
gearresteerd. Tot zondag 8 april 
zit hij in het Huis van Bewaring, 
waar Leenhof- de 'beul van 

Groningen' - de brute scepter 
zwaait. Via briefjes in het was
goed en dankzij loyale bewaar
ders is er toch nog enig contact. 
Wat hij niet te weten komt is 
het bestaan van de instructie 
van SD-chef, dr. K.E. Schön-
garth: '...gevangen genomen 
verzetsmensen, die op een do
denlijst zijn geplaatst, moeten 
neergeschoten worden in het 
geval gevechtshandelingen ver
wacht worden.' 
In de nacht van 8 op 9 april 
wordt Walvius met negen ande
ren in een vrachtwagen gela
den. Het voertuig is volgens 
sommige getuigen voorzien 
van een Rode-Kruisteken. Op 
weg naar een kamp op het ei
land Borkum, zo dachten zij. 
'Daar is er in elk geval beter 
eten.' Volgens een lezing stuit 
het transport op een Canadese 
patrouille en buigt het af naar 
een larixbos in Anio, waar eer
der een verzetsgroep in een hut 
was opgerold. Een andere le
zing is dat men weloverwogen 
rechtstreeks reed naar de on-
derduikplek in het Annerbos. In 
ieder geval werd het transport 
ook begeleid door foute Neder
landers. Later wordt bekend dat 
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de groep van Walvius bij die hut 
is gemarteld en neergeschoten. 
De lijken worden ter plaatse be
graven. Twee dagen later vin
den bewoners van Anio de stof
felijke resten. Zij brengen die 
over naar de kerk, waar op
nieuw een begrafenis volgt. De 
huisarts van Walvius heeft hem 
onder meer aan zijn manchet
knopen kunnen identificeren en 
brengt de familie op de hoogte. 
Weer later - AnIo is dan al be
vrijd - worden de lichamen ter 
beschikking gesteld van de fa
milies. Jannes Walvius vond 
toen zijn definitieve graf in Gro
ningen. 
In 1970 heeft de Commissie 

Dorpsbelangen te AnIo het ini
tiatiefgenomen om ter gelegen
heid van de 25-jarige herden
king van de bevrijoing een klein 
monument op te richten op het 
zandpad direct naast de plek 
van de executie: een steen met 
in bronzen letters de namen. 
De namen van tien van de bijna 
vijfhonderd verzetsslachtoffers 
in de provincie Groningen. 
'Hoge cijfers in verhouding tot 
de restvan Nederland,' merkt 
de historicus Jan de Vries' op. 
'De belangrijkste verklaring 
hiervoor lijkt de felheid van de 
SD in Groningen.' 
Bij de bevrijding van Groningen 
lag het huis aan de Paterswold-

seweg (nummer 83), waar Tine
ke, haar moeder en broertje Jan 
een toevlucht hadden gevon
den, in de vuurlinie. Er vonden 
gevechten van man tot man 
plaats. Tineke's moeder had in 
haar logeerkamertje al niets 
meer en nu nog minder. Als 25-
jarige keert zij kort na de oorlog 
terug naar haar geboorteplaats 
Bussum, waar zij met veel 
moeite (ze accepteerde geen 
hulp van haar ouders) een 
nieuw bestaan kon opbouwen 
en waar ze tot aan haar dood, in 
het voorjaar van 2002, leefde. 
Zonder veel verhalen over die 
tragische geschiedenis. De klap 
van toen bleef altijd merkbaar. 

Bij de afwikkeling van de boedel 
kwamen de briefjes te voor
schijn. 
Walvius werd postuum verschil
lende malen onderscheiden, 
onder meer met het Verzets-
herdenkingskruis en een oor
konde van koningin Wilhelmi
na. Maar het zonnetje heeft hij 
in zijn jonge gezin nauwelijks 
zien schijnen. De collegiale 
wens uit de hongerwinter ging 
niet in vervulling. 

Noot: 
I: Jan de Vries, Het Verhaal van Gro
ningen; Uitgeverij Regio-Projekt, 
Groningen, ISBN 905028096-X, 
1999, pagina 239. 

Kramkgging bij het monument in Anioo op 4 mei 1970, na de onthulling van het monument De onderste naam op de gedenksteen is die van jannes Walvius Foto s jan Walvius 
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DRAMA PUÏÏEN: NOG NIET OP 
NEDERLANDSE ZEGEL HERDACHT 

Oost-Duitse zegel enige filatelistische herinnering aan razzia 
D O O R PETER D E N D I K K E N , P U T T E N 

bi|na dertig jaar geleden gat de Uuitse Uemocratische 

Republiek een postzegel uit met daarop een Nederlands 

monument. In deze editie van 'Filatelie', die in mei 

verschijnt - de maand waarin we per traditie de 

gevallenen van de Tweede Wereldoorlog herdenken -

belicht Peter den Dikken deze betekenisvolle zegel. 

Op 19 oktober 1965 gaf de Duit
se Democratische Republiek 
een postzegel uit met daarop 
het beeld van een treurende 
vrouw. Het gaat om De Vrouw 
van Putten, een monument dat 
werd vervaardigd door de 
beeldhouwer Mari Andriessen. 
Het beeld en de bijbehorende 
herdenkingshof werden in 1949 
onthuld door koningin Juliana. 
Het monument herinnert aan 
één van de zwartste bladzijden 
uit de Nederlandse geschiede
nis: de razzia van Putten op 2 
oktober! 944. Na een aanslag 
van een verzetsgroep op een 
auto van de Duitse weermacht 
selecteerden de Duitsers 661 
mannelijke Puttenaren, die bij
na allemaal afgevoerd werden 
naar concentratiekampen in 
Noord-Duitsland; slechts 48 
van hen keerden levend terug. 

Eén uit een reeks 
De DDR, het vroegere Oost-
Duitsland, gaf 21 jaar na het 
drama in Putten een postzegel 
over deze verschrikkelijke ge
beurtenis uit. De zegel maakt 
deel uit van een serie die aan
dacht besteedt aan gedenkte
kens uit de Tweede Wereldoor
log. De reeks, die in de jaren '60 
en '70 van de vorige eeuw ver
scheen, begon op 20 augustus 

1963 met het Poolse Treblinka. 
Na Sint Petersburg volgde Put
ten als derde in een rij van uit
eindelijk 29 zegels. 
De DDR heeft in haar korte be
staan maar een beperkt aantal 
postzegels met Nederlandse 
onderwerpen geproduceerd. De 
meeste tonen schilderijen van 
oude Hollandse meesters, zo
als Rembrandt, Hals en Ver
meer en er is een zegel, gewijd 
aan de verzetsheldin Hannie 
Schaft (1962); aan deze opsom
ming kan dus ook de in 1965 
verschenen postzegel over het 
monument in Putten worden 
toegevoegd. In het laatstge
noemde jaar gaf de DDR negen-
maal een zegel uit op het thema 
Twintig jaar bevrijding van het 

fascisme. In die periode beleef
den Oost en West het hoogte
punt van de Koude Oorlog. 
De in 1949 ontstane Duitse De

mocratische Republiek gebruik
te vooral later de filatelie om 
zich tegen West-Duitsland af te 
zetten. De Oost-Duitsers liepen 
vóór 1945 weliswaar ook achter 
Hitler aan, maar deden na de 
oorlog net alsof de West-Duit
sers de enige 'schuldige' Duit
sers waren. De postzegel van 
Putten werd in de tijd van de 
Berlijnse Muur en onder het be
wind van regeringsleider Walter 
Ulbricht door professor P. 
Weiss ontworpen. Dezegels 
(oplage drie miljoen stuks) wer
den gedrukt door de Deutsche 
Wertpapier Druckerei in Leipzig, 
de niet-kapitalistische naam 
van zijn voorganger Ciesecke 
und Devrient. 

Sokkel aangepast 
Op de zegel van 25 pfennig is 
het beeld 'De Vrouw van Put
ten' tegen een diepblauwe ach

tergrond geplaatst. Aan de ene 
kant staat de tekst Das Mahn
mal in Putten/Niederlande, aan 
de andere kant Deutsche Demo
kratische Republik. 
Op de eerstedagenvelop staat 
dezelfde Nederlandse tekst ge
drukt die ook op de sokkel van 
het beeld in Putten te zien is: 2 
October ig44. Gewijd aan de na
gedachtenis van de zeshonderd 
die niet terugkeerden. De com
munisten lieten de bijbeltekst 
van Openbaring 21 vers 4, En 
Cod zal alle tranen van hun 
oogen ajwisschen echter opzette
lijk weg. Zo schipperden de 
communistische roergangers 
handig tussen wat ze wel en 
niet wilden laten zien. De Oost-
Duitsers hebben ons echter wel 
een gedenkwaardige serie post
zegels Mahnmal (gedenkte
kens) en Gedenkstätte (gedenk
plaatsen) nagelaten. Ze zijn be
doeld als een soort waarschu
wing, dat zulke gruweldaden 
nooit meer mogen gebeuren! 
Toch blijft het opmerkelijk dat 
uitgerekend de DDR als enig 
land de herinnering aan de raz
zia van Putten heeft vereeu
wigd. 

Waar blijft Nederland? 
Postzegelverenigingen in Ne
derland dienden tot twee maal 
toe een aanvraag in om ter her
innering aan de razzia van Put
ten - toch een van de grootste 
drama's in ons land van de af
gelopen eeuw - een Nederland
se postzegel uit te geven. De 
Nederlandse PTT heeft dat ver
zoek nooit ingewilligd. Mis
schien dat het er van komt in 
2004, als het drama van Putten 
zestig jaar oud is? Postzegels 
laten de gehele wereldgeschie
denis zien en in dat opzicht is 
het op zijn minst bijzonder dat 
een niet meer bestaand land de 
ergste gebeurtenis in de ge-
scliiedenis van Putten aan de 
rest van de wereld door middel 
van een postzegel toont. Ter 
herinnering en als waarschu
wing. 

Peter den Dikken, journalist, schreef bo
venstaand artikel op persoonlijke titel 
voor het Puttens Nieuuisblad van don
derdag 3 oktober 2002. Bij de samen
stelling van deze bijdrage kreeg hij 
hulp van de heren K. Fnso (eerstedag
envelop), C. Laanstra (postzegelhandel 
'De Doorloper', Ermelo) enj. Schojte-
naar (postzegelvereniging 'Telstar'). Eerstedagenvelop uit 7965, gericht aan de burgemeester van Putten, de teilst op de soliliei van Andnessens beeld is gecoupeerd. 
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Haarlem, ©0235362980 
HPV Op Hoop van Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsers
straat79, 2151 CG NieuwVen
nep, ©0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZVSPA,JC van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Half
weg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV Hardcriuijk en Omstreken; W C 
Willemse, Bosboom Tous
sainstr 5,3842 ZZHarderwijk, 
©0341413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, A C I van 
Baaren, De Buurt45, 3372 DB 
BovenHardinxveld, ©0184
618112, jub ijub(ä)u)anadoo nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251 233894 
Heerenveen: 
PVHeerenueen, G de Beer, De 
Plasse 1,8449 EH Terband, 
©0513625239 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhuflouiaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol
singGrens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045

5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden, 
Adas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, LJ Hordijk, Ro
zenstraat II, 1782 MS Den Hel
der, ©0223613670 
Heilevoetsiuis: 
P V Hellcuoetsluis, JI Koppe
nol, Handlog 6,3224 PG Heile
voetsiuis ©0181322699 
Helmond: 
PV De Helm, Helmond en Om
streken , T A J Leijten, Eikenwal 
15, 5706 LJ Helmond, ©0492
534793, • p2udehelm(p)planct nl 
WPVHelmond,! Neggers,Van 
't HofFstraat 4, 5707 ES Hel
mond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
Lod vanNassaustr 3, 3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, Scherp
hoflanden 8,7542 CM Ensche
de, ©0534763473 
'sHertogenbosch: 
'sHerto^enbossclicFV, P L M 
Teurlings, Havikskruidstraat3, 
5262 DG Vught, ©073
6567680, • email@) 
teurlmgsonlinc nl 
Heusden: 
PV 'Black Penni), M L H Verha
ren, Herptseweg 27, 5256 NN 
Heusden, ©0416661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o , M Th M Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelicü, Postbus 115, 3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu;aard,Th N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK OudBeijerland, 
©0186617706 
Holten: 
NVPV,T Koopman, Borkelds
weg 6,7451 SM Holten, 
©0548361062 
Hoogeveen: 
PC Hoogeueen, H J Ruiter, Satel
lietenlaan 18, 7904 LP Hooge
veen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHVHooflezandSoppcmeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Sti
rumlaan 19, 9602 GN Hooge 
zand, ©0598321282 
Hoorn: 
NVPVafd WcstFnesland, I L M 
LeBlansch, Kaarder 25,1625TJ 
Hoorn, ©0229231458 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV 
Hoorn, ©0229230322 
Huizen: 
NVPV a/d GooiS. Ecmiand, H M 
van der Spoel, Handellaan 6, 
1272 EE Huizen,©035
5262702 

K 

Kampen: 
IV Philatelica; J G. Fidder, Galle
straat 43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatuiijk/Rijnsburä, mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro
meinenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©0714016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
PhV'tFaktcurke,H J Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797 

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

313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345616960, "̂ JDersluis a@ 
worldonline nl 
Leeuwarden: 
V P V 'Friesland', H P van der 
Roest, Taniaburg 34,8926 LX 
Leeuwarden, ©0582673520 
Leiden: 
rv Philatelica, R K J Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 
TP Voorschoten, ©071
5762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BRLeiden, 
©0715214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LREnkhuizen, ©0228
312871 
AV De Philatelist, WL Wol
schrijn. Karveel 5680, 8242 CR 
Lelystad, ©0320221803 
Leusden: 
VPZV'DeLoupe,JPG van der 
Meer, Hondsroos 6, 3831 CG 
Leusden, ©0334943379 
(werkdagen 19 0023 00 uur), 
•Jjp5Ddmeer3g@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, Muiissenburg g 
(fflhetnct nl 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat 335,7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPVMaassluis,AC Verbeek, 
Schubertlaan 503, 3144BL 
Maassluis, ©0105917871 
Maastricht: 
PVZuid Limburg,JJ Wetzels, 
Mockstraat 23a, 6226 CA 
Maastricht, ©0433625615 
Meppel: 
Philatelica P V , B Wijmstra, 
Wandelbosweg 1087, 7971AK 
Havelte, ©0521340070 
Monnickendam: 
PV Wüterland , R J Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LA Purme
rend, ©0299645788 
Monster: 
NVPV, W Storm, Zeereep 121, 
2681 XE Monster ©0174
280134, ■ ■" storm(g)hi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit
serloodden Duik, Burg Van 
Trichdaan 116,3648 VK Wilms 
, ©0297289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'De Globe', mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29,2215 KN Voorhout, ©0252
212080 
PV 'Onder de loupe, I M M 

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

373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilütehca, I M G van Mulle
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 
150, 8071 KP Nunspeet, ©0341
254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen, So

phiaweg 125, 6564 AB Heilig 
Landstichting, ©0243233454, 
• in/o@nupDnijmeacn nl 
FV Nouiopost, W J M Goos

sens, Vendeherstraat 15, 6562 
NA Groesbeek, ©024

3974654, W] mgoossensg) 
chcllo nl. 

Oldenzaal: 
OPHV, HJ Teunis,Dr DeBruy
nestraat 35, 7576 BJ Oldenzaal, 
©0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsuer Ommen en Om
streken, H Koningen, Tuinflui 
terstraat 10, 7731 ZN Ommen, 
©0529450830 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand , J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, H Wegh,B 
Crumstraat 19, 6866 AA Heel
sum, ©0317316649 
Oosterhout: 
OWP, B W J Keiler, Sterken
burg 10,4901 WD Oosterhout, 
©0162423311 
Oosterwolde (FrI): 
StellingujeruerFil Ver, P Rauwer
da. Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
©0516441646 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, Bea
trixstr 26, 7591 GD Dene
kamp, ©0541351936 

Papendrecht: 
Postzeijeluer 'Iris, D Schotting, 
Erasmusplem 13, 3351GG Pa
pendrecht, ©0786151717 
Purmerend: 
IVPhilatelica.H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraati95,1442 
CK Purmerend, ©0299
426576 
Putten: 
PV Telstar', H D Buitenwerf 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Mehsse21, 
8101CZ Raalte, ©0572

353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W J G Minnen, 
Nwe Keiienbergseweg49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero', P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 GZ 
Reuver, ©0774743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe', M F Bijl, Konings
land 71, 6991DH Rheden, 
©0264951534 
Rhenen: 
FV'De Globe', H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344601280. 

RodenLeek: 
IV Philatelien, W v d Velde, 
Groningerweg 32,9321 TC Pei
ze, ©0505032608, HU) vd velde 
(3)hccnet nl 
Roermond: 
PV Roermond, Ing Th J van 
Dort, Aldenhoven 38, 6093 HC 
Heythuysen, ©0475495899 
Roosendaal: 
PzD Philatelica WestBrobant, K 
V d Berg, Enargietdijk 13,4706 
HX Roosendaal, ©0165

535489 
PV Roosendaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 
Rotterdam: 
PV Philatelien, P Pors, Clara 
Wichmannstraat iio, 2984XI 
Ridderkerk, ©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, 3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenling 12,7463 BJ Rjjssen, 
©0548542669, ■ d gmnwa\d(g) 
wxs nl 
Rijswijk: 
WPV Rijsunjk, D van der Win
den, Wethouder Brederodelaan 
2 K, 2286 AL Rijswijk, ©070
3931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107 
Sassenheim: 
WPVSassenheim, BG Doorne
kamp, Kwekersweg 92,2171 
DZ Sassenheim, ©0252
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland , P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224214327 
Schijndel: 
SWP, J van Schijndel, Juliana
straat 3,5482 AK Schijndel, 
©0735474155 
Sittard: 
FVSittardeo , 0 PD Bolech, 
Burg Schrijenstraatio, 6137 
RR Sittard, ©0464518522 
Sited recht: 
PV 'Philetica , J van Schalk, Ada

ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Shedrecht, ©0184
412338 
Soest: 
PV Eemlond.J van der Vos, Ju
lianalaan 18,3871VJ Hoevela
ken, ©0332534700 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
rv Philatelica, E v d Graaf, Dal
lelaan 14, 3208 CG Spijkenisse, 
©0181638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, H Apperlo, 
Ahornhage 10, 9501 VH Stads 
kanaal, ©0599616693, 
jh apperlo(ähetnet nl 
Steenwijk e.o.: 
F V IJsselham, mw D Vrugt, Pr 
Christinastraat42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521511185 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk, AH de Rid
der, Lmgestraat 5,4535 EP Ter



neuzen, 'B0115697125 
PVZeeuiuschVlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Terneuzen, ©0115648618 
Tiel: 
PhibtelistenclubTicI, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
(©0344612378 
Tilburg: 
VPTTilbur^, W F M Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©0135714417 

U 

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

Vaals: 
PV'Drielandenpunt', H J Brouns, 
Karolingenstraat9, 6369 BV 
Simpelveld 
Varsseveld: 
FV De Globe, H A Weerdestei|n, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314622272 
Veendam: 
FV Veendam e o , mw G R Bee
reboomLubben, Ben Ooster
diep 1140,9641 JA Veendam, 
©0598618974 
Veenendaal: 
FV 'De Globe, C A Meurer, Vival

distraat 5,3906 CA Veenen
daal, ©0318515062 
PV 'Frimarlcct, E de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318513512 
Veldhoven: 
PCGrootVeldhoi;en,IJJ Deltrap, 
De Wever 9, 5506 ATVeldho
ven, ©0402534633 
Velp/Rozendaal: 
FVDeGlobe,JF Florijn,Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp 
Venio: 
PV 'PhilaVenlo,MJM Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©0773820064 
Vianen: 
FV De Posthoorn , G Stijsiger, Pr 
Julianastraat 26, 4132 CB Via
nen, ©0347372400 
Vlaardingen: 
NVPV, W G L Poels, L de Co
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©0104746725 
Vlissmgen: 
Vlissin^se FV, J Heijkoop, Post
bus 391, 4380 AJ Vlissmgen, 
©0118466665 
Vlijmen: 
PV De Philatelist, A W van Fa
ller, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©0735113019 
VolkelUden: 
IVPhilatehca.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, 
Juhanastr 40, 6707 DG Wage
ningen, ©0317417138 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, L.L Kamminga, 
Spinozalaan i D l, 2273 XA 
Voorburg, ©0703871987 
Waubach: 
PV Waubach', E P Valent, Euro
paweg Zuid 195, 6374KK 
Landgraaf, ©0455314376 
Weert: 
Filatelica Weert e o , G P A H 
Hendrikx, Irenelaan 27,6006 
HB Weert, ©0495533862 
Weesp: 
PV Wcesp e o , J J van Rossum
v/d Kraats, Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, ©0294416740 
Wieringen: 
IVPhilatelica,JM Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolyms
hoef, ©0227592138 
Winschoten: 
IVPhilatelica, mw G R Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597592676 
Winsum: 
PV Winsum e o , W Top, Schep
perijlaan 8,9951BJ Winsum, 
©0595444395 
Winterswijk: 
FV De Globe, B J Pampiermole, 
Laan van Hilbelink 44, 7101 
WN Winterswijk, ©0543
521960 
FV De Klomp , G I A Epping
broek, Koekoeksr 16, 7102 AZ 
Winterswijk, ©0543515408 
Woerden: 
FVWoerden,GJ van der Waal, 
Skutsje 47, 3448 KW Woerden, 

©0348567157, jilatelie 
uioerden@u)anadoD nl 
Woudenberg: 
WPV Onder de Loep J J Boel, 
Koningin Sophiestraat 3, 3931 
CN Woudenberg, ©033
2867483 
Wijchen: 
FV'DeGlobe',JHG Gosselmk, 
Margrietstraat 11, 6602 CN Wij
chen 
Wijk bi| Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, F J van der 
Vegte, Aardbeiengaard 5, 3962 
HE Wijk bij Duurstede, ©0343
573979 of 0640032186 

IJ 

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

Zaanstad: 
WZPV De Posthoorn , H Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH Koog 
a/d Zaan 
Philatelica Zaanstreek, D Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©0757712477 
Zeewolde: 
PVZeeu)olde,J Nollet, Pluutha
ven 36, 3891 AZ Zeewolde, 
©0365224929 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000, wnd 
P Muller, Loolaan 17, 3971 PK 
Driebergen 
Zetten: 
FV De Globe, mw E van Keste

renZwaan, IJsbout23, 6671 
HA Zetten, ©0488452375 
Zevenaar: 
FV De Globe, J J Kuipers, Vuur
doornstraat 23, 6903 CJ Zeve
naar, ©0316528801 
Zierikzee: 
PVSchouujenDuiueland.I C Sleu
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', RM Huttinga, 
v d Vegtestraat99,720iBE 
Zutphen, ©0575523785 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o ,R Reijn
ders. Regenboogstraat 3, 8061 
GL Hasselt, ©0384771726 
Zwijndrecht: 
WPVZuiijndrechtc 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 m, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres 
Brouwer Media 
Postbus 270 
3830 AG Leusden 

m 
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! 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

€ 5 

€7,50 
€ 1 0 

€12,50 

€15 

€17,50 

Schrijf de tekst van uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'e'n uakje' 

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

Naam zijn/haar eigen bankof gironummer: 

Straat:. 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

PCiPlaats: (handtekening). 

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

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

Ten name van: 'Filatelie'. 



De gezamenlijke partijenhandelaren van Nederland 

Bij elke partijen-handelaar: 

FDC's van 
Nederland & overzee 

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

^ ^ P M C . ).>^S - ̂ Sî -̂

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 

Postz.-

Jan V. 

en IVIuntliandel 
'Risca' 

Galenstraat 165 
1056 BR Amsterdam 

Tel : 020-6188712 

Leidse 
Postzegelhandel 

Vrouwensteeg 3 
2312 DX Leiden 
Te l : 071-5123233 

Postzegel Partijen 
Centrale 

Plet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel : 070-3625263 

VANAF € 5 

VOOR IEDER 

WAT WILS 

Bredenhof 
Rotterdam 

Bovenstraat 286 a 
3077 BL Rotterdam 

Tel : 010-4826725 

Smits Philately 
Amsterdamse Straatweg 404 

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

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

Tel : 058-2122096 
Fax:058-2129180 

PostzegelCentrale 
Emmen 

Matlssepassage 12 
7811 DT Emmen 
Tel : 0591-640925 

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



SMITS PHILATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
Tel. 030-2443170 Fax 030-2892620 

www.filatelie.net 
IirVRAAG NU ONZE GRATIS PR^SLQST AANÜI 

Een kleine greep uit onze nieuwe prijslijst: 

Zwitserland 1945-1974. Complete 
postfrisse collectie incl. Pax-serie en 
alle dure blokken in mooie, frisse 
kwaliteit, in album 

Prijs 900,00 euro 

Nederland automaatzegels. 
Schitterende collectie voorlopers 
vanaf 1977 (niet in NVPH vermeld), 
vele lOOden incl. proeven en met 
waarde-inschrift 0,00!!, experimentele 
uitgaven etc. opgezet in album. 
Zelden aangeboden 

Prijs: 1250,00 euro 

Franse koloniën. **/*/0 coüectie van 
vele diverse landen, veel oud beter 
materiaal aanwezig, opgezet in 13(!) 
insteekboeken, enorme cat.w. 

Prijs: 1250,00 euro 

Italië 1861-1989. Prachtige **/* 
collectie met heel veel top beginjaren, 
Manzoni, Luchtpost, dienst/port etc. 
in Kabe album, cat.w. 42.000 euro!!! 

Prijs: 4750,00 euro 

ItaUë 1861-1984. Geheel gebruikte 
collectie incl. heel veel topjaren 
20/30, luchtpost, dienst, port etc. in 
Davo album, cat.w. 21.000 euro!! 

Prijs: 3250,00 euro 

Italië 1861-1960. Mooie ongebruik-
te/postfrisse collectie met goed jaren 
20/30, Manzoni etc. in Leuchtturm 
album, cat.w. 17.500 euro 

Prijs: 2500,00 euro 

Liechtenstein 1912-1990. Gebrixikte 
verzameling incl. vele dure uitgaven, 
in 2 Leuchtturm albums, cat.w. 9750 
euro 

Prijs: 1650,00 euro 

Verenigde Naties 1980-1989. 
Overcomplete **/0 collectie vlaggen-
series los en in velletjes, in peperduur 
Leuchtturm album, cat.w. 1375 euro 

Prijs: 200,00 euro 

Oostenrijk 1850-1922. Overcomplete 
*/0 collectie+ veel extra's + gebieden, 
op albumbladen, mooie collectie in 
mooie kwaliteit 

Prijs: 1100,00 euro 

Luxemburg 1852-1935. Gebruikte 
supercollectie in zeer mooie kwaliteit 
met veel topnummers gekeurd, ook 
heel goed dienst met de topnummers, 
op albumbladen, cat.w. 13.700+ 

Prijs: 2250,00 euro 

Duitse Reich 1872-1945. O/*/** 
collectie met heel veel top in gev. 
kwaliteit met goed Brustschilder, 
Wagner serie, blok 1 t /m 3, 1934 
Nothilfe etc. 

Prijs: 1500,00 euro 

Luxemburg 1882-1935. Postfrisse 
collectie dienst incl. de zeldzame 
series van 1882, 1891, 1895, 1899, 
1908 etc. in mooie kwïditeit, cat.w. 
2100+++ euro 

Prijs: 650,00 euro 

Luxemburg vanaf 1874. Schitterende 
vrijwel uitsluitend luxe postfrisse 
collectie met heel veel klassieke 
topnummers in hele mooie kwaliteit, 
cat.w. 4100+++ euro (klassiek * geteld, 
geen prijs voor postfris!!!) 

Prijs: 1350,00 euro 

Zwitserland 1850-1978. */0 collectie 
met heel veel topnummers, veel goed 
klassiek met veel zittende en staande 
Helvetia gespecialiseerd etc. etc. 
Enorme cat.w. 

Prijs: 1600,00 euro 

Overzee. Geweldige meest 
Overzee. Geweldige meest ** partij 
met heel veel goed Indonesië 
beginjaren met tempelserie en R.I.S. 
in aantallen incl. de hoge waarden 
meervoudig, zeer hoge cat.w. 

Prijs: 1200,00 euro 

Lombardij e-Venetië 1850. 
TentoonsteUingscollectie uitsluitend 
Ie emissie met prachtige stempels, 
brieven, paren en strippen, papier
soorten, typen etc. etc. prachtig 
opgezet op blanco bladen. Heel veel 
zeldzaamheden aanwezig!!! 
Eenmalig mooie koop 

Prijs: 5250,00 euro 

Wereld handelarennalatenschap. 
**/0 partij vellen en blokken in 
gigantische aantallen, hele wereld, in 
17(!!!) verhuisdozen. Ideaal om op te 
splitsen en (kleine) veilingkavels van 
te maken, voor wederverkopers 

Prijs: 6000,00 euro 

Duitsland 1872. Prachtlot 
Brustschilder in mooie kwaliteit met 
de duurdere uitgaven en mooie 
stempels 

Prijs: 700,00 euro 

Duitsland. Uitzoekdoos met veel 
ouder materiaal, gebieden, koloniën 
etc. in insteekboeken, op kaartjes en 
los, in grote doos, cat.w. 20.000+ 
euro!!! 

Prijs: 1500,00 euro 

Nederland kinderbedankkaarten. 
Schitterende voorraad vanaf 1949 in 
grote aantallen incl. de schaarse 
uitgaven, in 2 verhuisdozen!!! 
Enorme handelswaarde!! 

Prijs: 3750,00 euro 

Nederland rolzegels. Enorme 
voorraad met heel veel zeldzaamhe
den, strippen van 5, 10, 11, afwijkin
gen, voorlopers etc. in grote verhuis
doos 

Prijs: 4500,00 euro 

Frankrijk automaatzegels. Prachtige 
speciaal-coUectie, per plaats/gebied 
opgezet, circa 1000 verschillende!!! 
met tal van bijzonderheden, zonder 
waarde-inschrift etc. in album, zelden 
aangeboden. 

Prijs: 1500,00 euro 

http://www.filatelie.net


Postzegel Partijen Centrale 
De partijen zijn schriftelijk, telefonisch, per fax en e-mail te bestellen 

13126 AANTEKENSTROOKJES In doos Gigantische partij in dozen en sigarendoosjes van de hele wereld 450 
waarbij 1 behoorlijk grote doos Nederland en een sigarendoosje Sunname Verdere omschnjving onmogelijk 
vanwege het grote aantal 

13211 ARABISCHE LANDEN In insteekboek Pfris/gebr Partij met Kuwait en Bahrain tussen 1960 en 65 
1986 met senes en losse zegels 

13092 BELASTINGZEGELS In map Pfris/ongebr/gebr Partij met zeer groot aantal wereld met iets 140 
Nederland en Japan Ook div aandelen met coupons Zeer interessante koop 

13097 BRAZILIe In map Gebr Partij klassiek in oud rondzendboekje waarbij de waarde zit in de zegels 90 
van de eerste dne emissies Zeer hoge cataloguswaarde doch wisselvallig in kwaliteit 

13123 CANADA In insteekboek Pfns/ongebr/gebr Partij met senes en zegels waarbij diverse 120 
papiersoorten fluor en fosfor in kleine aantallen Tevens iets luchtpost Zeer geschikt voor beurs en 
rondzending 

13220 CURACAO/ANTILLEN In insteekboek Pfns/ongebr/gebr Partij tussen 1880 en 1975 met series 90 
en iets luchtpost Nrs 234-238 en 239-243 postfns enz Leuke uitzoekpartij 

13107 DUITSL-BUND In 4 luxe Safe dual albums Pfns/ongebr/gebr Collectie tussen 1949 en 1996 met 500 
veel senes en blokken waarbij betere Na 1958 veel postfns, daarvoor gemengd Tevens prachtige albums met 
een hoge aanschafprijs 

13124 DUITSL -BUND In insteekboek Pfris Partij met senes in aantallen nrs 578-581,612-615, 185 
660-663, 670-673, 680-683, 719-722, 754-757, 800-803 en 968 Hoge cataloguswaarde 

12955 DUITSLAND In album Ongebr/gebr Collectie met, Duitse Rijk, DDR, Bundespost, Berlijn, 1000 
Franse en Amenkaanse Zones, Generaal Gouvemement, Sovjet Zone enz waarbij veel betere senes en 
blokken Een hoge cataloguswaarde echter hier en daar iets vast geplakt BEZICHTIGEN 

13223 ENGELSE KOLONIeN In insteekboek Pfns/ongebr/gebr Partij met voornamelijk ouder matenaal 125 
van Aden, Barbados, Bermuda, Borneo, Ceylon, Cyprus, Gibraltar, Gold Coast, Hong Kong, India, Jamaica 
enz Aanrader 

13085 FRANS ANTARCTICA In map Partij met 51 brieven van schepen die Antartica bezocht hebben 60 
waarbij veel gesigneerd zijn en voorzien van speciale stempels 

13224 IERLAND In album Gebr Collectie tussen 1922 en 1984 met betere senes jaren 40/50 maar ook 150 
aardig iets gespecialiseerd opdruk uitgifte 1922 veelal de lage waarden tot 9 penny en 1 shilling 

13017 JERSEY In Davo de luxe album Pfns Collectie 1969 tot augustus 2000 op een enkele sene en 475 
blokken bijna compleet Tevens port compleet 1969-1982 

13015 MAN In 2 Davo de luxe albums Pfns Collectie 1973 tot mei 2000 compleet met blokken en minivellen 550 
en iets extra 

13067 MIDDEN-OOSTEN In klein insteekboek Pfns/ongebr/gebr Partij met Ethiopië, Libena, 150 
Israel, Iran, Turkije, Afghanistan, Liban en iets diversen voornamelijk ouder matenaal Zeer hoge 
cataloguswaarde 

13118 MOTIEF In insteekboek Pfns Partij met meer dan 110 senes en blokken wereld waarbij dieren, 40 
schaken, sport, kunst, bloemen enz Geschikt voor beursverkoop 

13112 MOTIEF STAATSHOOFDEN In album Pfns/ongebr/gebr Collectie met Noorwegen, Oostennjk, 100 
Bosnië, Roemenie, Rusland, Spanje, Siam, Thailand, Usa, Zweden enz alles met omschrijving van de jaren 
van regeren 

13222 NEDERLANDS-INDIe In insteekboek Gebr/ongebr Partij tussen 1870 en 1948 waariDij betere 85 
waarden en diverse toeslagsenes Ook aardig Java, Java kopstaand, dienst en buiten bezit en port 

13119 NICARAGUA In insteekboek Pfns Collectie moderne jaren met series en blokken meer dan 125 55 
Items met veel dieren, bloemen, sport enz Zeer geschikt voor rondzending 

13221 SURINAME In insteekboek Pfns/ongebr/gebr Collectie met enkele betere series 130-136, 55 
146-149,280-283,309-311 enz ongebruikt Later voornamelijk postfns Tevens iets Nieuw Guinea 

13106 TOGO In 3 insteekboeken Ongebr/pfns Partij tot ca 1983 met series, blokken en luchtpost In het 200 
klassieke gedeelte zegels met opdruk Togo Anglo-French Occupation tot de 2/6 shilling ongebruikt 

13120 VERENIGD EUROPA In album Vnl pfns Collectie meelopers tussen 1959 en 1980 met veel 55 
senes Zeer goedkoop op de plank gezet 

Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijst aan. 

- Dit is een kleine selectie uit onze mei-partijenlijst -
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. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INFORAAATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 03mei 

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

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


INKOOP-AKTIE i 
De Postzegel Partijen Centrale en Smits Philately 

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

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

Waarom zou u nu aan ons verkopen? 

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

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

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

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

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

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

Nederland en Nederland overzee 
Europa-verzamelingen van Andorra tot Zwitserland 

Engelse koloniën 
Franse koloniën 

Portugese en Spaanse koloniën 
Amerika 

Zuid-Amerika 
Kortom: de hele wereld 

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

Maak gebruik van onze kennis! 

'Wij kopen van verzamelaars voor verzamelaars' 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112 
2518 CM Den Haag 

Tel 070 3625263 
Fax 070 3625415 

Openingstijden ma t /m za 9-5 

Smits Philately 
Amsterdamsestraatweg 404 

3551 CX Utrecht 
Tel 030 2443170 Fax 030 2892620 

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

http://www.filatelle.net


OVER POSTZEGELS, GELD EN 
INTERNATIONALE EENHEDEN 

Website besteedt aandacht aan interessant venamelgebied 
DOOR FRANS J A C O B S , L O K E R E N ( B E L G I Ë ) 

Frank, gulden, mark, lire, pes
eta, en ga zo maar door zijn ver
leden ti jd. Sinds 1 januari 2002 
hanteren we in een aantal Euro
pese landen een en dezelfde 
munteenheid. Wie in de afgelo
pen maanden in die landen 
heeft gereisd weet uit ervaring 
hoe gemakkelijk het is dat ook 
daar dezelfde munt wordt ge
bruikt als bij ons. je zou kunnen 
betreuren dat de euro niet in ge
heel Europa ingevoerd is, maar 
uitbreiding is altijd mogelijk. 
Wie weet komt het er ooit van 
dat we in de gehele wereld de
zelfde munt gebruiken! 
Laten we echter niet vergeten 
dat er nog andere eenheden be
staan die veel belangrijker zijn; 
één vergissing met zulke eenhe
den kan miljarden kosten of 
zelfs een ramp veroorzaken. 
Wie denkt dat dit overdreven is 
moet het artikel uit de Belgische 
krant Het Nieuwsblad van 2 ok
tober 1999 maar eens lezen. 
Ik doel hier op eenheden die ge
bruikt worden in de wereld van 
de wetenschap en techniek. De 
ontwikkelingen op dat gebied 
en de rol die de communicatie 
daar speelt zijn zó groot dat het 
gebruik van dezelfde eenheden 
zo goed als noodzakelijk is. Er 
gaat immers enorm veel tijd en 
geld verloren als het ene land in 
voeten en duimen rekent en het 
andere in kilometer, meters en 
centimeters. En toch gebeurt 
dat ook vandaag nog! 
In den beginne gebruikte de 
mens de afmetingen van zijn ei-

Marsverkenner 
verloren door 
dwaze rekenfout 

SI de onbemande ruimtesonde 
Mars OrmaTe Observer vwrge 
week v loren is gegaan, is te 
wijlen aan '̂erwamng uissen oude 

E ngebe eenbeden (pond en m&i) en eenheden 
van het metnek stelsel (Wogram en meter} 

' Ingenieurs van het bedn)t UKkheed Maftm, dat 
I de Climate Orbit« samen mei de Nasa twuwde, 
I gaven trjdens de vlucht vsn de Martverk^tneJ' 
: regelmaijg koerscorfedies door aan de Masa. Ze 

drukten de nodige motorlcracht daarvoor uil m de 
I Oude Bnise eenhetd pond Maar bij de navigaiie-

afdeling van Nasa dKht men dat de gegever» m 
newton waren uitgedrukt, de mternationak! een-
herti van kracht. 

I Enkele vluchtletders hadden at maanden gele
den < )̂gemerkt dat er rare dtngen gebeurden 

I met de iuDers van de Cbmate Observer, maar 
I memand had door wat de oorzaak was Tot het 
I te laat was Oe Marsverkenner — kostpnjs bifna 

4,5 m^rd frank — ging vooge week verteren 
toen hij te dicht langs Mars gestuurd weid. 
„Ik sla spral^loos", verklaarde het mvloednjke 

cwgresttd James Sensenbrenner over de blunder 
Hij IS de voorzmer van de commisste wet«uchap 
m het Huö van Algevaardigden, waar momenteel 
wordt gedebatteerd over het Nasa-budget. Oe 
Nasa ondefzoekt hoe het mogelijV rs dat de (out 
met wefd opgemerkt. (SIS) 

Met geld heeft iedereen te maken. Geen wonder dus dat 

de komst van een nieuwe munteenheid vrijwel de gehele 

bevolking in beroering kan brengen. De invoering van de 

euro is om die reden voor veel Europese 

postadministraties een dankbaar onderwerp bij het 

uitbrengen van nieuwe postzegels. 

gen lichaam om voorwerpen te 
meten. Zo kwam hij tot maten 
als de el (van elleboog), de 
duim en de met. De Engelse ko
ning Hendrik I (1068-1135) 
schonk de Engelsen de lengte 
van zijn arm als lengtemaat: dit 
werd de yard. 
Zo kreeg ieder land en zelfs ie
dere streek zijn eigen eenhe
den. Die eenheden mochten 
dan soms dezelfde naam heb
ben, maar ze hadden lang niet 
altijd dezelfde waarde - en dat 
leidde soms tot een complete 
chaos. 
Ook de Franse Revolutie bracht 
een omwenteling te weeg: men 
ging op zoek naar eenheden die 
door alle volken aangenomen 
zouden kunnen worden. Zo 
werden de standaardmeter (één 
veertigmiljoenste deel van de 
omtrek van de aarde) en de 
standaardkilogram (de massa 
van één kubieke decimeter zui
ver water bij 4° C en 1 atmosfeer 
druk) gedefinieerd en geleidelijk 
in verschillende landen inge
voerd. De seconde was al voor 
die tijd algemeen bekend. 

Het eenhedenstelsel dat tegen
woordig bij ons verplicht is en 
in de meeste landen van de we
reld gebruikt wordt is het zoge
naamde Sl-stelsel (de afkorting 
SI staat daarbij voor Systeme In
ternationale). Het Bureau Inter
national des Poids et Mesures, 
dat destijds onder de leiding 
stond van de Noor Ole jacoD 
Broch, legde in 1875 ' " Parijs de 
basis ervan met Le Systeme 
métrique. De bedoeling van het 
bureau valt duidelijk af te lezen 
op een postzegel van Frankrijk: 
'Voor altijd, voor iedereen'. Het 
bewuste bureau definieerde 
nauwkeurig de eenheden van 
lengte, massa en tijd en dat le
verde de meter, de kilogram en 
de seconde op; vandaar dat 
men ook wel spreekt van het 
l\/IKS-stelsel. 
Later breidde het bureau op 
aandringen van de Italiaan Gio
vanni Ciorgi het stelsel verder 
uit, met als gevolg dat er een 
eenheid kwam voor elektrische 
stroomsterkte: de ampère. Men 
noemde dit uitgebreide stelsel 
Ciorgi-systeem of ook wel het 

MKSA-stelsel. 
In i960 voerde de Conférence 
Générale des Poids et des Mes
ures de naam 'SI' (Systeme Inter
nationale) in, want inmiddels 
waren behalve de meter, de ki
logram, de seconde en de 
ampère nog drie andere basis
eenheden vastgelegd. Het be
trof de keivin, de mol en de can-
dela, die als eenheid van respec
tievelijk temperatuur, hoeveel
heid materie en lichtsterkte wer
den aangewezen. 
De hiervoor genoemde confe
rentie komt overigens nog 
steeds geregeld bijeen om als 
dat nodig is bepaalde aanpass
ingen bij de definities van de 
eenheden door te voeren. Zo is 
de eerder vermelde definitie van 
de meter inmiddels drastisch 
gewijzigd; die luidt nu: de leng
te van het pad dat het licht af
legt in een vacuüm gedurende 
een tijdsperiode van 
0,00000000333564095198152 
seconde. 

De omschakeling naar de nieu
we eenheden was in veel landen 
de aanleiding tot het uitgeven 
van mooie postzegels en in 
1975 herdachten veel postadmi
nistraties de honderdste ver
jaardag van de zogenoemde 
'meterconventie'. 
Op de website Fysica en Filate
lie*, die wordt beheerd door de 
auteur van deze bijdrage, zijn 
talrijke postzegels in verband 
met dit onderwerp te vinden. 

'•; inwe.hogent.be/jysica^op^postzegels 
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KEURING JUBILEUMZEGELS 1923 
LEVERT EEN ZELDZAME TANDING OP 

Lijnperfomtie 11x11 aangetroffen bij verenigingsveiling OHVZ 

Trouwe lezers van 'Filatelie' we
ten het: zo rond deze tijd is er in 
dit blad vrijwel altijd een be
richtje of een artikel te vinden 
dat verslag doet van de bevin
dingen van de heer C. de jong 
uit Heemstede. Hij is het die 
van tijd tot tijd nieuwe vondsten 
meldt van de Jubileumzegel van 
35 cent uit 1923 met lijntanding 
11X11 (NVPH-nummeri27A). 
Het gaat daarbij niet alleen om 
een interesante tandingvariant, 
maar ook om een relatief kost
bare: in de NVPH-catalogus 
staat een ongebruikt exemplaar 
van zo'n zegel genoteerd voor 
2.600 euro en een gestempelde 
zegel voor 1.800 euro. Het kan 
dus de moeite lonen exempla
ren van de zegel van 35 cent te 
controleren op hun tanding. 

TOCH NOG EEN VONDST 
We schreven het al eerder: hoe
wel er de laatste jaren wel een 
aantal zegels in de bedoelde 
tanding ter keuring zijn inge
zonden, lijkt het er op dat de 
bron van echt bevonden zegels 
een beetje begint op te drogen. 

s 

DOOR G. DE J O N G , HEEMSTEDE 

Lang zag het er naar dat er over het 'boekjaar' 2002 

geen melding zou kunnen worden gedaan van de vondst 

van een Jubileumzegel van 35 cent uit 1923 met de 

lijntanding l l x l l . Maar de heer G. de Jong uit 

Heemstede, die voor 'Filatelie' (mogelijke) exemplaren 

van deze interessante tandingvariëteit keurt, kwam er 

tóch nog eentje tegen... 

Daarom was het een plezierige 
verrassing dat het jaar 2001 zo 
'vruchtbaar' was: er kwamen 
toen maar liefst drie zegels bin
nen waarvan werd vastgesteld 
dat het echte exemplaren waren 
met lijntanding 11x11. 
Het afgelopen jaar, 2002, zag 
het er echter lang naar uit dat 
geen enkele zegel ter keuring 
zou worden ingezonden die de 
zo begeerde lijntanding zou la
ten zien. Maar eind december 
bood de veilingmeester van -
nota bene - mijn eigen vereni
ging. Op Hoop van Zegels uit 
Haarlem, mij dan toch een ze-

,yXr'-v.y-\._ 

gel ter keuring aan. Deze zegel, 
gestempeld /?o(tterdam), 72.X/. 
[...] (19)23, werd echt bevonden 
{afbeelding 1). 

2 C. LIJNTANDING 1 2 X 1 1 ' / } 
U bent er ook aan gewend ge
raakt dat in deze rapportages 
niet uitsluitend jubileumzegels 
van 35 cent met lijntanding 
11x11 ter sprake komen. Er 
wordt ook al geruime tijd geke
ken naar een ander exemplaar 
uit dezelfde serie, namelijk de 
zegel van 2 cent met lijntanding 
12x1172 (NVPH-nummer 1211), 
die in de NVPH-catalogus on

gebruikt genoteerd staat voor 
tweeduizend euro. Bij deze ze
gel is de oogst per traditie wat 
rijker en dat was ook in 2002 
het geval. In totaal werden tien 
exemplaren echt bevonden, te 
weten negen gebruikte en één 
ongebruikte. Het ongebruikte 
exemplaar werd ingezonden 
door de Nederlandsche Veree-
niging voor Postzegelhandela
ren (NVPH);zieq/DeeW(/ig2. 

NIEUWE KEURINGEN 
U kunt nog steeds nieuwe 
exemplaren van de hier behan
delde zegels in te zenden als u 
vermoedt dat ze ofwel voorzien 
zijn van lijntanding i i x n (Jubi
leumzegels van 35 cent uit 
1923), ofwel van lijntanding 
12x1172 (jubileumzegel van 2 
cent uit 1923). De heer De Jong 
keurt ze kosteloos voor u. Zijn 
adres is C. de Jong, Bachlaan 
24,2102 EH Heemstede 
De heer De Jong is telefonisch 
bereikbaar onder nummer 023-
5288881; u kunt dus als u dat 
wenst van te voren met hem 
overleggen. 

M 
if 

C ^*. 

Afbeelding i Aßeelding 2 



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

Van het nieuwe priority-
blad, waarvan aanvanke
lijk alleen lo-stuksver-
pakkingen zonder op-
hangsleuf gevonden wa
ren, zijn nu ook verpak
kingen aangetroffen 
waarin die sleuf wél is 
aangebracht. 

In sommige filialen van 
Albert Heyn staan auto
maten voor de verkoop 
van strippenkaarten, 
postzegelboekjes en der
gelijke. In deze automa
ten vindt men ook setjes 
briefkaarten, aanvanke
lijk de stroken van vijf 
stuks voor€ 1.95. Bij de 
overgang naar de nieuwe 
setjes van tien losse brief
kaarten ging het vullen 
van de automaten wel 
eens mis, waardoor in 
een enkel geval nieuwe 
setjes van €3.90 verkocht 
zijn voor de oude - halve -
prijs. 

NIEUWE UITGIFTEN 

België 
Sinds 10 februari 2003 
zijn in België nieuwe 
postwaardestukken ver
krijgbaar onder de na
men 'Gele NRF-kaart' en 
'NRF-verhuiskaart'. 
'NRF' is een afkorting 
van Neu; Retail Format, 
waarmee blijkbaar ge
doeld wordt op een nieu
we verkoopvorm: er zijn 
in België tegenwoordig 
NRF-postkantoren. Wor
den daar misschien al

leen voorverpakte post-
waarden verkocht, zoals 
we ook bij ons steeds 
meer zien? De nieuwe 
briefkaart heeft geel als 
hoofdkleur en is voorzien 
van hetPrior-zegelbeeld 
'Koninklijke Beeltenis 
Albert ir in rood, zonder 
waardeaanduiding. De 
kaart wordt in setjes van 
vijf stuks verkocht voor 
€2.45. Bij de verkoop
punten voor verzame
laars zijn overigens ook 
losse exemplaren te 
koop. 
De nieuwe verhuiskaart is 
voorzien van hetzelfde 
zegelbeeld en wordt in 
setjes van tien stuks ver
kocht voor €4.90. Van 
deze kaart bestaan drie 
versies: een Nederlands
talige, een Franstalige en 
een Duitstalige. Ook bij 
deze kaart is de verzame
laar gelukkig niet ver
plicht meteen tien stuks 
aan te schaffen. 

Bulgarije 
Ik ontving vier recent uit
gegeven Bulgaarse enve
loppen in A6-formaat 
met het blauwe zegel
beeld staatswapen 
(leeuw) 0.361. Het on-
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derwerp van drie enve
loppen kan ik niet dui
den, de afbeeldingen zijn 
respectievelijk een man 
met pijp (tekst Europa), 
een abstract kunstwerk 
en een aantal kunstvoor
werpen met de jaartallen 
2002-2003. De vierde en
velop herdenkt het lot 
van de Bulgaarse joden in 
de Tweede V\^ereldoor-
log. De illustratie bestaat 

uit een stralende Davids-
ster boven het getal 
'60'dat gevormd is uit 
prikkeldraad. 

Duitsland 
De beurs Philatelia mitT'-
card & MunzExpo werd op 
21, 22 en 23 maart jl. in 
Keulen gehouden. De in 
Duitsland onvermijdelij
ke beursenvelop heeft als 
zegelbeeld (55 c.) de 

nieuwe postzegel van de 
Keulse Dom, de kathe
draal die opgenomen is 
op de Werelderfgoedlijst 
van de Unesco. De foto 
links op de envelop 
brengt de Dom en nog 
een ander beroemd Keuls 
bouwwerk in beeld: de 
Hohenzollern-brug. 

Deutsche Post was op de 
beurs in Keulen promi-

NEDERUNDS-INDIE: WOEKERPRIJZEN 
VOOR FANTASIEPRODUCTEN 
In Vercnifltn ŝnieuujs van 
Po & Po (nummer 2003-
i) wijst B. Hellebrekers 
op de forse prijzen die 
soms gevraagcl worden 
voor enkele 'postwaarde
stukken' van Nederlands-
Indié. Het gaat om drie 
witte enveloppen van 
145x88 mm die nooit of
ficieel zijn uitgegeven en 
niet in de Geuzendam-
catalogus vermeld staan. 
De drie zegelbeelden be
schrijft Hellebrekers als 
volgt: 
- rechtsboven in zwart 
een kader en daarin een 
wapen gelijkend op dat 

van de zegelafdruk op 
briefkaarten G71/72, en 
daaronder 10 CENT; 
- rechtsboven in zwart 
een kader met de lands-
naam NED. INDIE, een 
wapen gelijkend op dat 
van briefkaarten G68/69 
en de waarde 10 et; 
- zoals hiervoor, maar 
met de waarde 7'/! et. 
De auteur stelt op basis 
van een aantal reacties op 
een eerder artikel vast dat 
er grote aantallen van 
deze enveloppen bestaan 
hebben, dat de herkomst 
onduidelijk is en dat ze 
nooit als postwaardestuk 

gebruikt zijn. Bij gelopen 
enveloppen heeft de 
waarde in het zegelbeeld 
namelijk nooit meegeteld 
voor frankering. Prijzen 
van honderden euro's per 
stuk, waarvoor de enve
loppen bij enkele Duitse 
veilingen ingezet wor
den, vindt hij dan ook 
niet gerechtvaardigd. 
Wie belangstelling heeft 
voor deze stukken kan 
zichzelf veel geld bespa
ren door goed op de prij
zen te letten. In de maart
veiling van Sheraton & Peel 
in Roosendaal was de in-
zetprijs voor een kavel 
met de drie verschillende 
enveloppen slechts vijf
tien euro. 



nent aanwezig en er ston
den lange rijen voor de 
loketten. Bij één stand 
kon men voor €1.50 een 
PlusBrief (zegelbeeld Lyo
nel Feininger, 55 c.) laten 
bedrukken met een foto 
van zichzelf. Aangezien 
het daar niet druk was, 
heb ik me samen met drie 
medeleden van Novio
post uit Nijmegen laten 
vereeuwigen op zo'n en
velop. Het spreekt van
zelf dat de filatelistische 
waarde van dit soort 
stukken niet groot is, 
maar als souvenir doen 
ze het altijd goed. 

Frankrijk 
In 1997 werd in Frankrijk 
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een postzegel uitgegeven 
met als thema het natio
nale park Pare des Pyrenees. 
Dit zegelbeeld is nu (zon
der waardeaanduiding) 
gebruikt voor een serie 
van vijf prêtaposterenve
loppen voor zendingen 
tot en met 20 gram. De 
enveloppen zijn aan 
voor en achterzijde be
drukt met landschapsfo
to's uit de Pyreneeën en 
hebben een zelfklevende 
sluitklep. Ze worden al
leen verkocht op de post
kantoren in de Franse de
partementen HauteGa
ronne, PyrénéesAtlanti
ques, Ariège en Hautes
Pyrénées, maar ze zijn ui
teraard ook bij de filate
üstische dienst te verkrij
gen. Een set van vijf enve
loppen kost €3.05. 

Ierland 
De Ierse uitgiften voor 
Samt Patrick's Day bestaan 
dit jaar uit drie wenskaar
ten met envelop en drie 
geïllustreerde brieflcaar
ten. Op de wenskaarten 
staan afbeeldingen van 
respectievelijk StPatrick 
in bisschopsgewaad, de 
jaarlijkse parade in New 
York en drie Ierse land
schapsfoto's. De brief
kaarten hebben ook zeer 

Ierse thema's: schapen, 
het klavertjedrie en een 
Ierse harp. De envelop
pen en briefkaarten zijn 
alle voorzien van het be
kende groene zegelbeeld 
StPatrick met daaronder 
in het Engels de aandui
ding 'Port betaald'; ook 
is er een tweetalig blauw 
pnontylabel op afge
drukt. De wenskaarten 
kosten €i.8o per stuk en 
de briefkaarten €i. Voor 
die prijs kunnen ze over 
de gehele wereld verzon
den worden. 

Srpska Republiek 
Na het uiteenvallen van 
Joegoslavië is het Servi
sche deel van Bosnië en 
Herzegovina een zelf
standige republiek ge
worden met een eigen 
postadministratie. Op de 

NIEUWE VASTE 
CORRESPONDENTEN 

Tot de vaste correspon
denten van deze rubriek 
behoren sinds kort de he
ren K.P. van Eijsden en 
J, Koua'cs. Hun bijdragen 
stel ik zeer op prijs. JS 

beurs in Keulen waren 
enkele recente postwaar
destukken te koop. Aller
eerst een briefkaart met 
in het zegelbeeld 
(0.50 m.) een kerk, waar
over geen verdere infor
matie te vinden was. 
Daarnaast een envelop 
uit januari 2002 (inclu
sief een vel briefpapier) 
met het staatswapen en 
de tekst 'Tien jaar Servi
sche Republiek'. Ter ge
legenheid van Kerstmis 
200i(!) werd een geïllus
treerde envelop uitgege
ven met in het zegelbeeld 
een voorstelling van de 
herrezen Christus en 
links een afbeelding van 
de Madonna met Kind. 
De afgebeelde kunst
schatten komen uit het 
Studenicaklooster. 
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Verenigde Naties 
(New York) 
Op 28 maart 2003 ver
scheen bij de Verenigde 
Naties (New York) een 
nieuwe envelop in het ta
rief 37 c. met in het ze
gelbeeld een foto van het 
gebouw van de VN in 
New York en in de linker
benedenhoek een foto 
van de skyline van die 
stad. De envelop bestaat 
in twee formaten: stan
daard (oplage 62.000 
stuks) en groot (72.000 
stuks). 
Op dezelfde datum wer
den twee series van vijf 
voorgefrankeerde prent
briefkaarten uitgebracht, 
waarvan bij elke kaart het 
zegelbeeld identiek is 
aan de foto op de beeld
zijde. Alle foto's zijn ont
leend aan het boek This is 
the United Nations uit 
1968. De ene serie brief
kaarten heeft een fran
keerwaarde van 23 cent, 
de andere van 70 cent. 

Zwitserland 
Op 8 mei 2003 brengt de 
Zwitserse post alweer 
twee voorgefrankeerde 
prentbriefkaarten uit. 
De eerste kaart is gewijd 
aan het 20ste Internatio
nale Stripfestival in Sier
re, dat gehouden wordt 
van 19 tot en met 22 juni. 
In het zegelbeeld en op 
de beeldzijde van de kaart 
staan tekstballonnetjes, 
die in stripverhalen ge
bruikt worden om ge

sproken tekst, gedachten 
en emoties weer te geven. 
Voor verzamelaars van 
het thema 'Stripverhalen' 
is deze kaart een mooie 
aanvulling. Dat geldt ook 
voor de twee stempels die 
voor deze kaart gebruikt 
worden op de eerste dag 
van uitgifte en tijdens het 
festival. De kaart  met of 
zonder stempel  kost 
1.50 f 
De tweede briefkaart 
heeft het V^^ereldkam
pioenschap Oriëntatie als 
onderwerp. Dit zijn wed
strijden waarbij deelne
mers hun vaardigheden 
tonen in het gebruik van 
landkaart en kompas. Op 
de adreszijde van de kaart 
staat het logo van de or
ganisatie sCOOL', die 
langs scholen reist en 
kinderen de basisvaar
digheden van kaartlezen 
en oriëntatie bijbrengt. 
Op 23 mei 2003 zullen 
250.000 Zwitserse kinde
ren van duizend scholen 
deelnemen aan oriènta
tietochten, een evene
ment dat een gooi doet 
naar de titel 'grootste 
sportevenement ter we
reld'. 
Op de briefl<aart en in het 
zegelbeeld staan drie 
sportieve kinderen afge
beeld; het eerstedag
stempel toont een wan
delschoen. Ook deze 
kaart (zoals gebruikelijk 
voorzien van een Portbe
taaldaanduiding) kost 
1.50 f 
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Een nieuwe rubriek 
Vanaf dit nummer van Filatelie zal de Nederlandse Vereniging 
van Postzegelhandelaren, kortweg de NVPH, u maandelijks op de 
hoogte houden van haar activiteiten. Daarnaast is er op deze 
pagina's ruimte voor interviews, reportages, korte berichten en 
interessante nieuwtjes. Het doel is de lezers van dit blad zo breed 
mogelijk te informeren over wat er zich afspeelt in de wereld van 
de postzegelhandel, juist omdat zij hierin een onmisbare rol 
vervullen. De start van deze rubriek valt toevalligerwijs samen met 
het 75-jarige jubileum van onze vereniging. Daarom staat deze 
aflevering grotendeels in het kader van dit lustrum. De redactie 
van deze rubriek is zeer geïnteresseerd in uw reacties, opmerkingen, 
ideeën en eventuele vragen. U kunt deze per post of email recht
streeks aan de NVPH toezenden 

NVPH 1928-2003 
Geschiedenis in vogelvlucht 
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Feestdiner in het Haagse café-restaurant Riche ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan van de NVPH m 1938 

Driemaal is scheepsrecht 
Niet lang nadat in Engeland vanaf 1840 de eerste postzegels in 
gebruik waren genomen trokken deze waardepapiertjes de 
aandacht van verzamelaars en kwam de handel hierin op gang. 
Enkele tientallen jaren later gaven de meeste landen postzegels 
uit. Het aantal verschillende exemplaren nam snel toe en de eerste 
postzegelwinkels openden hun deuren. Toch duurde het in 
Nederland tot 1928 voordat de postzegelhandelaren doordrongen 
waren van de noodzaak om zich te organiseren Twee eerdere 
pogingen om een vereniging op te richten waren gestrand, maar 
op 1 juli van dat jaar was het zover. In een voor twee rijksdaalders 
gehuurde zaal van Café de Kroon in Den Haag kwam op initiatief 
van de heren M.J.H Toorens en P. Vos een aantal handelaren 

jaar oogjteQpr kwaliteit 

Z K H Prins Bernhard, beschermheer van vele NVPH shows, schudt de hand 
van Hans Stins, hierbij goedkeurend gadegeslagen door Simon Rietveld (rechts) 

bijeen. Deze bijeenkomst resulteerde in de voorlopige oprichting 
van de Bond van Postzegelhandelaren Op 15 oktober vond de 
definitieve oprichting plaats. Mede-initiatiefnemer Toorens werd 
secretaris, een functie die hij tot 1962 zou vervullen, Gustav 
Keiser werd tot voorzitter gekozen en John Rietdijk kreeg het 
vertrouwen als penningmeester. 

De grote crisis 
In april 1929 werden de statuten Koninklijk goedgekeurd. In het 
eerste jaar nam de NVPH onder andere besluiten over het houden 
van handelarenbeurzen, de verkoopprijs van de Yvert catalogus 
en het leggen van contacten met buitenlandse handelaren-
verenigingen. Het jaar werd afgesloten met 38 leden, waaronder 
twee buitenlandse Niet lang na de oprichting diende de grote 
crisis zich aan. Het weerhield de vereniging er niet van om in 
1934 de eerste editie van de Speciale Catalogus uit te geven. 
De verkoopprijs van de gewone editie bedroeg één gulden, de 
luxe uitgave kostte twee kwartjes meer. Uit de notulen van de 
vergadering, die op 9 april 1935 in het bijzijn van slechts 12 
leden werd gehouden, blijkt dat het zware tijden waren De 
veiling, welke vooraf aan de vergadering plaatsvond, leverde een 
schamele fl. 2,40 ten bate van de kas op. De leden ondervonden 
problemen door de 'contigenteering' van papier. Door deze 
schaarste stokte de aanvoer 
van plakkertjes, een regelrechte 
ramp in het tijdperk van vóór 
de klemstrook. Het bestuur 
zegde de leden toe om 
contact op te nemen met het 
Departement van Economische 
Zaken Aan het eind van 
1935 was het aantal leden 
van de NVPH lager dan in het 
jaar van oprichting 

Vrienden van de AVRO 
In 1936 bedroeg de oplage van de Speciale Catalogus 
nauwelijks meer dan 2500. Gelukkig werden er in dat jaar 
50.000 AVRO-albums, voor de postzegels van Nederland en 
Overzeese Gebiedsdelen, onder de leden van deze omroep 
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verspreid. Deze actie leidde tot een groot aantal nieuwe 
verzamelaars. Het werd drukker in de postzegelwinkels en de 
NVPH-leden haalden opgelucht adem. Helaas was de vreugde 
relatief van korte duur. Enkele jaren later vielen de Duitsers ons 
land binnen. Op lost van de bezetter werd de vereniging in 
februari 1941 ontbonden, de leden moesten op eigen kracht de 
oorlog zien door te komen. Ook aan deze zwarte periode kwam 
een eind. Begin 1946 nam het oude bestuur het initiatief tot 
heroprichting van de vereniging. Het jaar werd afgesloten met 69 
leden, die tien gulden aan contributie betaalden. Penningmeester 
Van Dieten meldde een batig kassaldo van ruim achthonderd 
gulden. Er werd geprobeerd het in beslag genomen vooroorlogse 
verenigingsgeld terug te krijgen, en met succes. De Speciale 
Catalogus werd herdrukt in een oplage van maar liefst 29000. 

Eerstedagenveloppen 
Het jaar 1950 is met een gouden pen in de annalen genoteerd. 
Op 2 mei verscheen na goedkeuring van de directeur-generaal 
van de PTT de eerste door de NVPH verzorgde FDC met de 
zomerzegels In de loop der jaren zou de oplage van dit gewilde 
verzamelobject oplopen tot een half miljoen, soms zelfs meer, en 
de inkomsten hieruit vormden de basis voor de gezonde financiële 
positie waarin de NVPH nog steeds verkeert. In hetzelfde jaar 
behoorde de vereniging tot de mede-oprichtsters van de 
internationale handelarenorganisatie, de IFSDA. In de decennia 
die volgden was de NVPH betrokken bij het organiseren van tal 
van grote internationale evenementen, zoals ITEP (1952), 
Amphilex (1967, 1977 en 2002), Filacento (1984) en Fepapost 
(1994). Een andere activiteit is het keuren van postzegels en het 
afgeven van foto-attesten. In 1966 stond de NVPH mede aan de 
wieg van de Stichting Filatelie. Sinds 1986 hebben alle leden een 
certificaat in de winkel hangen, waaraan garanties voor de klant 
zijn verbonden. In 1995 verscheen de Speciale Catalogus voor 
het eerst niet alleen in druk, maar ook op cd rom Op dit moment 
heeft de NVPH een kleine 250 leden, het aantal groeit nog steeds 

'De NVPH is 75 jaar jong en we bruisen 
van de Ideeën!' 
In gesprek met NVPH-voorzitter 
Clemens Kienhorst 

Het aantal voorzitters van de 
NVPH is sinds haar oprichting 
niet al te groot geweest. Kennelijk 
hebben de heren het naar hun 
zin in deze functie. Recordhouder 
is Simon Rietveld, die het 25 jaar 
volhield (1961-1985), zijn 
opvolger Hans Stins bezet met 
15 jaar een eervolle tweede 
plaats. In 2000 gaf Stins de 
voorzittershamer over aan 
Clemens Kienhorst (49). Kienhorst 
hield zich tijdens zijn studententijd 
al bezig met de postzegelhandel 

Clemens Kienhorst 
'Wisselwerking tussen filatelist en 
de postzegelhandel is essentieel' 

en zijn economische opleiding stelde hem in staat om een analyse 
van de branche te maken. De zere plekken werden snel gevonden: 
'Ik zag dat veel verzamelaars een postzegelwinkel waren begonnen, 
zonder zich goed te realiseren waar ze mee bezig waren. Er 
werd tegen de meest primaire economische wetten gezondigd 
Ik werd lid van de NVPH en heb zo veel mensen leren kennen 
Ik had bepaalde ideeën en toen men mij vroeg voor een bestuurs
functie heb ik deze meteen geaccepteerd. Ik had het gevoel dat 
de toekomst van de filatelie moest worden zeker gesteld, en voor 
dit ideaal wilde ik mij inzetten.' 

Niveauverhoging 
'De wisselwerking tussen de filatelist en de postzegelhandel is van 
groot belang, vandaar dat we het initiatief hebben genomen voor 
deze rubriek in dit blad De NVPH is ermee gediend dat de filatelie 
op een hoger niveau wordt gebracht én dat er zoveel mogelijk 
mensen postzegels gaan verzamelen. De verzamelaars zijn 
gebaat bij een postzegelhandel op een zo hoog mogelijk niveau, 
zowel qua vakkennis als integriteit. Onze ballotagecommissie 
besteedt hier uitgebreid aandacht aan Bovendien worden de 
klanten van onze leden de nodige garanties geboden door onze 
certificaatregeling. In de afgelopen jaren hebben we een aantal 
acties gevoerd, zoals het ter beschikking stellen van tienduizenden 
postzegelpakketjes voor de jeugd en in de catalogi. De respons 
hierop is goed. Er is een lespakket voor scholieren ontwikkeld, die 
hun eigen onderwijzer of leraar in staat stelt om het een en ander 
over de filatelie te vertellen. Voor onze leden hebben wij een 
seminar verzorgd op het gebied van marketing evenals een cursus 
in het bouwen van websites. Daarnaast blijft een goede samen
werking met TPG Post een belangrijke doelstelling In mei komt er 
een einde aan mijn eerste termijn als voorzitter. Ik stel mij zonder 
meer beschikbaar voor een tweede periode, want ik wil het door 
mij begonnen karwei heel graag afmaken.' 

Contactadres 
Weteringkade 45 
2515 AL 's-Gravenhage 
E-mail 
info@nvph.nl 
Internet 
^rww.nvph.nl 

mailto:info@nvph.nl


AMBTELIJKE STATUS PTT'ER 
GARANDEERDE GEEN LUIZENLEVEN 
Oud-ambtenaar blikt terug op dienstverband van halve eeuw 

D O O R R. B O S C H M A , S N E E K 

Toen ik voor het eerst hoorde 
het IS nu al weer een tijdje gele
den  dat de naam PTT Post zou 
worden gewijzigd m TPCPost 
heb ik me als gewezen post
ambtenaarwel even achterde 
oren gekrabd Want als reden 
voor die wiiziging werd aange
voerd dat cle ouoe naam teveel 
aan het vroegere staatsbedrijf 
zou herinneren 

Bescheiden tempo? 
Heel lang is het van de afkor
ting PTT afgeleide Putje, Tentje, 
Tukje m zwang geweest Dat 
paste prima m een hele reeks 
van in de loop van de tijd ont
stane grappen over ambtenaren 
en dan natuurlijk met name 
over het bescheiden werktempo 
waarin deze mensen pleegden 
te werken  althans dat veron
derstelde men 
In Sneek, waar ik het grootste 

Putje, Tentje, Tukje  zo luidde in de volksmond de 

vertaling van de afkorting PTT. Maar was dot wel terecht? 

De schrijver van de hieronder afgedrukte bijdrage, die 

terugblikt op een bijna vijftig jaar durend 

PTTdienstverband, vindt van niet: het was ook als 

ambtenaar vaak pootaan spelen. 

ten, kwitantieborderellen en 
dergelijke Het aangebroken 
spul moest je allemaal tellen. 
Een kasverschil van minder dan 

ïulden was i een gu 
topprestatie! 

; gewoon een 

deel van mijn ambtelijke loop
baan heb doorgebracht, waren 
er acht roulerende diensten We 
moeten er daarbij wel aan den
ken dat ik nu spreek over een 
periode die inmiddels zo'n hal
ve eeuw achter ons ligt 

In de roulering 
Drie mensen werkten ieder met 
een zegelkas tijdens een drie
wekelijkse roulering. Die drie 
bedienden het zegelloket en het 

loket voor aangetekende stuk
ken, met nog wat aanvullende 
werkzaamheden Aan het eind 
van de derde week werd op za
terdagmorgen de zegelkas op
gemaakt Dat was een karweitje 
van enkele uren, want het as
sortiment aan post, plak en 
rentezegels was vrij groot Be
halve de postwaardestukken 
had je ook nog de centse handel. 
zoals stortingsbiljetten, post
wisselformulieren, pakketkaar

Hectisch 
Op zaterdagmorgen kwamen 
aan het zegelloket veel klanten 
voor rentezegels en coupon
boekjes Op die dag werden 
door veel bedrijven de weeklo
nen in contanten aan het perso
neel uitbetaald In deze dien
sten zat ook de postverwerking 
aan de grote sorteertri (trieer of 
sorteerkast^; dat was van vier 
uur 's midaags tot half acht 's 
avonds. Oudere bestellers met 
kantoordienst stempelden de 
inkomende post met een ha
merstempel en ze bedienden 
de zogeheten boerentri. Vooral 
als de bednjvenpost en de post 

ARBEIDSOVER^E 

O p HEDEN DEN ^X:^:>^>l^^*ir^ tO*^ 
IS TUS8CHEN HET STAATSBEDRIJF DER 

POSTERIJEN, T E L E Q R A ^ EN T E L E F O N I E 

ALS wERKGEyeR, , , < : 3 ^ ' 
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AANQEQAAN DE VOLGENDE OVEREENKOMST: 
ARTIKEL I. De arbeider verplicht zich den arbeid te 
verrichten, welke hem door of namens den werkgever 
wordt opgedragen. 
ARTIKEL I I . Op de dienstbetrekking zijn van toepassing 
de bepalingen van het Arbeidsovereenkorarstenbesluit. 
ARTIKEL I I I . Het loon zal b e d r a g e ( t V i ? * " u ^ '  

A R T I K E L IV. De overeenkomst Is aangegaan: 
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A l d u s I j !^ tweevoud o p g e m a a k t ^ n geteekend t e 
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De arbeider: 

*) Functie, wuiTnede de arbeider by de indienstneming wordt belast. 
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Hoewel er in de volksmond wel eens werd gespot met de werklust van de mensen van 'Putje, 
Tentje Tukje (PTT) moest er door de PTT'ers vaak lang en hard gewerkt worden 

Foto Collectie Museum voor Communicatie Den Haag 



Het door Cornells Peters ontworpen postkantoor van Sneek dat op ly november 7901 voor het publiek werd opengesteld 

Uit de brievenbussen binnen 
kwam m de avondspits was het 
een hectische bezigheid De to 
pografische kennis deed je op 
tijdens een acht maanden du 
rende opleiding voor beginnend 
kantoorpersoneel In de grotere 
plaatsen gebeurde de postver 
werking bij de expeditieburelen 
met speciaal daarvoor opgelei 
de expediteurs, die meestal een 
achtergrond als besteller had 
den Daar waren ook stempel 

machines en de Transorma 
(sorteermachme) m gebruik 

Hoofdrekenen 
Na de 'zegelperiode' belandde 
je in de vijfwekelijkse roulering 
met daarin een vroege en een 
late dienst De vroege dienst be
gon om half vijf en op maan 
dagmorgen zelfs om vier uur 
De late dienst liep van een uur 
's middags tot negen uur 's 
avonds Het geldloket werd om 

half negen 's morgens geopend 
en 's middags om drie uur ge 
sloten, op zaterdag ging het 
twee uur eerder dicht Dein 
schrijving van stortingen en uit 
betalingen op de diverse staten 
gebeurde helemaal met de 
hand Elke kolom bestond uit 
vijfentwintig inschrijvingen en 
om naar de volgende kolom 
over te kunnen stappen moest 
je eerst uit je hoofd de voor 
gaande kolom hebben opge 

Afgebeeld op de linkerpagina is 
een kopie van de arbeidsovereen
komst van I oktober 1946 die de 
indiensttreding regelt van de 
schrijver van bijgaand artikel, de 
heer R Boschma, als kantoorbe
diende bij PTT Post 
Ter toelichting in 1948 kwam er 
een nieuw bezoldigingsbesluit 
voor alle burgerlijke rijksambte
naren Aansluitend daarop werd 
een nieuwe rangbevorderingsre-
geling voor alle ca vijftigduizend 
PTT-ambtenaren ingevoerd 
Door de creatie van de nieuwe 
rang van besteller ie klasse kreeg 
de bestellersgroep een extra pro
motiemogelijkheid Ten tijde van 
het rechterdocument, in 1952, 
was de heer Boschma al opge
klommen tot emp 2 kta ofwel em
ploye tweede klasse kantooramb
tenaar Voor de employerangen 
werd hetMULO-diploma als ba
sis genomen 
Er werd bij PTT Post onderscheid 
gemaakt tussen 'maandloners' en 
'weekloners' 
'Maandloners' hadden een laag 
aanvangssalaris (ze werden ge
acht pas later een all round mede
werker te zijn), maar kregen gro
tere 'periodieken' (salarisverho
gingen), ze droegen doorgaans 
geen uniform en maakten werk
weken van 42 tot 48 uur 
'Weekloners hadden een hoog 
aanvangssalaris, kregen kleinere 
periodieke salarisverhogingen, 
droegen meestal een uniform en 

hadden over het algemeen een 
werkweek van 48 uur (gegevens 
ondeend aan het blad PTT Be 
drijfsbanden van november 1953) 
De lonen werden maandelijks of 
wekelijks in contanten uitbetaald 
Pas veel later (de heer Boschma 

weet met meer precies wanneer) 
moest iedereen een girorekening 
aanschaffen 
De 'weekloners' werden toen 
'maandloners' en het PTT-bednjf 
schakelde over naar girale salaris
betalingen 

STAATSBEDRIJf DER POSTERIJEN TELEGRAFIE EN TELEFONIE 

De ondergetekende 
Naam en voornamen apaohmw, U n t j a 

(in bloklattirs) 

\^ KuFt 1939 t« Snaaks Datum en plaats van geboorte 

Rang of functie «mp 2 Icta 

Woonplaats en adres Soes^ .'.aria. Iioui*e«traat 17 
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verklaart kennis te tiebter gewonen van de inhoud van de d enstorder 43/''952 en 
zich wel bewust te 2 p dat h | / ' j z ch aan (»ervol) ontslag blootstelt ndien naar he 
oordeel van de nstant e d e tot net vertenen van het on slag bevoegd s u t z p/haar 
gedrag ngen van een zodanig« gezndhed b jkt dat geen voldoende waarborg aan 
wez g s dat h )/z \ z jn/haar ol cht als ambtenaar respec evel |k arbe;<ßtontractant 
bij het Staatsbedr )f der Poster jen Telegraf e en Telefon e onder alle ofnsland gl 
getrouwelijk zal volbrengen 

Datum Ha/t^^jt^rTng 

Mo<Je BS o 64 n 

Hierboven een kopie van een 
door de auteur, de heer Boschma, 
ondertekend document van 6 fe
bruari 1952, waarin deze verklaart 
kennis te hebben genomen van 
dienstorder 43/1952 In de be
wuste dienstorder stond vermeld 
dat het overheidspersoneel geen 
lid mocht zijn van de Communis

tische Partij Nederland of van 
daaraan verwante organisaties 
Het document stamt uit de tijd 
waarin de Koude Oorlog tussen 
Oost en West in alle hevigheid 
was losgebarsten, nadat de Ame 
rikaanse senator McCarthy met 
zijn jacht op (al dan met vermeen
de) communisten was begonnen 

teld Die bezigheid en meestal 
ook het drinken van een kop 
koffie gebeurde onder het wer 
ken door, de klanten wachtten 
wel De kolomoptellingen wer 
den in de tussentijd door de 
ambtenaar van de controle 
dienst vergeleken en als dat no 
dig was gecorrigeerd 

Geld, geld, geld 
Het vermogen om snel en juist 
te kunnen rekenen was bij loket 
ambtenaren heel goed ontwik 
keld en veel fouten kwamen m 
de praktijk daardoor met voor 
Alleen de tafeldiensten werkten 
met telmachines Ook het in 
wikkels verpakken van munten 
en bankbiljetten gebeurde on 
der het werken door 's Mid 
dags zorgde een oudere collega 
met een vaste tafeldienst er 
voor dat er een geldzending 
('waarde aangetekend') werd 
verzonden aan het districts 
postkantoor, dat was steeds 
een omvangrijk pakket Om 
streeks half drie verschenen bij 
het geldloket middenstanders, 
zoals kruideniers, die er hun 
overtollig kasgeld stortten 

Gevarieerd takenpakket 
In het volgende decennium ver
dween de een na de ander als 
klant van de Cirodienst, ze 
stapten over naar een bank, 
want daar werd beter mge 
speeld op de behoeften van het 
bedrijfsleven door de toegeno 
men welvaart 
Behalve het geldloket had je 
ook het SVB loket, waar de 
naam zegt het al de uitbetalin
gen van de Sociale Verzeke 
ringsbank (en later de AOW) 
plaatsvonden Ook alle hande 
lingen voor de Rijkspostspaar 
bank (RPS), de belastmgbeta 
lingen, het aannemen van tele
grammen, het verzorgen van de 
gesprekken in de kantoortele 
fooncel en dergelijke werden er 
geregeld In een middelgrote 
provincieplaats zoals Sneek 
was het werk van een loket of 
kantoorambtenaar nogal geva
rieerd Neemt u van me aan dat 
ik lang met alles heb gememo 
reerd wat er gedaan moest wor
den 

Drees aan huis 
Op 1 januarn 957 werd de Alge 
mene Ouderdomswet (AOW) 
van kracht Elke maand kregen 
de postkantoren de uitbeta-
lingsstukken voor de volgende 
maand Erzat altijd een apart 
stapeltje bij, voor de mensen 
die aan de route van een buiten 
bestelling woonden, wij hadden 
een lijst met hun namen en 
adressen Deze mensen kregen 
'Drees' aan huis uitbetaald 
Sommigen stelden deze dienst
verlening zo op prijs, dat ze de 
bestellers een fooitje toestop 
ten Een enkele keer kwam er 
wel eens een telefoontje van ie
mand die door ziekte of een an-

wSW 
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Medio jaren '6o werd de loketbediening op de postkantoren gemoderniseerd, met als belangrijkste doel de wachttijden te bekorten In ' PTT Bedrijfsbanden' van maart 7965 werd het proces 
door middel van foto's in beeld gebracht Links de situatie van vóór 7965 (postwisselstempelmacbine, veel papieren, veel stempels), in het midden situatie van dat moment (duplextelmachine 
en slechts één stempel) en rechts zoals het zou worden (geldloket met zegelafgifieapparaat) 

der ongemak met naar het post
kantoor kon komen. Of het ook 
aan huis gebracht kon worden? 
Geen enkel bezwaar, wij gaven 
de telegrambesteller het geld en 
de kwitantie mee en die service 
werd niet doorberekend. Wij 
waren dan wel ambtenaar, 
maar in die tijd was de klant 
nog koning! Kantoorhouder 
Koekoek in Balk kreeg bij zijn 
pensionering, ais dank voor het 
jarenlange dienstbetoon, een 
televisietoestel door de plaatse
lijke bevolking aangeboden. 

FDC: iets te pittig 
In november i 960 verhuisde 
het postkantoor Sneek naar een 
andere locatie. Het sorteerwerk 
verdween uit de kantoordien
sten, twee expediteurs kregen 
standplaats Sneek en namen 
dat werk over. Er kwam ook een 
stempelmachine. Toen later de 
postverwerking in de postdis
tricten werd gecentraliseerd, 
verdwenen deze mensen weer 
uit beeld. Beiden zouden hun 
loopbaan als hoofdbesteller af
sluiten. Enkele uren per maand 
was het filatelieloket openge
steld. Verzamelaars die graag 
een keurig stempeltje op de 

juiste plaats wilden hebben, 
konden op onze medewerking 
rekenen. Met de plaatselijke 
postzegelhandelaar, de heer De 
Boer, konden wij goed opschie
ten. Wij vroegen hem eens of 
de allereerste eerstedagenvelop 
ook leverbaar was. jazeker, een 
gaaf exemplaar kon hij voor 500 
gulden leveren. Omdat dat des
tijds zo ongeveer ons maandin
komen was, zagen wij er maar 
van af Toen de heer De Boer la
ter naar Heerenveen verhuisde, 
bouwden wij ook met zijn op
volger een goede relatie op. 

De ponskaart komt 
Inmiddels had bij de Girodienst 
de ponskaartapparatuurzijn in
trede gedaan, die ervoor zorgde 
dat de postwissels in het girale 
circuit werden verwerkt. Aan de 
loketten kwamen loketmachi
nes te staan, die het vroeger zo 
uitgebreide hoofd en handwerk 
voor het overgrote deel overbo
dig maakten. Dat de Cirodienst 
een staatsbedrijf was bleek nog
al hinderlijk; de dienst probeer
de het gevecht met de banken 
wel aan te gaan maar slaagde 
daar niet echt in. Een machine
stempel uit 1967 bracht de uit

Rijksbouwmeester Cornells Peters (18471932) bouwde met alleen het ■ minder geslaagde ■ 
kantoor in Sneek (zie vorige bladzijde), maar ook het prachtige postkantoor aan de Twee
baksmarkt in Leeuwarden, hier afgebeeld op een prentbriefkaart Het ontsnapte aan de slo
pershamer dankzij het feit dat het op de Monumentenlijst werd geplaatst 

gebreide loketopenstelling ('alle 
geldzaken tot sluitingstijd") on
der ieders aandacht. Weer later 
kreeg iedere lokettistzijn of 
haar eigen zegelkas; hierdoor 
werden alle handelingen aan 
alle loketten mogelijk. 

Gebakken lucht 
In de jaren zeventig verscheen 
aan de loketten ook een ander 
soort klanten, mensen die je 
onmogelijk als verzamelaar kon 
betitelen. Ze kochten de nieuw
ste postzegels met hele vellen 
tegelijk. Een slechtere vorm van 
geld beleggen kon je je eigenlijk 
met voorstellen, maardelande
lijke omzetten stegen naar on
gekende hoogten. Overigens re
aliseerde niet alleen de PTT gi
gantische omzetten, ook de 
draf en rensport kreeg met een 
enorme belangstelling voor de 
toto te maken. De 'handel in ge
bakken lucht' hield verband met 
de gestegen welvaart en wel
licht ook met het wegsluizen 
van geld, dat men met voor de 
belasting wilde verantwoorden. 
En wie herinnert zich niet de 
rage van de zilveren munten? 
Een collega kocht een nieuw 
horloge met een winkelwaarde 
van vijfhonderd gulden voor 
welgeteld tien zilveren guldens 
en een rijksdaalder. Maar elke 
berg heeft zijn dal; begin jaren 
'80 zakte de markt in en keerde 
de normale toestand weer te
rug. Falend financieel en orga
nisatorisch beleid  in het voor
gaand decennium door de wel
vaartsverschijnselen verdoezeld 
 kwam nu genadeloos aan het 
licht. De winkelier van dat 
mooie horloge ging snel failliet. 

Eigentijds bedrijf 
En hoe verliepen de ontwikke
lingen bij de PTT? Al ver voor de 
Tweede Wereldoorlog was dat 
een goed geleid overheidsbe
drijf geworden. In Het Boek van 
PTT van Piet Zwart uit 1938 

kunnen we ook nu nog een 
goed idee krijgen van wat zich 
bij het bedrijf afspeelde. Er werd 
steeds op de jongste maat
schappelijke ontwikkelingen in
gespeeld en er werd voortdu
rend geprobeerd het bedrijf aan 
de nieuwste eisen aan te pas
sen. In 1978 maakte ik deel uit 
van een groep die in het Dr. Ne
herlaboratorium werd voorge
licht over de laatste ontwikkelin
gen bij de afleesapparatuur die 
werd gebruikt bij de verwerking 
van poststukken. Al twintig jaar 
voor de verzelfstandiging een 
feit was ontstond er een andere 
beleidscultuur. Vakexamens 
werden afgeschaft, het oplei
dingsinstituut voor het hogere 
kader, Voorlinden in Wasse
naar, verdween eveneens. Er 
werden mensen meteen acade
mische of daarmee vergelijkba
re opleiding aangetrokken en zij 
bezetten al snel de leidingge
vende plaatsen. 

Trots 
Toen het Staatsbedrijf in 1988 
werd geprivatiseerd was men er 
helemaal klaar voor: men kon 
de concurrentiestrijd direct aan
gaan. Dat niet iedereen even ge
lukkig is met de ontwikkelingen 
die daarna zijn gekomen, is een 
heel ander punt. 
Wat ik in deze terugblik heb wil
len benadrukken  en ik kom 
nog maar eens terug op dat 
Putje, Tentje, Tukje  is dat de 
ambtelijke status die mijn colle
ga's en ik hadden helemaal 
geen 'luizenleven' garandeerde. 
De diensten die wij draaiden 
werden opgesteld door de afde
ling Formatie van het postdis
trict en dat gebeurde met tijd
metingen. Tijd om te lummelen 
was er maar zelden, integen
deel: heel vaak was het pootaan 
spelen. De meesten van die 
PTT'ers zijn er dan ook trots op 
dat ze voor het Staatsbedrijf 
hebben mogen werken! 
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51 
52 
56 
57 
64 
67 
68 
70 
77 
86/88 
100 
102 
103 
104 
105 
107 
113/27 
127 
128/33 
137 
143 
138/44 
145/48 
149/50 
151/53 
154/56 
160/67 
168/69 
170/72 
173/75 
176/78 
179/84 
185/87 
188/91 
192/95 
196/11 
212/13 
214/17 
218/21 
222/25 
226/29 
230 
231/34 
235/38 
244 
241/45 
246/49 
250/53 
254/59 
260/62 
263/66 
267/70 
271/77 
278/81 
282/85 

e 
2 50 
3 25 
4 50 
5 75 
1 25 
3 25 
3 25 

21 50 
38 50 
49 50 

4 75 
4 75 
4 75 
5 75 

57 50 
6 75 

445 
325 
35 

3 25 
33 50 

795 
3150 
95 
65 
4150 

132 50 
22 50 

5 50 
11 50 
1150 
150 

10 25 
1150 
7 50 

205 
2 
175 
175 
175 
150 

135 
150 
175 

45 
246 50 

175 
4 75 

37 50 
1 
3 75 
3 50 

37 50 
3 50 
3 50 

286/88 
289/97 
298/01 
303/06 
307/10 
311a 

€ 
4 50 

15 
4 25 
175 
8 75 

12 25 
3t3/V15A13 25 
313B/15B67 50 
313C/15C79 50 
316/19 
320/28 
329/40 
344/47 
349/53 
354/57 
358/66 
367/70 
371/74 
375/77 
380/83 
388/91 
392/94 
395/98 
399/02 
403/04 
419/22 
423/26 
428/31 
433/36 
437/40 
441/44 
445/48 
449/52 
453A/53B 
457/60 
461/66 
467/70 
471/73 
474/76 
477/80 
481/92 
493/96 
497/01 
502/06 
507/11 
512/16 
517/20 
521/25 
526/30 
531/35 
536 
539/43 
544/47 
548/52 
553/57 
558/61 
562/66 
567/71 

2 
1150 
13 25 
2 

1050 
175 

20 50 
1 
150 
6 
1 75 
1 50 
1 25 
2 25 
1 75 
1 
5 50 
2 
4 25 
175 
3 75 
2 
150 
2 25 

23 50 
2 50 

18 25 
2 
1 
1 
2 75 

10 25 
175 
7 50 
5 25 
8 25 
4 50 
2 
5 25 
3 75 
5 25 
2 
4 50 
2 75 
4 50 
4 50 
2 75 
4 75 
4 75 

572/74 
575 
576/80 
581/85 
586/89 
590/94 
595/96 
597/01 
602/05 
606/10 
612/15 
616/20 
621/24 
625/29 
632/33 
634/38 
639/42 
643/60F 
661/65 
668/72 
673/76 
677/81 
684/88 
689/92 
693/97 
700/04 
705/10 
711/15 
721/25 
730/34 
737 
Vanal hier 
inden 

€ 
1 
125 
3 75 
3 25 
2 
4 
2 
3 25 
1 25 
3 75 
4 75 
2 25 
125 
2 50 
9 25 
2 25 
2 25 

33 50 
4 50 
3 25 
150 
2 50 
2 
175 
150 
150 
3 
150 
2 25 
1 25 
1 75 

voorradig 30% 
LP 
1/2 
3/9 
10/12 
10a/12a 
13/15 
13a/15a 
16/18 
19/25 
24a 
27/34 
34A 
36/39 
40 
41 
42/43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
BLOKKEN 
1 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

137 50 
55 50 
22 50 
62 50 
42 50 

185 
7 75 

13 50 
51 50 
35 

3 75 
5 50 
7 75 
5 25 

25 
12 50 

2 25 
125 
150 
150 
125 

315 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
DIENST 
3 
6 
7 
8 
10 
12 
185/02 
206/26 
227/47 
266/68 
270/78 
279/84 
285/95 
296/15 
316/26 
327/37 
338/53 
354/61 
362 
363/68 
369/74 
375/80 
381/86 
387/92 
393/98 
399/04 
410 
411/29 
430/33 
434/35 
437/40 

€ 
28 50 

3 25 
25 

152 50 
40 
40 
32 50 
30 50 
25 
80 
52 50 
32 50 
95 
37 50 
6 

16 75 
2 50 
2 75 
1 
125 
2 75 
2 75 
175 
2 50 
2 50 
3 50 

175 
83 50 
83 50 
83 50 

6 75 
26 50 
22 75 
25 
26 50 
22 50 
22 50 

7 50 
28 50 

180 
45 
25 
68 50 
55 
150 
5 25 
2 75 
2 75 
2 75 
2 75 
3 25 
3 75 
2 50 
2 
0 75 
150 
125 

€ 
441/42 1 
443/45 1 
446/49 1 50 
450/52 1 25 
453/56 1 50 
457/60 1 75 
466 0 75 
467 0 75 
468 1 
469 1 
470 1 
471 1 
PORT 
55/62 20 
63/66 4 50 
67/74 7 50 
NEDNWGUINEA 
comp] posllris 
Incl PORT 
en UNTEA € 65 
Alleen UNTEA 
€ 1 6 5 0 
NL Gebru k1 
No 48 6 190 
DENEMARKEN 
Gebruikl 
No 1 € 5 75 
INDONESIË 
Volgens 
Zonebloem cat 
30% ook de 
BLOKKEN 
FRANKRIJK 
5x571A Compleet 
Vel e 31 50 
10X833A 
Compleet 
Vel e 75 
BLOKKEN 
2 975 
3 285 
6 110 
7 3 5 0 
8 5 50 
9 4 75 
10 2 
11 125 
12 2 
13 2 25 
14 6 50 
15 6 75 
RODE KRUIS 
BOEKJES 
2002 56 
2003 60 
2005 27 50 
2006 26 50 
2007 11 75 

2008 
2009 
2010 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024 
2025 
2026 
2027 
2028 
2029 
2030 
2031 
2032 
2033 
2034 
2035 
2036 
2037 
2038 
2039 
2040 
2041 
2042 
2043 
2044 
2045 
2046 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
Ook de res 

e 
15 
20 
15 
5 
2 50 
2 
2 25 
2 25 
2 25 
2 50 
7 50 
3 50 
4 25 
4 25 
2 75 
2 75 
3 25 
3 25 
3 25 
3 25 
3 25 
3 25 
5 75 
5 25 
5 75 
5 25 
5 75 
5 25 
5 25 
5 25 
5 75 
5 75 
5 25 
6 25 
6 25 
6 25 
6 25 
6 25 

15 
2 25 
3 75 
5 25 
2 25 
2 25 
3 25 
3 25 
3 50 
3 25 
5 75 
7 25 
3 50 
3 50 
3 75 
3 75 

van de Doekies 1 
zim aanwezig 

Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 1 
Tel./Fax 0302618720 

S J . C . den Oudsten «ankSS 

Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

Houdt op 6 en 7 juni 2003 
haar 126® openbare veiling 
WIJ houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497512057 
Fax:0497516605 
Email: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan " 
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Wat wij u bieden; 
* Reële prijs voor uw collectie. 
* Vrijblijvende taxatie. 
" Indien gewenst contante betaling. 
" Desgewenst bezoek aan huis! 

DE RUITER B.V. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnummer 
2003 (verschijnt 12 augustus) 
moeten uiterlijk op i juli 
2003 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip

per 2,1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, 
kan de redactie niet garande

ren dat de genoemde evene

menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip

pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een 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 

• 7 ,8 en 9 juni: 
Bad Mondorf (Luxemburg). 
Exphimo, nationale themati
sche tentoonstelling georga
niseerd door de Association 
Luxcmbourgcoise de \a PhilatfliE 
The'matique. Kurpark. Thema: 
'Vrachtwagens'. Inlichtin
gen: Roger Thill, 8a rue du 
Baerendall L8212 Mamer. 
• 6 en 7 september: 
Kalmthout (België). Tweede 
Brieuenbeurs, internationale 
poststukkenbeurs met de na
druk op postgeschiedenis, 
poststukken, postwaarde
stukken en literatuur. Eras
mus Atheneum, Ganzendries 
14. Openingstijden: op zater
dag 6/9 van II tot 17 uur en op 
zondag 7/9 van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: De Brieven
beurs. Postbus 21, 2920 
Kalmthout (Belgiè), fax 07g
33i i2 i8ofvia 
u)U)u)._filatelie.org. 
•17,18 en ig oktober: 
Apeldoorn. Postex 2003, post
zegelshow in het kader van 
de Dag van de Postzegel 2003 
met inzendingen in de cate
gorieën 2 en 3, alsmede 
jeugdklasse, propagandak
lasse en eenkaderklasse. 
Americahal, Laan van Erica. 
Verdere gegevens ontbreken 
nog. Informatie: L.L Lou
werse, Koningin Wilhelmi

^ nastraat 51, 2811 TT Reeuw
= ijk, telefoon oi823g5i03. 
° • 17,18 en ig oktober: 
_ Apeldoorn. 42ste Dag van de 
•" Aerqfilatelie, georganiseerd 
^ door 'De Vliegende Hollan
^ der'. Honderd eenkaderin
j ^ zendingen onder de titel 100 
2 jaar, dit ter gelegenheid van 
— het eeuwfeest van de eerste 

gemotoriseerde vlucht en het 
jubileum 'Honderd jaar 
luchtpost en luchtvaartver
zamelingen'. Americahal, 
Laan van Erica. Informatie te
lefoon/fax 0206144664. 
•25 en 26 oktober: 
Amsterdam. Tentoonstelling 

lil 

(categorieën 2 en 3, eenkade
rinzendingen en jeugd) in het 
kader van de Dag van de Postze
gel 2003. Ca. 250 kaders; han
del aanwezig. Openingstij
den: op zaterdag 25/10 van 10 
tot 17 uur en op zondag 26/10 
van 10 tot 16 uur. Informatie; 
mevr. A.C. Hoogerhuisvan 
Schellen, Van Baerlestraat 
I4bv, 1071AW Amsterdam, 
telefoon/fax 0206734323. 
• I en 2 november: 
Venlo. Postzegeltentoonstel
ling in categorie 3, georgani
seerd door 'Phila Venlo' ter 
gelegenheid van het 80jarig 
bestaan van de vereniging. 
De Maaspoort, Oude Markt 
30. Speciale envelop (zie in
formatieadres). Openingstij
den: op i / i i van II tot 18 uur 
en op 2/11 van 10 tot 17 uur. 
Informatie: W.J. Hendriks, 
Servaashof 39, 5988 GD Hel
den, telefoon 0773075047 
(na 18 uur). 
• 6 , 7 en 8 november 2003: 
Leeuwarden. Friphilex 6, ten
toonstelling (categorie 3, i
kaderklasse) ter gelegenheid 
van het 85jarig bestaan van 
filatelistenvereniging Fries
land. Adelaarskerk, lokse 17. 
Ca. 200 kaders. Openingstij
den: op vrijdag 7/11 van 10 tot 
18 uur en op zaterdag 8/n van 
10 tot 16 uur. Informatie: 
W.A. van Delft, Jan de Wit
tstraat 32, 9062 EX Oenkerk. 
• 20 en 21 december: 
Krommenie. Saenphilex 2003, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 65ja
rig bestaan van de vereniging 
van postzegelverzamelaars 
De Posthoorn. Trias, Popel
straat ia. Ca. 100 kaders. 
Openingstijden: op 20/12 van 
10 tot 17 uur en op 21/12 van 
10 tot 16 uur. Inlichtingen: 
H.K. Smit, Rozeboom 5,1541 
RH Koog aan de Zaan, email 
hksmit@chello.nl. 

2004 

■ 17 januari: 
Almere. Almcrc Philex 2004, 
propagandatentoonstelling 
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
straat26,1316 SRAlmere, 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 
Convention Center. Informa
tie: Organizing Committee, 
Hongkong Post, Room 1701, 
17/F, ING Tower, 308320 
Des Voeux Road Central, 
SheungWan, Hong Kong. 
• 27,28 en 2g februari: 
Varsseveld. Achterhoek 2004, 
tentoonstelling met deelna
me in categorie 3, eenkader
klasse, open klasse en jeugd

klasse, georganiseerd door 
'De Globe' (afdelingen 
Varsseveld, Lichtenvoorde, 
Dinxperlo, Doetinchem en 
Winterwijk/Aalten. Aanlei
ding: het 25jarig bestaan van 
de afdeling Varsseveld. 
Sporthal, Varsseveld. Ca. 300 
kaders, handelaren en jeug
dactiviteiten. Inlichtingen: 
H.G. Breuker, Merelstraat 16, 
7051XM Varsseveld, telefoon 
0315242990. emailadres 
hg.breukcr@chello.nl 
• 8 ,9 en 10 april: 
Sommelsdijk. Tussen Hanng
ulicten Grcuelmgen, tentoon
stelling (categorieën 2 en 3 
en Eenkader) georganiseerd 
door filatelistenvereniging 
GoereeOverflakkee. De Sta
ver, Olympiaweg 32. Ca. 250 
kaders. Openingstijden: on
bekend. Inlichtingen: S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 Stad aan 't Haringvliet, 
telefoon 0187611542, email 
sbangma@xs4all.nl. 
• 6 , 7 , 8 en g mei: 
Rosmalen. GSE Voorjaarseuene
mcnt. Tentoonstelling in cate
gorie I met NVPHbeurs. Vie
ring Dag uan dcjeugdfilatclie 
(thema: Sprookjes). Autotron 
Rosmalen. Ca. 850 kaders. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 10 mei: 
Bilthoven. Filatelistische con
tactgroep Oost Europa 't Vogel
nest (bij Zuiderkapel), Bos
laan i, 1016. Telefoon 0346
572593 (na 19 uur). 
Dronten. Open Hof, Coper
nicuslaan, 13.3016.30. 
Geldermalsen. Al Band.Jilatc
Iistischc contactgroep Islamitische 
Wereld. De Gentel, Genteldijk 
34, 9.3015. Telefoon 0348
481070. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6567680. 
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). 
Zeist. Kerkebosch, Graaf 
Adolflaan, tijden onbekend. 
Telefoon 0306916858. 
• II mei: 
Boxtel. De Rots, Nieuwstraat 

7,10.3013. Telefoon 0411

673775
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
• 17 mei: 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
642636. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6,1014. Telefoon 0297
289322. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
• 18 mei: 
Alkmaar. De Rekere, Muider
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
KaalheideKerkrade. De 
Jreets, Kaalheidersteenweg 
105,1017. Telefoon 045
5415088. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
•24 mei: 
AlmereHaven. De Meer
gronden, Marktgracht 75,10
16. Telefoon 0365331981. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,1016.30. 
Telefoon 0786209088 (na 19 
uur). 
Hengelo. De Waarbeek, 
Twekkelerweg327, tijden 
onb. Telefoon 0547272249. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut SintJansberg, 
Weertersteenweg, 1316. Te
lefoon 089564746. 
• 25 mei: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester Bickerstraat 46a, 10
16. Telefoon 0365290962. 
Echt. Willybar, Houtstraat 7, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
Huissen. De Brink, Brink 8, 
1015. Telefoon 026
3255017. 
Nieuwegein. HetVeerhuis, 
Nijenmonde 4,1016. Tele
foon 0306063944. 
• 26 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, 

Convention Center (Honc^kong) huisvest in 2 004 een ̂ rote tentoonstelling 

Burg. Slotemaker de Bruine
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 0243g74654. 
• 31 mei: 
Bodegraven. Het Anker, Pas
torieplein 2,1016. Telefoon 
0172613475. 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat 9,1017. 
Telefoon 0184616635. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
NieuwVennep. Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0713614198. 
Rozenburg (ZH). Advents
kerk, Laan van Nieuw Blan
kenburg 5,1117. Telefoon 
0181214224. 
• I juni: 
Denekamp. De Timp, Van 
der Heijdenstraat 22, tijden 
onbekend. Telefoon 0547
272249. 
EssenSteele (Duitsland). 
Steeier Stadtgarten, Am 
Stadtgarten i, 1016. Inlich
tingen: W. Spanier, Neckar
strasse 45,45219 Essen 
(Duitsland). 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 7 juni 2003: 
Dieren. NFVSkandmavie. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
Utrecht. Wijkgebouw N.H. 
Kerk, Balijelaan 2a (ingang 
Croesestraat), 1015. Tele
foon 0302886832. 
■ 14 juni: 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6567680. 
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). 
Nieuwegein. Contactdag 
NVTF. ' tVeerhuis, Nijenmon
de 4,1016. Telefoon 029g
425078. 
Zeist. Kerkebosch, Graaf 
Adolflaan, tijden onbekend. 
Telefoon 0306916858. 
• 15 juni: 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 21 juni: 
Enschede. Het Lindenhof, 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
tijden onbekend. Telefoon 
0547272249

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


'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1317. Telefoon 073
642636. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3993, 12.3016.30. Te
lefoon 0365304354. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0348452311. 
• 23 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Burg. Slotemaker de Bruïne
weg 272, aanvang 20 uur. Te
lefoon 0243974654. 
• 29 juni: 
Echt. Willybar, Houtstraat 7, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
•5juli: 
Putten (Gld). 'tVoorhuys, 
Voorthuizerstraat 14,1017. 
Telefoon 0332452484. 
•6 juli: 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
642636. 
■ 12 juli: 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, Helftheuvelpassage 
115,1013. Telefoon 073
6567680. 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,1016. 
Telefoon 0714030659. 
• 20 juli: 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 26 juli: 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut SintJansberg, 
Weertersteenweg, 1316. Te

lefoon 089564746. 
•27 juli: 
Echt. Willybar, Houtstraat 7, 
1013. Telefoon 0475
481275. 
• 17 augustus: 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 23 augustus: 
Maaseik (België). Technisch 
Instituut SintJansberg, 
Weertersteenweg, 1316. Te
lefoon 089564746. 
• 30 augustus: 
Breda. Contactdag NVTF. De 
Vlieren, Dr. Struijckenstraat 
165,1016. Telefoon 0299
425078. 
• 31 augustus: 
Echt. Willybar, Houtstraat 7, 
1013. Telefoon 0475
481275. 

VErUNGEN 

• I3eni4juni: 
Tilburg. Postzegelveiling 
Hoes, Postbus 3106, 5003 DC 
Tilburg, telefoon 013
5800434, fax 0315800435, e
mail inJb(3)p2uhoes,nl. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

3 juni: 
250jaar Douuie Egberts; twee 
verschillende postzegels van 
€0.39 in een velletje van tien 
(gegomd). 

I 24 juni: 
I Winnend ontwerp postzegel

ontwerpwedstrijd Amphilex 
2002 (thema: 'Landlucht
water'); postzegelvelletje van 
tienmaal €0.39 (zelfklevend, 
twee verschillende zegels). 

Tweede halfjaar 2003: 
Kinderpostzegels en korting
zegels. 

Aruba 

30 mei: 
Orchideeën, Waarden: 75 en 
500 cent. 
31 juli: 
Vlinders. Waarden: 40, 75, 85 
en 175 cent. 
30 september: 
Bedreigde of beschermde dieren. 
Waarden: 25, 60, 75 en 150 
cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels (Kind en Sport). 
Waarden: 40420, 60130 en 
ioot50 cent. 

Nederlandse Antillen 

28 mei: 
Muziek, Waarden: 20, 75,145 
en 285 cent. 
3 juni: 
500jaarjoh. Enschede'. Waarden 
: 70, 95,145 en 240 cent. 
Souvenirvelletje van 550 cent. 
31 juli: 
Fedjai IS m Loue... Waarden 30, 
95,145 en 240 cent. 
7 augustus: 
Schepen. Waarden: 5, 35,40, 
60, 75 en 85 cent (elk twee
maal). 

29 september: 
Katten. Waarden: 145, 240 en 
380 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorg. Waarden 50115, 
95+35> 145+55 ^f 240nio 
cent. 
17 november: 
Decemberzegels. Waarden 95 en 
240 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uuf» ^^' 
terdag, zondag en feestdagen 
1217 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: 
volwassenen €6.
65plussers €4.50 
4 t/m 12 jarigen €3.
Rabo/NS kaarthouders 50% 
korting 
Kinderen t/m 3 jaar, Muse
umjaarkaart of Cultureel 
Jongerenpaspoort gratis 
Groepen groter dan 10 perso
nen €5. p.p. 

Studiezalen 
Het is momenteel niet moge
lijk om gebruik te maken van 
de studiezaal post en post
waarden. Zodra hier verande
ring in komt zullen wij dit 
meedelen. Wel kunt u nog 

gebruik maken van de biblio
theek, op afspraak met me
vrouw Spiekman: 070
3307500. 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dagvan 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de site 
van de NBFV (www nbjb.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 
(bibliotheek@nbjv.org). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

NEDERLANDSE SAMENSTELLING: KEES VERHULST 
POSTBUS 84144, 2508 AC DEN HAAG 
EMAlL:KEES.VERHULST(g)WANADOO.NL 

Vanaf heden zal ik in 
deze rubriek geregeld 
aandacht besteden aan de 
zogenaamde Frequently 
Asked Questions (FAQ's). Ik 
ontvang veel reacties van 
lezers van deze rubriek 
en er is een aantal men

sen dat dezelfde vragen 
stelt. Ik wil deze graag in 
een keer beantwoorden 
in mijn rubriek. 
Ik kan u deze maand ook 
nog een nieuw stempel 
laten zien. 

Gelegenheidsstempels 

Füateiistendaaen 
Van 29 mei tot en met 3 
juni 2003 wordt in Klim

men een zogenaamde 
'geo'beurs gehouden, in 
combinatie met de Ne

derlandse Filatelistenda

l/sten 

gen (zie ook de Bondspa

gina's in hetapri lnum

mer van 'Filatelie'). Ter 
gelegenheid daarvan 
wordt een bijzonder 
poststempel gebruikt. 

FAQ's 

Enueloppen bestellen 
De lezers van deze ru

briek vragen vaak of ik ze 
aan bepaalde gelegen

heids of beursenvelop

pen kan helpen. Helaas 
kan ik dat niet. Zo vroeg 
de heer Padt uit Castri

cum bijvoorbeeld naar de 
Eurowisselenveloppen. 
Deze enveloppen zijn 
nog steeds verkrijgbaar 
bij de CoIlectCIub in Gro

ningen. De heer Vonder 
uit Barneveld informeer

de naar de enveloppen 
van de Vlootdagen. Deze 
enveloppen zijn wellicht 
nog te bestellen bij de 
Stichting Den Helder Ma

rinestad te Den Helder of 
bij W.J. Giel (email: 
ujj .3iel(3)quicknet.nl). 

N05 een keer Amphilex 
iVlevrouw Blokland uit 
Gouda liet mij twee stem

IJ&stlmierpadng ^ n 

'fliotieto^ 

pels zien die tijdens Amp

hilex 2002 zijn gebruikt, 
maar die ik nog niet heb 
gemeld in deze rubriek. 
Het betreft het dertiende 
provinciestempel, dat 
werd gebruikt in de pro

motietruck van TPGPost 
en het stempel dat speci

aal voor de beursenvelop 
werd ontworpen door 
Paul Pleijs. Beide stem

pels kan ik u nu tonen. 

Stempelula^ 'Schrijuen 
zcflt meer' 
Van de heer Vermeulen 
uit Amsterdam ontving ik 
een fotokopie van een en

velop meteen bijzonder

heid. Het dagtekenings

tempel naast de stempel

vlag Schrijven ze^t meer is 
kopstaand geplaatst. 
Dergelijke 'missers ' ko

men wel vaker voor. 
Soms wordt de stempel

vlag ook wel eens onder

steboven geplaatst. De 
envelop van de heer Ver

meulen was ook nog eens 
voorzien van een dubbele 
PRICcode. Dat i sde 
code die TPGPost tegen

woordig rechtsonder op 
enveloppen plaatst. 

http://www.muscom.nl
http://nbjb.nl
mailto:bibliotheek@nbjv.org


'HET WERK ACHTER DE TOONBANK ZIT 
ONS AL GENERATIES IN HET BLOED' 

Gesprek met Theo en Roland van Domburgj postzegelhandelaren 

Delft op een maandagmorgen. 
Het is rustig in het oude en 
schilderachtige centrum, de 
deuren van de meeste winkels 
blijven vandaag gesloten. On
danks dat het voorjaar nog ver 
weg lijkt speelt het zonlicht 
hoopgevende spelletjes met het 
kabbelende water van de Vol
dersgracht, sinds jaar en dag 
domicilie en werkterrein van de 
familie Van Domburg. Vader 
Theo (72) en zoon Roland (39) 
hebben spontaan een deel van 
hun vrije dag opgeofferd om 
iets te vertellen over hun leven 
als detaillist in de wereld van de 
filatelie. We nemen plaats in het 
kantoortje achterin de grote 
winkelruimte. De koffie ver
schijnt op tafel en Van Dom
burg senior neemt zonder enige 
aarzeling het initiatief voor een 
flinke duik in het verleden... 

VARENSGEZEL 
'Op mijn zesde verzamelde ik al 
postzegels. Op de radio hoorde 
ik de liedjes over de wereldjam
boree, die in Nederland werd 
gehouden. Het serietje van drie, 
dat in 1937 ter gelegenheid hier
van werd uitgegeven, was mijn 
eerste kostbare bezit. Natuurlijk 
ben je niet heel je jeugd met 
zo'n collectie bezig, maar toen 
ik na de oorlog het avontuur 
zocht en op een coaster ging 
varen, nam ik vaak nieuwe aan
winsten mee van mijn reizen. In 
het begin van de jaren vijftig 
kreeg IK verkering en zodra dat 
serieus werd ben ik voorgoed 
aan wal gebleven. Trouwen en 
varen, dat gaat niet samen, dat 
had ik maar al te vaak gezien. 
Mijn vader had de ziekte van 
Parkinson gekregen en ik be
sloot om mijn ouders te gaan 
helpen met het runnen van de 
sigarenwinkel. Die overstap 
kostte mij geen enkele moeite. 
Ik ben, net als Roland trouwens, 
bij wijze van spreken achter de 
toonbank geboren. Het zit ge
woon in onze genen om goed 
met mensen overweg te kun
nen. In die tijd verkochten we al 
postzegels en munten en dat 
liep als een trein. Alleen de klan
ten van beide afdelingen ver
droegen elkaar niet alte best. 
De tabaksklanten wilden liefst 
zo snel mogelijk geholpen wor
den, terwijl de postzegelklanten 
graag een praatje wilden maken 

H N F ! L A 'F E L I K 

'h A F L E V E R I N G m 

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

Als je nooit eens een strop hebt gehaald, heb je er ook 

niet alles uitgehaald - ziedaar de filosofie van Theo en 

Roland van Domburg, enthousiaste postzegelhandelaren. 

In 1975 konden ze kiezen tussen rookw^aren en 

postzegels; het werd het laatste. En daar hebben ze geen 

moment spijt van gehad, zo laten ze weten. Paul van Beek 

sprak met dit dynamische duo. 

en op hun gemak wilden kie
zen. Dit speelde zeker mee in 
de beslissing om de zaak te 
splitsen.' 

MOLENTJES 
Zoon Roland mengt zich in het 
gesprek: 'Dat was in 1975, ik 
weet het nog precies, want in 
dat jaar had je die catalogus van 
de NVPH met de molenserie 
erop. Vader en ik startten de 
nieuwe postzegelzaak met vol
ledige instemming van mijn 
moeder, die deze ontwikkeling 
zelfs toejuichte. Zij heeft in te
genstelling tot ons geen enkele 
affiniteit met de filatelie en bleef 
in de tabakswinkel een paar 
deuren verderop. Die drijft ze 
trouwens nog steeds en met 
veel plezier. Ik had het LEAO 
doorlopen en bezocht daarna 
de middelbare handelsschool in 
Rotterdam, maar daar voelde ik 
me beslist niet thuis. De prak
tijk trok me meer en zo kwam ik 
fulltime bij mijn vader in de 
zaak. Daarvoor had ik hem al 
vaak geholpen. Dan ging ik bij
voorbeeld met de tram naar 
Den Haag en haalde daar twee 
grote tassen met bestellingen 
op bij de grossiers. Het was in 
de tijd van de scherp oplopende 
prijzen en bij de groothandel 
moest je soms smeken om een 
Rembrandt- of een ITEP-serie.' 

maar ook omdat we tijdig op de 
veranderende marktomstandig
heden hebben ingespeeld. Als 
het tij keert moet je nu eenmaal 
de bakens verzetten en eens 
een keer verlies durven te ne
men.' Vader knikt instemmend: 
'Als je nooit een strop hebt ge

kocht, dan heb je er ook niet al
les uitgehaald. Terwijl de mees
te collega's inkrompen hebben 
wij juist uitgebreid en geïnves
teerd in een wereldwijde voor
raad. De klanten moeten zich 
op hun gemak kunnen voelen 
en willen graag zelf iets pakken 
of bekijken. Daar houden we 
goed rekening mee en we pro
beren altijd op nieuwe trends in 
te spelen. Daarnaast waken we 
er streng voor, dat we de prijzen 
redelijk houden. We verdienen 
liever tien keer een kwartje dan 
één keer een gulden. Als er wat 
meer wordt besteed, dan ron
den we het bedrag naar bene
den af zo bouw je een leuk en 
langdurig contact met je klan
ten op. Met een aantal daarvan 
hebben we inmiddels een ver
trouwelijke relatie gekregen, 
waar zelfs privé-zaken mee wor
den besproken. Dat scherpe 
prijsbeleid heeft eens tot een 
grappig voorval geleid. Jaren ge
leden kwamen er op de vrijdag
se koopavond regelmatig enke
le heren, die nogal wat kochten. 
Toen we een keer voor een uitje 
waren uitgenodigd door een al
bumfabrikant zaten deze heren 

CONSTANTE GROEI 
In 1980 bereikten de prijzen van 
de meeste postzegels hun voor
lopige hoogtepunt. Daarna ging 
het voor velen in de branche 
bergafwaarts met de verdien
sten. Aan de Voldersgracht was 
van een teruggang echter niets 
te merken. Roland van Dom
burg: 'Het gekke is dat we zelfs 
in die moeilijke jaren zijn blijven 
groeien. Enerzijds doordat en
kele collega's er mee ophielden. Roland van Domburg: 



Al generaties lang achter de toonbank Theo en Roland van Doesburg, postzegelhandelaren 

ook in de bus. Ze werkten voor 
een grote postzegelwinkel uit 
een andere stad. Waarschijnlijk 
voelden ze zich een beetje be
schaamd, want we hebben ze 
daarna jammer genoeg nooit 
meer teruggezien.' 

DUBBELE WERKWEEK 
Ondanks dat de voor hun werk 
benodigde bloedgroep door de 
aderen stroomt kleven er toch 
wel enkele nadelen aan het le
ven van de 'vrije' ondernemer. 
Dat blijkt als we uitrekenen hoe
veel uren vader en zoon per 
week maken. Zeventig tot tach
tig uur per week is heel normaal 

en zelfs de vrije maandag wordt 
vaak benut voor het doen van 
inkopen, het bezoeken van vei
lingkijkdagen of andere klusjes, 
zoals dit vraaggesprek. Ook 's 
avonds is er vaak het nodige te 
doen. Theo van Domburg: 
'Laatst was ik met een postze
gelkarweitje bezig, dat ik graag 
wilde afmaken. Toen het einde
lijk gebeurd was keek ik op de 
klok en constateerde dat het on
gemerkt drie uur was gewor
den.' Voor zelf verzamelen heb
ben vaderen zoon geen tijd 
meer, maar Roland laat zich 
zijn enige andere hobby, bow
len, beslist niet afnemen. Met 

Theo van Domburg ' we stimuleren de jeugd zoveel mogelijk ' 

enige trots wijst hij op een grote 
rij bekers, die hij met deze 
sport, waarin hij ook als baan-
commissaris actiefis, heeft ver
diend: 'Die lange werktijden zijn 
inderdaad een nadeel, maar dat 
wordt door ons eigenlijk niet als 
zodanig ervaren. We weten ge
woon niet beter. Vanaf dit jaar 
zijn we wel van plan om de zaak 
in de zomer twee weken te slui
ten, leder mens heeft zo af en 
toe behoefte aan vakantie.' 

VOLDOENING 
Ze houden allebei van hun 
werk. Theo heeft de grootste 
voldoening als hij een klant kan 
helpen die al jaren naar iets 
heeft gezocht en het nergens 
kon vinden. Roland kan heel te
vreden zijn als hij met bepaalde 
plannen naar een veiling gaat 
en deze tegen redelijke prijzen 
kan verwezenlijken, ledere dag 
is een nieuw avontuur en ze zijn 
altijd benieuwd naar wat voor 
klanten er in de winkel zullen 
komen. Hun beleid staat niet 
vast omschreven en ze weten 
heel goed dat het moeilijk is om 
een grote voorraad postzegels 
efficiënt te beheren, daarvoor is 
de omloopsnelheid gemiddeld 
te klein. Ze voelen met de be
hoefte om dat allemaal precies 
uit te rekenen en gelukkig zijn 
de gekartelde papiertjes niet 
aan bederf onderhevig. Ze pra
ten met de klanten en springen 
intuïtiefin op nieuwe ontwikke
lingen. Roland van Domburg: 
'Natuurlijk is het al jarenlang de 
tendens, dat er meer thema
tisch verzameld wordt. Binnen 
zo'n thema wordt er tegen
woordig steeds verder gespe
cialiseerd. Een klant verzamelt 
bijvoorbeeld niet langer alle 
postzegels met dieren erop, 
maar alleen olifanten, apen of 

walvissen. Wat je de laatste tijd 
ook merkt is dat er weer een 
toenemende interesse is voor 
de oudere uitgiften van Neder
land. Dat komt omdat veel ver
zamelaars een beetje moe zijn 
geworden van het grote aantal 
nieuwe zegels, dat wordt uitge
geven, en dan hebben we het 
nog niet eens over al die velle
tjes. Het gevolg hiervan is, dat 
ze het abonnement stopzetten 
en gaan terugwerken in hun al
bum. Een verheugende ontwik
keling, wij roepen immers al ja
ren dat Nederland vóór de oor
log ook al bestond!' Theo van 
Domburg: 'De jeugd heeft veel 
belangstelling voor Disneyze-
gels en we verkopen meestal de 
korte setjes, die zijn nog een 
beetje betaalbaar. Ook zijn er 
nu zegels van Harry Potter en 
andere filmflguren. We stimule
ren de jeugd zoveel mogelijk en 
in Delft wordt er op de scholen 
veel aandacht aan filatelie be
steed. Dat is goed te merken.' 

TOEKOMST 
De toekomst zien beide heren 
onbevangen en met groot ver
trouwen tegemoet. Roland van 
Domburg: 'Het komt niet meer 
voor dat mensen vijftig of hon
derd series van een nieuwe uit
gifte kopen. Die tijd van wild
groei ligt gelukkig achter ons. 
Toen stegen de prijzen zo snel, 
dat het op het laatst alleen 
maar om het geld ging. Op de 
dag dat de nieuwe catalogus 
uitkwam stond het hier zwart 
van de mensen en kon het grote 
rijk rekenen beginnen. Eigenlijk 
is de situatie nu veel gezonder. 
Natuurlijk speelt het bij menig 
verzamelaar mee, dat de post-
zegelcollectie een appeltje voor 
de dorst kan zijn, maar het ple
zier van de hobby staat bijna al
tijd voorop. Mensen die drie of 
vier abonnementen op een land 
hebben, doen dat meestal niet 
om te speculeren, maar om la
ter een collectie aan kinderen of 
kleinkinderen te kunnen geven. 
Het verzamelen van postzegels 
heeft zo langzamerhand een 
traditie van ruim honderdvijftig 
jaar en is volledig ingeburgerd. 
Het is in niets te vergelijken 
met een rage, zoals we die bij
voorbeeld gekend hebben met 
de telefoonkaartjes. Filatelie zal 
altijd blijven bestaan en ik blijf 
dit werk de rest van mijn leven 
gewoon doen.' Senior sluit zich 
hierbij aan en verklaart desge
vraagd nog niet de behoefte te 
voelen om zichzelf te pensione
ren: 'Ik doe het om gezond
heidsredenen een beetje rusti
ger aan en heb al veel taken aan 
Roland overgedragen. Maar 
verder vind ik het gewoon heer
lijk om nog actief te zijn, de 
winkel zit m mijn leven gesle
ten. Ik kan me gewoon niet 
voorstellen wat ik anders zou 
moeten doen.' 

IBI 
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Filatelie van december 2002 'Holland onder adelaarsulcuflels'. 

HISTORISCHE 
NAUWKEURIGHEID 
Met veel genoegen neem 
ik maandelijks kennis 
van de inhoud van het 
maandblad Filatelie; zo 
ook in december 2002. 
Toen ik de inleiding las 
van het artikel Holland on
der adelaarsuleu^els van de 
heer J. Rodenburg merk
te ik opnieuw op dat veel 
schrijvers historische fei
ten noemen, zonder 
daarbij de nodige nauw
keurigheid in acht te ne
men. Toegegeven, het 
gaat om het filatelistisch 
verhaal. Maar een toon
aangevend blad als Filate
lie, dat alom wordt gele
zen en vaak vele jaren la
ter nog wordt geraad
pleegd, kan het zich naar 
mijn mening niet veroor
loven grote historische 
missers of onjuistheden 
te publiceren. Ik noem er 
enkele uit het hierboven 
genoemde artikel. 

1. De Franse Revolutie 
begon met de bestor
ming van de Bastille op 
14 juli 1789 en niet, zoals 
gesteld, in 1788. 
2. Iets verderop in het ar
tikel wordt gesteld dat 
Daendels 'sHertogen
bosch wist te veroveren. 
Dit is onjuist. De operatie 
stond onder leiding van 
de Franse generaals 

c Pichegru en Delmas. 
° Daendels was tijdens het 
■̂  beleg belast met het be
^ zetten en beveiligen van 
^ het gebied tussen Bmpel 
^ en Rosmalen. Daendels 
5 veroverde wèl het fort 
^ Crevecoeur aan de Maas 

tegenover Hedel. 

4ftft 3. Prins Willem Ven zijn 
• « gezin verlieten ons land 

op 17 januari 1795 en dus 
niet'eind januari'. Piche
gru was op 23 januari al 
in Amsterdam. 

4. De tekst dat 'Holland 
het grootste deel van 
Limburg moest afstaan' 
is op zijn zachtst gezegd 
onzorgvuldig geformu
leerd. Grote delen van 
Limburg behoorden in 
die tijd tot Pruisen of 
Oostenrijk (bijvoorbeeld 
Weert en Roermond). 
Ons land stond op 16 mei 
1795 (Alliantietractaat) 
af: 'Maastricht, Venlo en 
hun afhankelijkheden, 
alsmede enkele enclaves 
en bezittingen zuid van 
Venlo, ter weerszijden 
van de Maas'. 
5. Hetzelfde geldt voor de 
passage 'Nadat Lodewijk 
Napoleon op 16 maart 
1810 de zuidelijke provin
cies NoordBrabanten 
Zeeland aan zijn broer 
had moeten afstaan.' Na 
het vertrek van de Engel
sen van Walcheren (26 
december 1809) lijfde ge
neraal Gilly, in opdracht 
van Napoleon, het eiland 
Walcheren in bij het Kei
zerrijk. Bij verdrag van 16 
maart 1810 volgden het 
nog resterend deel van 
Zeeland, NoordBrabant 
en Gelderland bezuiden 
de Waal. Na de inlijving 
van het resterend grond
gebied van 'Nederland' 
werd het totale gebied, 
met inbegrip van de eer
der ingelijfde gebieden, 
bestuurlijk verdeeld in 
negen departementen. 
Onder Lodewijk Napole
on waren er elf departe
menten. De tekst bij en 
onder het kaartje (afbeel
ding i) is dus niet juist. 
ZeeuwsVlaanderen bij
voorbeeld behoorde al 
sedert 1795 niet meer bij 
ons land. 
6. In kolom vier op blad
zijde 948 wordt gespro
ken over de deelname van 
Hollandse troepen aan de 
Pruisische veldtocht en 

'Daendels, bevorderd tot 
maarschalk, leidde deze 
troepen.' Dit is onjuist. 
Op 7 oktober 1806 aan
vaardde koning Lodewijk 
Napoleon, bij koninklijk 
decreet, het opperbevel, 
met de Franse generaal 
Michaud als tweede man. 
De koning bleef tot mid
den november in Duits
land; daarna volgde 
maarschalk Mortier hem 
op. Daendels kwam op 16 
september 1806 terug in 
militaire dienst (hij had 
op 23 december 1802 
ontslag genomen). Hij 
werd door de koning be
noemd tot gouverneur
generaal van Westfalen. 
Later bezette hij met zijn 
troepen OostFriesland. 
Pas op 28 januari 1807 
werd hij benoemd tot 
gouverneurgeneraal van 
(Nederlands) Indiè en 
met ingang van de dag 
van ontscheping op Java 
bevorderd tot maarschalk 
van Holland. Hij vertrok 
over land naar Cadix op 
16 februari 1807. Vanaf 
die dag mocht hij zich 
maarschalk noemen. 

Zorgvuldigheid is vereist, 
ook als historische feiten 
in filatelistische artikelen 
worden verwerkt. Wie er 
te weinig van afweet kan 
(of moet) volstaan met 
een in algemene bewoor
dingen gestelde tekst, of 
vooraf een bron (zoals ar
chieven) of een persoon 
raadplegen. 

G.A.GEERTS, GOUDA 

VREEMDE VLEK OP 
KORTINGZEGEL 
Op bijgaande kopie is te 
zien hoe bij een korting
zegel die ik in mijn bezit 
heb een gedeelte is weg
gevallen. 

Ik zou graag willen weten 
of deze zegel bij u of bij 
andere lezers van Filatelie 
bekend is. 

J. VISSER, ZWIINDRECHT 

Naschrift redactie: 
Bij deze zegel zou de in
druk kunnen ontstaan 
dat het om een spectacu

laire drukafwijking gaat, 
maar dat is niet het geval. 
Een deel van het zegelop
pervlak is beschadigd, 
waarschijnlijk ten gevol
ge van het aftveken. Het 
grootste gedeelte werd 
echter beschermd door 
de fosforbalk op de ze
gel, die de vorm van een 
kopstaande 'L' heeft. Als 
u uw 'afwijking' samen 
met een normaal exem
plaar onder een ultravio
lette lamp houdt, ziet u 
wat wij bedoelen. 

POSTCODE: ZO 
KWAM HIJ ER 
Met veel genoegen heb 
kennis genomen van het 
artikel van Frans Herm
se, getiteld VijfentiDintig 
jaar postcode in Nederland. 
De bijdrage geeft een 
boeiend beeld van de ont
staansgeschiedenis van 
een heden ten dage alge
meen gebruikte code, 
waaraan destijds boeien
de discussies zijn vooraf
gegaan. Wellicht is het 
interessant daarop eens 
terug te grijpen. 
Die discussie begon in 
1968. Binnen de staf van 
de PTT was men toen al 
aan het denken over de 
opzet van een numerieke 
adrescodering om de 
postsortering te kunnen 
automatiseren. Tegelij
kertijd werd er in de ge
meente Delft gediscus
sieerd over een systeem 
van verkeersgeleiding ten 
behoeve van bezoekers 
van bedrijven en bewo
ners in de (vele nieuwe) 
wijken. Een voorstel hier
toe, gebaseerd op een 
wijkindeling van de stad 
Delft, werd in de ge
meenteraadsvergadering 
van 24 april 1968 enthou
siast ontvangen, maar er 
was in elk geval één kant
tekening. De toenmalige 
PTTdirecteur vroeg zich 
in die vergadering name
lijk af of die Delftse nu
merieke wijkindeling wel 
zou passen binnen de 
plannen van de PTT voor 
de adrescodering. 
Daar hadden de ontwer
pers van de wijkwijzers 
geen moment bij stilge
staan, want de PTTplan
nen waren hun geheel 
onbekend. Daarin kwam 
echter snel verandering. 
Binnen de kortste keren 
werden contacten gelegd 
met de Centrale Directie 
van de PTT (een zekere 

heer Kars was de contact
persoon), die de plannen 
voor een adrescoderings
systeem uiteenzette. Het 
bleek te gaan om een 
veelcijferige code waar 
dit tot mijn grote teleur
stelling  'onze' code 
voor de wijken op geen 
enkele wijze was in te 
passen. 
Goede raad was duur. Ik 
herinner me nog als de 
dag van gisteren hoe ik 
toen, kennis genomen 
hebbend van hun uit
gangspunten en rand
voorwaarden, op Koning
innedag 1968 het omge
keerde heb zitten uitwer
ken, namelijk een lande
lijk systeem voor een 
viercijferige code op ba
sis van de Delftse aanpak, 
met als laatste cijfer de 
code van eenwijk. 
Dit leidde tot mijn grote 
vreugde en verassing tot 
een bruikbaar resultaat. 
In grote lijnen kwam het 
resultaat op het volgende 
neer: eerst werd Neder
land verdeeld in 9 re
gio's, vervolgens elke re
gio in 9 agglomeraties, 
daarna de agglomeraties 
in 9 districten, steden of 
gemeenten en tenslotte 
werden deze weer opge
deeld in 9 wijken. 
Op verzoek van de PTT 
heb ik dat toen uitge
werkt voor geheel Neder
land en voor Amsterdam 
en detail, waaruit bleek 
dat een viercijferig sys
teem voldoende ruimte 
bood om ook toekomsti
ge ontwikkelingen het 
hoofd te kunnen bieden. 
De toen gemaakte inde
ling komt in hoge mate 
overeen met afbeelding i 
in het artikel van de heer 
Hermse. 

Vervolgens zou de wens 
van de PTT om tot een 
adrescodering te komen, 
opgelost kunnen worden 
door een algemeen sys
teem van vijfcijferige 
huisnummers. Vooral dit 
laatste was een bron van 
ellenlange discussies, 
niet alleen vanwege de 
hoge kosten, maar vooral 
omdat dat door mogelij
ke verbouwingen, sane
ringen e.d. het allerminst 
vaststond dat bestaande 
adressen in de toekomst 
ongewijzigd zouden blij
ven. Toch is daar nog uit
voerig op gestudeerd, zo
als onder meer mag blij
ken uit een krantenknip



Werkgroep op zoek 
Adrescodering voor 

geheel Nederland 
door Jan 6 . Hnygens 

DEN HAAG - De Ver
eniging van Nederlandse 
Gemeenten en de PTT wil
len samen met een aantal 
rijksdiensten proberen te 
komen tot een waterdicht 
systeem van adrescodering. 
Een werkgroep gaat momen
teel na of de adrescodering 
van negen cijfers, later op 
verzoek van het VNG aan
gevuld met één letter, zó 
kan worden verbeterd dat 
de politie, brandweer en ver
kiezingsdiensten gemak van 
de codering kunnen hebben. 

In da werkgroep zitten verte-
genwoordicers van het ministe-
rie van Btonenlandse Zaken, het 
Centraal bureau voor de atatls-
Uek «1 de rijksinspectie voor de 
bevolkingsregisters. 

IDEE 
De PTT-adrescodenng \s unt-

staan uit een idee van de Delttse 
veifceersingmieur P. Halcke-

steegt Hij heeft een paar jaar 
geleden een cijfersvsteem ont
wikkeld, waardoor Delft gemak
kelijk ïn wijken kon worden 
verdeeld en ook allerlei straten 
door bezoekers eenvoudig kon
den worden gevonden 

In sanwnwerfclng met de PTT 
ia de heer Hakkesteegt zijn ctj-
fersysteem gaan mtwerken 
Hierbij wordt iedere woonplaat<;. 
straat en huisnummer In cijfers 
ondergebracht tot een totaal van 
negen. De lettertoevoeging ge
beurde op verzoek van het VNG 

Bij grote steden wordt name
lijk dikwijls gebruik gemaakt 
van huisaandulding met cijfers 
en letters. BIJ sanering van een 
wijk zou zonder de letter bij de 
cijferreeks een aantal straten 
opnieuw In de adrescode moeten 
vonJen opgenomen 

TIEN JAAB 
Al« de werkgroep tot goed rr-

suitaat komt, kan de adre^code 
over tien jaar worden ingevoerd 
Bij post dienen de \<Mzenders 
dan niet alleen het adres op de 
envelop te melden, maar ook de 
cijferreeks. Een groot voordeel 
voor de PTT Is dat de sortra-ing 
van de post dan voor een be

langrijk deel knn worden se-
automatiwerd Thans moeten 
poststukken vni tot /i"im<*3l 
door de handen qaan 

Het cijfersystpem geeft »»en 
onderverdehng, waarbij Mcder-
land in negen regio's i's opge
deeld Elke regio is weer ver
deeld in maximaal negen agglo
meraties, die op hun beurt zijn 
verdeeld in steden, districten of 
gemeenten Deze eenheden zijn 
weer opgedeeld in negen wijken. 

Bij doorvoering van het sys
teem krijgt leder huis een vijf
aantal grote steden als Den 
cijferig huisnummer al dan niet 
aangi .uld met één letter Een 
Haag, Rotterdam, Amsterdam, 
Utrecht en Eindhoven heeft be
langstelling voor de gedachte 
van ir. Hakkesteegt Ook in in
ternationale pMtkringen wmtït 
aandacht aan het »ysteem ge
schonken. 

Volgens ir. Hakk^teegt 1̂  rtjn 
"ïvsteem ook goed hanteerbaar 
voor de verkeersgeleiding. Bij 
alle invalswegen van een ge
meente kumien omklapbare bor
den komen, die verwijzen naar 
wijken. In Delft gebeurt dit 
Daar wordL zelfs van de borden 
gebruikgemaakt bij het omleg
gen van druk verkeer 

10X industrieel erfgoed sei van het Algemeen Dag
blad van 22 juli 1970, dat 
ikvooru bijsluitCzie 1 S Ä ^ ^ J ^ 
hierboven, red.). 1 S H B E ^ ' ^ 
UiteindeUjk zag PTT Post f — " ^ 
af van een adrescodering 
en is ze in de loop van de 
jaren zeventig overge
gaan tot het coderen van 
de postbodelopen met 
letters achter de viercijfe-
rigewijkcode, hetgeen 
leidde tot het huidige al- ^ 
fanumerieke systeem. 
De heer Hermse wil ik 
danken voor zijn uitvoe
rige en bijzonder interes-
santé uiteenzetting over 
de totstandkoming van B'IUS.I'M.... 
het postcodesysteem, dat 
ons nu zo vertrouwd is en 
niet meer weg te denken 
valt in onze samenleving. gelhandel 'De Dordtse 
Met het bovenstaande Kil' in Dordrecht, 
hoop ik een kleine bijdra- MEVR. M.H.LOBART, DORDRECHT 
ge te leveren aan de ge
schiedschrijving over het VERMOEIDE TPG'ER 
ontstaan ervan. IN DE FOUT? 

PROF. IR. PETER HAKKESTEEGT Q^t TPGPOSt aaU hct clnd 
KRIMPEN AAN DEN USSEL . . . . , 

van het jaar onder grote 
druk staat - de medewer-

KLEURAFWUKING kers moeten meer dan 
BIJ 'BREDA-ZEGEl'? 200 miljoen wenskaarten 
Hierbij stuur ik u twee verwerken - is logisch. 
blokjes 'Industrieel Erf- Dat er dan mensen in de 
goed'. Het ene blokje is stress kunnen raken ligt 
een normaal blokje, met 
de 'Breda-zegel' in een 
oranjerode kleur. Bij het 
andere blokje is de kleur 
van de bewuste zegel 
dieprood, gelijk dus aan 
de kleur van de zegel in 
de postzegelmapjes. De 
twee blokjes zijn verder 
identiek. Het blokje met 
de dieprode 'Breda-zegel' 
heb ik gekocht bij Postze-

dan voor de hand, met als 
resultaat bijgaande af
stempeling: 33 augustus 
203. Of was het de be
doeling om vooruit te 
werken? 

F. POLAK, ROTTERDAM 

VREEMD BALSPEL OP 
BELGISCHE ZEGEL 
In de rubriek 'Verzamel-
gebied België' van febru
ari jl. wordt bij de emissie 
'Volkssporten in België' 

onder andere de zegel 
'Bolspel/Jeu de boule' ge
toond. Bij deze zegel wil 
ik als kegelaar het vol
gende opmerken. Onder 
Jeu de Bouie(s) wordt in 
Nederland gemeenlijk 
het Franse Balie Pe'tanque 
verstaan, waarbij - zo op 
het oog - de kemphanen 
met een soort biljartbal
len (althans ballen van 
dat formaat) elkaar be
strijden om het dichtst bij 
de cochon (het kleine bal
letje) te komen. Dat is al
thans wat ik (half Waal, 
half Nederlander) immer 
heb gemeend te mogen 
begrijpen. 
Op de bewuste zegel is 
echter duidelijk te zien 
dat met rollen wordt ge
speeld op een baan, het

geen duidelijk waar
neembaar is in de hand-
houding van de twee 
staande spelers, maar 
nog meer uit de twee 
links liggende rollen. 
Kortom: een waanzinni
ge zegel! 

L CH. WERST, DEN HELDER 

Naschrijt redactie: 
Zo waanzinnig is die ze
gel nou ook weer niet. Er 
worden in Vlaanderen -
maar misschien is u dat 
als 'halve Waal' met be
kend - verschillende bal-
of bolspellen gespeeld: 
krulbol, platte bol, ronde 
bol, gaaibol, pierbol, 
putbol, vloerbol, bakbol 
en ga zo maar door. Welk 
bolspel op de zegel is af
gebeeld weten we niet, 
maar het zou best wel 
eens krulbol kunnen zijn. 
Op onderstaande foto's. 

die werden gemaakt door 
Jac Verheul, zijn de 'rol
len' te zien waarop u 
doelt. We danken de op
namen aan de website 
iDiuiü.petanque.or̂ , waarop 
veel informatie over bal
en bolspellen te vinden 
is. En dat 'bolspel' in het 
Frans Jeu de boule heet, 
daar kunnen de Belgen 
ook niets aan doen. 

DEN HAAG WAS NOG 
EEN TRADITIE RUK 
Graag reageer ik op het 
artikel Filatelistische tradi
tie m Den Haag van Paul 
van Beek (Filatelie, no
vember 2002). Als bui
tenlandse abonnee - ik 
woon al dertig jaar in 
Frankrijk - lees ik uw 
blad altijd met veel ge
noegen. Tot mijn aange
name verbazing trof ik in 
het bewuste artikel op 
pagina 874 een foto aan 
waar ik mijzelf nog uit
stekend kon herkennen, 
ondanks de vele jaren 
tussen toen en nu; de 
foto moet ongeveer in 
ig66 zijn genomen. 
Hoewel ik zelf niet in 
Den Haag woonde heb ik 
destijds vaak een bezoek 
aan mijn ouders gecom
bineerd met een bezoek 
aan de beurs; ik bewaar 
er goede herinneringen 
aan. 
In het artikel miste ik nóg 
een 'Haagse traditie': ik 
herinner me nog goed 
dat we bij slecht weer in 
Amicitia de gelegenheid 
hadden onze fdatelisti-
sche contacten te vervol
gen. Ook dat is nu verle
den tijd, ik geloof vanwe
ge verbouwingen. 
Het is waar dat het ver
dwijnen van deze moge
lijkheden - vooral in de 
open lucht - een echt ge
mis is voor de filatelist, 
vooral vanwege de aparte 
charme ervan. In Parijs -
ik woon op 15 kilometer 
daarvandaan - bestaat de 
postzegelmarkt in de 
open lucht nog steeds, 
maar het moet gezegd 
worden dat ook daar de 
belangstelling een stuk 
minder is geworden. De 
belangstellingvan 'jonge 
garde' is teruggelopen en 
er is sprake van een alge
mene verwatering van de 
belangstelling voor post
zegels, onder andere ver
oorzaakt door de 'con
currentie' van pms (speld
jes) en telefoonkaarten. 
Ik kom daar nu al ruim 
dertig jaar en sta er be
kend als Ie hollandais. Ik 
vind zo nu en dan nog 
wel eens iets van mijn ga
ding, maar het wordt wel 
minder. Toch zou ik ie
dereen die naar Parijs 
komt de raad willen ge
ven deze markt te bezoe
ken: hij wordt elke don
derdag, zaterdag en zon
dag en op feestdagen ge
houden, buiten op de 
Rond Point des Champs 
Elysc'es en in de bistro Le 
Rabelais daar in de buurt. 

N.C. COUVEE 
LE VESINETCFRANKRIIK) 

f i J 



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

Het allereerste blokje van Groot-Brittannie; het uerscheen 158 jaar na de uitgifte van de Penny Black. 

BUITENLANDSE 
BLADEN 

Aandacht voor Engeland 
Engeland staat deze 
maand wel in de belang
stelling. De Deutsche 
Briefmarken-Spiegel 
(maart 2003) herinnert er 
in een artikel aan dat op 1 
maart 1978 de Britse post 
met de uitgifte van blok
ken begon. Dat gebeurde 
net als in Nederland ter 
gelegenheid van een in
ternationale filatelisti-
sche tentoonstelling, zij 
het wel elf jaar later. De 
drie blokken die als pro
paganda voor de exposi
tie van igSo verschenen, 
hadden als thema's 'Brit
se architectuur', 'de post 
van Sir Rowland Hill' en 
een collage van histori
sche Londense gebou
wen. 
Niet alleen de Briefmar
ken-Spiegel, maar ook het 
Amerikaanse Linn's 
Stamp News van 3 febru
ari en het British Philate
lic Bulletin van dezelfde 
maand besteden aan
dacht aan de herdruk van 
de zegels uit de eerste 
Engelse serie met portret 

van koningin Elizabeth II 
uit 1952. Deze zoge
noemde Wilding-zegels 
(naar de fotografe van het 
portret) zijn nu in de 
vorm van een blokje van 
negen zegels plus een 
vignet met penny-waar
den (en in andere kleu
ren) verschenen. Linn's 
twijfelt eraan of het wel 
om echte postzegels 
gaat, maar het Bulletin, 
dat een uitvoerige ge
schiedenis van de 
Wildinjj-zegels publi
ceert, bestrijdt dit aan de 
hand van de officiële in
structies van de post. 
Het Bulletin heeft verder 
nog een aardig artikel 
over reclame op eerste-
dagenveloppen en post
zegelboekjes. En het 
Franse Timbres gaat in 
een artikel in het maart
nummer na hoe de twee 
laatste Engelse koningen 
op postzegels hebben ge
presteerd. Wat betreft 
Edward VIII blijft dat be
perkt tot de vier frankeer-
zegels uit 1936 naar een 
foto van Hugh Cecil, die 
mijns inziens in hun een
voud tot de mooiste ze
gels gerekend mogen 

worden. Wat dat betreft 
hebben de ontwerpers 
van de zegels die het por
tret van George VI tonen 
het nooit kunnen win
nen: een minder mooi 
portret en veel te veel 
tekst. Pas in 1969 lovam 
er een revanche: de sobe
re zegels metMachins 
portret van koningin Eli
zabeth II, een ontwerp 
dat het tot aan de dag van 
vandaag heeft weten vol 
te houden. 

Persiflage 
Met carnaval in het voor
uitzicht heeft Die Brief
marke uit Oostenrijk in 
februari een kostelijke 
persiflage van de her
structurering van de Oos
tenrijkse post gepubli
ceerd. Er zijn al heel wat 
postkantoren en agent
schappen gesloten, maar 
de verliezen blijven toe
nemen. Daarom schrijft 
het blad dat ook maar 
alle andere postkantoren 
gesloten moeten worden. 
Dan lopen de klanten 
niet het risico om armen 
of benen te breken op de 
besneeuwde straten, als 
zij op weg zijn naar het 

Van sober (Edward VIII) via uitbundig (George VI en Wilding') uieer terug naar sober ('Machin'). 

postkantoor. De Post be
spaart op de huren en de 
kosten voor verwarming 
en verlichting.Veel beter 
is het wanneer men zelf 
zijn post naar de geadres
seerden brengt. Dat gaat 
vast vlugger en men heeft 
ook de zekerheid dat de 
brieven te bestemder 
plaatse aankomen. Na
tuurlijk moet daar wel 
voor worden betaald en 
daarvoor moet de post 
dan 'zelflDestellingsze-
gels' uitgeven die, ter 
voorkoming van herge
bruik, niet op de brief 
zelf maar op de deurpost 
van de ontvanger moeten 
worden geplakt. Wat er 
moet gebeuren met per
sonen en instellingen die 
veel post ontvangen en de 
snel met volgeplakte 
deurposten komen te zit
ten moet nog door een 
commissie worden be
studeerd, aldus Die Brief
marke. 

Beroemd museum 
Heel wat serieuzer van 
toon is de Berner Brief
marken Zeitung, die in 
het februarinummer met 
een serie artikelen over 
de Zwitserse buitenland
se postkantoren uit de 
tweede helft van de ne
gentiende eeuw begint. 
In het eerste artikel wor
den vooral de kantoren in 
het aangrenzende Itali
aanse gebied besproken. 
Hun stempels zijn veelal 
te vinden op de zegels 
van de typen 'staande 
Helvetia' en 'zittende 

Helvetia'. Ze zijn bij de 
verzamelaars - met uit
zondering van de gespe
cialiseerde - vrijwel onbe
kend en bovendien moei
lijk te vinden. 

De Deutsche Briefmar
ken-Revue begon - ook 
in februari - met een arti
kelenreeks over het be
roemde Deutsches Museum 
in München. Dit prachti
ge museum toont vooral 
de ontwikkelingvan de 
Duitse techniek en het 
werk en de levensloop 
van Duitse geleerden en 
technici, zoals Von Mil
ler, Diesel, Siemens en 
anderen. En natuurlijk is 
er ook aandacht voor de 
toenmalige kroonprins 
Ludwig van Beieren, die 
als beschermheer optrad 
en die als koning 
Ludwig III het project 
bleef steunen. 
Voor degenen die van 
plan zijn deze zomer 
Praag te bezoeken, wijst 
de Deutsche Briefmar
ken-Zeitung (4/2003) er 
op dat in het hoofdpost
kantoor van deze stad 
een nieuw filatelieloket 
geopend is. Het loket 
heeft verzamelaars een 
keur van postzegels en 
andere filatelistische pro
ducten te bieden en er 
zijn faciliteiten voor het 
verkrijgen van speciale 
stempels. 

Snelle actie 
Het is een mondvol: The 
Journal of the France & 
Colonies Philatelic Socie-

"«MiMiiiiiiiiMÉMi^^ 
Zegels met portretten uan mannen ujier naam aan het Deutsches 
Museum uerbonden is. 



ty. Maar het gaat dan ook 
om een interessant blad, 
waarvan het maartnum
mer voor een groot deel 
gewijd is aan de bekende 
zegels met de zaaister, 
die bijna zestig jaar lang 
als Franse frankeerzegels 
hebben dienstgedaan. In 
een apart artikel wordt 
ook de eerste Franse toe
slagzegel behandeld: die 
van 10 centimes meteen 
Rode Kruis-opdruk van 5 
centimes. 
De roodbruine 10 centi-

derorde. Daarin verklaart 
dr. Leo Ferdinand graaf 
Henckel Von Donners-
marck, president van de 
Duitse afdeling van de 
orde, dat de orde onbe
streden het recht heeft 
postzegels uit te geven, 
ondanks het feit dat cata
logi als Yvert & Tellier en 
Michel ze niet opnemen. 
In Rome zijn twee brie
venbussen waarin brie
ven met deze zegels ge
post kunnen worden, be
stemd voor de meer dan 

Razendsnel flerffd: Frankrijks eerste toeslagzeflel, die ten bate uan het 
Rode Kruis u;erd uit̂ egeuen. 

mes kwam op 28 juli 
igo6 uit en deed tot 1921 
dienst. Toen Duitsland 
op 3 augustus 1914 
Frankrijk de oorlog ver
klaarde, besloot de Fran
se regering al op 11 au
gustus tot de uitgifte van 
een toeslagzegel; die was 
precies een week later 
aan de loketten van de 
post verkrijgbaar. 

Beurskrant 
Het propagandablad van 
de tweejaarlijkse Ant
werpse postzegelbeurs, 
NIPA Nieuws bracht dit
maal een kort artikel over 
de emissies van de Malte
zer Orde, uitgiften waar
van de postale waarde 
door sommigen betwij
feld wordt. 

Zegels van de Maltezer Orde, 

Dat is dan onterecht, zegt 
het Sonder-Mitteilungs-
blatt (nummer 1) van de 
internationale werkgroep 
van de filatelie van de 
Soevereine Maltezer Rid-

vijftig landen die met de 
orde een overeenkomst 
hebben gesloten. De UPU 
wil er echter niet van we
ten. 

Comenius in Nederland 
Het blad Nederlandse 
Historiën is een beschei
den tijdschrift dat zich 
vooral richt op lokale ge
schiedenis en dat plaats 
biedt aan de vele ama-
teur-historici die zich be
zig houden met plaatse
lijke en regionale ge
schiedenis. 

'Nederlandse Historiën'r...aan
dacht uoor Comenius... 

Het februarinummer van 
dit jaar brengt een artikel 
over de Tsjechische evan
gelische godgeleerde Co
menius, die een deel van 
zijn leven in ons land ver
bleef en die in Naarden 
werd begraven. De au

teur, Gijsbert Hamoen, is 
filatelist en in zijn artikel 
heeft hij ook een stuk ge
schreven over Comenius 
in de filatelie. Tsjecho-
slowakije en Polen, maar 
ook de DDR hebben 
postzegels gewijd aan 
Comenius uitgegeven, 
Nederland echter niet. 
Het is altijd bemoedi
gend om de filatelie in 
een niet-filatelistische 
context vermeld te zien. 

Ere wie ere toekomt 
In het februarinummer 
werd in deze rubriek lof 
toegezwaaid aan een arti
kel over de Nederlandse 
veldpost in het Saarge-
bied ten tijde van de 
volksstemming aldaar, in 
de winter van 1935. Door 
een omissie mijnerzijds 
is daarbij niet vermeld 
dat deze studie is ver
schenen in het blad Ne
derland onder de loep 
van de Arbeitsflemeinschqjt 
Niederlande. Waarvan 
acte! HANS GABRIELS 

NEDERLANDSTALIGE 
TIJDSCHRIFTEN 

Opgefrist 
Hoe na de Eerste Wereld
oorlog de kiem werd ge
legd voor de Tweede 
wordt duidelijk uiteenge
zet in een verhaal onder 
de titel Actueel verleden: 
Versailles in Onder de lou
pe genomen (maart 
2003) van de Postzegel
vereniging Haarlemmer
meer. Ook vermeld -
maar minder bekend - is 
dat tegelijkertijd ook vre
desverdragen werden ge
sloten met Duitslands 
verslagen bondgenoten 
Oostenrijk, Hongarije en 
Turkije. Alles bij elkaar 
biedt het een welkome 
opfrissing van onze his
torische kennis. 

Strafport 
In het maartnummer van 
de 28ste jaargang van de 
VPT Nieuwsbrief (Til
burg) is een goed gedo
cumenteerd artikel te vin

den over strafportheffing 
in Australië; het cijfer ' i ' 
achter de artikelritel be
looft dat er nog een ver-

j volg op komt. 
I Bij het ontwerpen van de 

eerste Australische straf-
portzegels heeft men 
zich laten beïnvloeden 
door de Verenigde Sta
ten. Zo week de strafport-
zegel van New South Wa
les alleen in kleur af van 
de Amerikaanse. We zien 
belangstellend uit naar 
het vervolg, waarin een 
aantal interessante vra
gen zal worden beant
woord. 

Deens voorbeeld gevolgd 
Onder de naam Fila Ede 
brengt de afdeling Ede 
van 'De Globe' een goed 
verzorgd periodiek uit, 
dat vooral opvalt door de 
uitstekende afbeeldin
gen. In het december
nummer 2002 worden de 
eerste twee gelegen-
heidsseries van Neder
land nader bekeken. Vóór 
deze emissies werden de 
zegels uitsluitend van het 
portret van de vorst of 
simpelweg van een cijfer 
voorzien. 

"•^iliiüHIWI 

'VPTNieuu;sbncf: ...portzeflels 
van Australië belicht... 

Goed voorbeeld deed goed volgen. 

De Julen-zegels van Dene
marken in 1904 (waarvan 
de opbrengst ten goede 
l<wam aan de tuberculo
sebestrijding) vormden 
de aanleiding om een der
gelijk initiatief ook in Ne
derland over te nemen. 
Nadat aanvankelijk in 
Rotterdam en Amsterdam 
soortgelijke niet-fran-
keergeldige zegels wer
den verkocht, volgde in 
1906 de bekende tubercu-
losezegel van 5 cent, die 
voor 10 cent aan de post
kantoren te koop was. In 
het februarinummer werd 
het vervolg, de tweede se
rie gelegenheidszegels 
(die met het portret van 
De Ruyter), heel uitvoerig 
behandeld. 

Ionische post 
De postale geschiedenis 
van de Ionische Eilanden 
gaat terug tot het eind 
van de zeventiende eeuw. 

toen Venetiaanse sche
pen brieven vervoerden. 
Met de binnenlandse 
postdienst op de eilan
den, die gezamenlijk een 
oppervlakte hebben van 
circa 470 vierkante kilo
meter, werd een begin 
gemaakt tijdens de Fran
se bezetting, die slechts 
twee jaar duurde. 

Zegel van de Ionische Eilanden (in 
ditgeval door de Britse bezetters 
uitgegeven). 

Een nauwkeurige uiteen
zetting over dit onder
werp treft u aan in num
mer 642 (maart 2003) van 
De Postzegel, het maand
blad van de Koninklijke 
Vlaamse Bond van Post
zegelverzamelaars. 

Deductie 
Hoe de datum kan wor
den vastgesteld van een 
brief met een 'jaartal
loos' vertrek- en aan
komststempel wordt ver
klaard in Alphapost 
(maart/april 2003), het 
orgaan van de NVPV af
deling Alphen aan den 
Rijn. Zowel de voor- als 
achterzijde van de brief 
zijn afgebeeld. Duidelijk 
wordt aangegeven hoe de 
deductie tot stand is ge
komen. 

Opkomst en afgang 
Het blad Globe-Koerier 
(2003/1) brengt een inte
ressant verhaal over de 
opkomst en afgang van 
staten in Europa. Het be
handelt de periode van 
vóór 1900 tot aan de re
cente jaren waarin Joego
slavië verknipt werd. 

De kaart van Joegoslavië veron-
derdc steeds; dit is de situatie van 
iggo. 



Achtereenvolgens komen 
de staten aan de orde die 
opgericht werden, ten 
onder gingen, verenigd 
werden of zelfstandig
heid verkregen. 

Meer variatie 
Dat je met de Nederland
se kortingzegels ('De
cemberzegels') meer 
kunt doen dan ze als 
compleet velletje in uw 
voordrukalbum aanbren
gen wordt uitgebreid uit 
de doeken gedaan in No
vioposta, officieel orgaan 
van de filatelistenvereni
ging Noviopost uit Nij
megen. De schrijver 
maakt de lezers attent op 
het bestaan van andere 
verkoopvormen, zoals de 
mailer en het rolzegel
doosje en hij toont zich 
ook voorstander van het 

verzamelen van deze ze
gels op brief(kaart). 

Kortingzegelsuezamelcn: ...het 
kan ook anders dan'per blok'... 

De stempels op de zegels 
zijn veel gevarieerdere 
dan die op normale bin
nenlandse post, omdat ze 
vaak lokaal wordt gesor
teerd en afgestempeld. 
Daardoor ziet u eindelijk 
weer eens een stempel 
van uw eigen woonplaats! 

Beknopt maar duidelijk 
Ik wil er geen geheim van 
maken dat ik heel scep
tisch ben over de huidige 
kwaliteit van de geschie
denislessen bij het voort
gezet onderwijs. Daarom 
was ik blij om in Waalze
gel (NVPV afdeling Nij
megen) het eerste deel 
aan te treffen van een 
reeks onder de titel Post
zegels schrijven geschiedenis. 
De periode 19331939 
wordt in de eerste afleve
ring aan de hand van 
veertien postzegels (in 
kleur!) weliswaar be
knopt, maar duidelijk 
toegelicht. We zien uit 
naar het vervolg! 

Zegels vertellen 
In het maartnummer van 
Gabriel, het tijdschrift 
voor thematische filatelie 

met betrekking tot bijbel 
en christendom, staat 
een lezenswaardig artikel 
over bijbelvertalingen in 
de oudheid. Het verhaal 

wordt verteld aan de 
hand van postzegels van 
Israël en de Duitse De
mocratische Republiek. 

PETER VAN SPELLEN 
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Een in het Latijns vertaalde bijbel uit Sicilië (tiuaalfdc ceuiu). 

ßelgie • Congo • Ruuanda • Burundi • Katanga 
•n spcdol« oanblcdlngon von v«rschlll«od« londan 

www.philagodu.be 
JeanPaul Godu • ß.P.10 • 1000 Brüssel 24 
Fax +32.2.503 38 11 info@philagodu.be 

m \mEUM\ATmm/kL 
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. 0416331451 • Fax 0416342856 

www.booklcts.nl 

F R I P H I L E X 6 
Ter gelegenheid van het 85jarig bestaan van de 

Vereniging van Postzegelverzamelaars "FRIESLAND" 
organiseert deze vereniging van 6 t/m 8 november 2003 

de postzegeltentoonstelling "FRIPHILEX 6". 
Deze zogenaamde categorie 3 en éénkaderklasse 

tentoonstelling wordt gehouden in de: 

"ADELAARS KERK" te Leeuwarden 
Gratis toegang. Inschrijving tot 1 oktober a.s. 

Secretariaat: p/a W.A. van Delft 
Jan de Wittstraat 32 
9062 EX Oenkerk 

J_ / .vJ . L . i \ . 

Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 

WWW.espaveiling.nl 

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

Zie agenda en voorwaarden van de veiling. 

POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 
DE ZUTPHENSE POSTZEGELHANDEL' 

(ook voor oude ansichtkaarten Zutphen e.o,) 
POSTZEGELS 
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, Luxeinburg, Malta,Vaticaan, 
Zwitserland en blokken van WestEuropa. 
Een uitgebreide voorraad van benodigdheden is in onze zaak 
aanwezig. 
Wij verzorgen ook uw mancolijsten en leveren alle nieuwe uitgiften 
in abonnement. 

M U N T E N 
Een uitgebreide collectie Koninkrijksmunten, provinciale munten en 
munten van Aruba / Ned. Antillen op voorraad. 
De euromunten van alle landen en veel speciale uitgiften en BU 
jaarsets zijn voorradig. 
Jaarsets van diverse andere landen zijn eveneens beschikbaar. 
Wij beschikken over bankbiljetten van Nederland in een prachtige 
kwaliteit! 
Hartberger albums zijn voorradig en er is een ruime keuze aan 
benodigdheden. 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
Tel.: 0575  54 02 54. Fax: 0575  51 40 48 
Email : postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
Website: nttp://www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

Openingstijden: woensdag 13.30 u.  18.00 u. 
donderdag 10.00 u.  18.00 u. 
vrijdag 10.00 u.21.00 u. 
zaterdag 10.00 u.  17.00 u. 

http://www.philagodu.be
mailto:info@philagodu.be
http://www.booklcts.nl
http://WWW.espa-veiling.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegelhandel.nl


VERENIGINGSBLADEN KUNNEN 
WEER STRIJDEN OM DE PRIJZEN 

lnschnj]/ing jaarlijkse wedstrijd is geopend 
Het was de Nederlandsche Ver-
eenigingvan Postzegelverza
melaars (NVPV) die ooit het ini
tiatief nam een prijs voor fllate-
listiche verenigingsbladen in te 
stellen. Het 'waarom' van deze 
prijs stond de NVPV helder 
voor ogen: de redacties van ver
enigingsbladen moesten er
door gestimuleerd worden om 
hun periodieken zo interessant 
en zo professioneel mogelijk te 
maken. 

Nuttigen noodzakelijk 
De 'markt' voorverenigingbla-
den mag niet worden onder
schat: er zijn in Nederland en
kele honderden bladen die door 
algemene postzegelvereningen 
ofstudiegroepen worden uitge
geven. De samenstellers doen 
hun werk meestal ongehono
reerd, offeren er een aanzienlijk 
deel van hun vrije tijd voor op 

Net als in 2002 kunnen ook dit jaar de redacties van 

bladen van algemene en gespecialiseerde verenigingen 

weer deelnemen aan de wedstrijd om de Filatelie 

Verenigingsbladprijzen. Een deskundige jury buigt zich de 

komende zomer over de vraag, welke twee bladen in het 

jaar 2003 als beste uit de bus kwamen. 

en hebben doorgaans slechts 
bescheiden financiële en tech
nische middelen tot hun be
schikking. Desondanks zijn de 
bladen die ze maken vaak van 
groot belang voor de vereni-
gingsleden: ze bevatten nuttige 
en noodzakelijke informatie en 
ze zorgen er voor dat de - wat 
met een mooi woord heet - 'fila-
telistische vorming' van de ont
vangers op een hoger plan 

wordt gebracht. 

Wijzigingen 
Enkele jaren geleden verklaarde 
de uitgever van Filatelie, de 
Stichting Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie, zich bereid 
de organisatie van de Schrijf
wedstrijd (zoals de titel toen 
nog luidde) over te nemen. En 
vorig jaar werd de Filatelie Ver-
enigingsbladprijs (de nieuwe 

naam van de wedstrijd) omge
doopt in Filatelie Verenigings-
bladprijzen, waarmee tot uit
drukking werd gebracht dat er 
voortaan niet één, maar twee 
hoofdprijzen zouden worden 
toegekend. Op voorstel van de 
jury van de prijs werd toen na
melijk besloten onderscheid te 
maken tussen bladen voor alge
mene en bladen voor gespecia
liseerde verenigingen. 
Ook dit jaar wordt er weer in 
twee categorieën gestreden. Er 
zijn twee hoofdprijzen van 250 
euro elk: een voor het beste al
gemene verenigingsblad en een 
voor het beste blad van een ge
specialiseerde vereniging of 
studiegroep. Daarnaast hebben 
de twee vaste sponsors van de 
Verenigingsbladprijzen - Uitge
verij Davo in Deventer en TPG-
Post in Den Haag - ook ditmaal 
weer toegezegd prijzen in natu
re beschikbaar te zullen stellen. 
Het gaat om prijzen met een 
minimale waarde van honderd 
euro per stuk. 

Zo zendt u in 
In het reglement van de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen is een 
tijdschema vastgelegd. Vereni
gingen die willen deelnemen 
l<unnen een wedstrijdformulier 
aanvragen bij de secretaris van 
de wedstrijd, drs. S.W.D. Veen-
stra in Den Haag (adres: zie 
hieronder). Dit formulier moet 
uiterlijk 15 juli 2003 , samen 
met drie complete sets bladen 
aan de secretaris worden terug
gezonden. Bij de bladensets 
gaat het om de nummers die in 
de periode tussen yuli 2002 en 
^ojuni 2003 zijn verschenen. 
Het adres waar het formulier 
kan worden aangevraagd luidt 
als volgt: 

jury van de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen 
t.a.v. drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK 's-Gravenhage 

Verzoeken tot het toezenden 
van een deelnameformulier die 
na 1 juli 2003 bij de secretaris 
van de jury binnenkomen zullen 
niet meer in behandeling wor
den genomen. En nogmaals: 
uw inzending (deelnameformu
lier plus de bijbehorende bla
den) moet uiterlijk op 15 juli 
2003 ter post zijn bezorgd. 
We wensen u veel succes! 
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DE ELFDE PLAAG: 
NEDERLAND OOK BESMET? 

FIP deelt ons land in bij potentiële bananenrepublieken 
DOOR F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D 

Onder de intrigerende titel The 
Eleventh Plague ('De elfde 
plaag') verscheen onlangs een 
artikel in het blad Flash van de 
f\P\ Met deze titel verwees de 
redactie naar de tien plagen 
waardoor Egypte werd geteis
terd, omdat men het Volk van 
Israël niet wilde laten vertrek
ken^. Tot de plagen van de 
postzegelverzamelaars kan 
men rekenen: vervalsingen, ze
gels die niet op postkantoren 
verkrijgbaar zijn, met opzet ge
creëerde afwijkingen (zoals on
getande uitgiften en kleurva
rianten), ontvreemd drukuit
schot, postzegels met hoge toe
slagen. De elfde plaag komt op 
ogenschijnlijk legale wijze over 
ons heen. Het is de zondvloed 
van postzegels die door post
administraties over de verza
melaars wordt uitgestort. 
Volgens het Duitse blad Michel 
Rundschau zagen alleen al in 
het jaar 2000 zeventienduizend 
verschillende zegels en velletjes 
het licht, het hoogste aantal dat 
ooit in een jaar werd uitgege
ven. Als u al deze zegels had 
willen kopen was u €9.000.
kwijt geweest. Als grootste 
boosdoener wordt Liberia ge
noemd (771 uitgiften), gevolgd 
door Gambia (632) en Grenada 
(508). Misschien denkt u dat al
leen dergelijke, niet al te serieu
ze landen door de Fl P worden 
gegispt. Maar dan vergist u 
zich; ook de Verenigde Staten, 
België, Spanje en Nederland be
horen tot de top50 van landen 
met het grootste aantal uitgif
ten in het jaar 2000. 
Uit een overzicht in het Neder
landse TPGPostblad Collect 
(nummer 34) blijkt dat het ook 
in 2002 niet veel anders is. Aan
geboden worden de volgende 
jaarcollecties: 

ca 
c^ 

u j 

S 

— 
U I 
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Denemarken 
Faeröer 
Finland 
Ierland 
Noorwegen 
Zwitserland 
Nederland 

€ 36.00 
€ 32.00 
€38.50 
€36.00 
€ 60.00 
€ 37.00 
€ 47.50 

Nog niet zo lang geleden zou het onvoorstelbaar zijn 

geweest: Nederlond als postzegellond ingedeeld te zien bij 

de 'bananenrepublieken'. Maar het is een feit: in het 

lijfblad van de FIP wordt ons land ingedeeld bij de vijftig 

landen die de in het jaar 2000 de meeste verschillende 

postzegels hebben uitgegeven. 

'Flash' nummer 82/2003. ■ waarschuwende woorden, ondere andere over Nederland... 

Voor Nederland geldt: zegels in 
de kleinst mogelijke hoeveel
heid. Voor de Nederlandse jaar
collectie postzegelvelletjes 
moest €112.63 worden neerge
teld (inmiddels uitverkocht). 

Nota bene: in het overzicht is 
alleen sprake van postzegels. 
'Lekkernijen' als postzegelmap
jes, hangzakjes, eerstedagenve
loppen. Deursenveloppen, Col
lectCards en dergelijke  en ook 
postwaardestukken  zijn niet 
meegerekend. 
Het is duidelijk dat al deze uit
giften een enorm beslag leggen 
op de voorraad van de handela
ren en vooral op de portemon
nee van de verzamelaars. Bo
vendien wordt het imago van 
het postzegelverzamelen ge
schaad: de zegels zijn dikwijls 
niet meerwaard dan het papier 
waarop ze gedrukt zijn. Doordat 
veel postzegeladministraties 
streven naar winstoptimalisatie 
op korte termijn, wordt de post
zegelhobby op de lange termijn 
kapot gemaakt. Een goed voor
beeld vormen de provincievelle
tjes, een emissie waarbij kunst
matig een schaarste werd ge
creëerd. Aangezien de velletjes 
niet op alle postkantoren ver
krijgbaar waren, horen ze thuis 
op de lijst van schadelijke uitgif
ten, emissies die niet op een 
Fl Ptentoonstelling mogen wor
den getoond. 

Als enige remedie tegen de elf
de plaag noemt het Fl Pblad 
een boycot tegen de overtre
ders. Deze landen zouden moe
ten worden geweerd op postze
geltentoonstellingen die onder 
het patronaat van de FIP staan. 
Onlangs nog werden op grote 
tentoonstellingen enkelenan
delaren verwijderd die onge
wenste producten aan de man 
probeerden te brengen. 
Hoewel TPGPost bij de FIP dus 
in een kwade reuk staat, zie ik 
dit met handelaren in Neder
landse zegels nog niet gebeu
ren, laat staan dat het tot een al
gemene boycot tegen de hier
voor genoemde vier landen zal 
komen. Toch kunnen de verza
melaars zélf iets aan het pro
bleem doen, namelijk door 
minder zegels te kopen. Zo 
heeft Oostenrijk de oplagen van 
zijn bijzondere zegels drastisch 
moeten verlagen. Veel verzame
laars die vroeger abonnemen
ten op alle uitgiften van een 
aantal landen nadden, hebben 
deze opgezegd. Ze kopen alleen 
nog zegels die in hun interesse
gebied (zeg maar 'thema') pas
sen. Veel zegels zijn overigens 

nog jarenlang onder de nomi
nale waarde te koop. Op vereni
gingsavonden ziet men de ten
dens dat de verzamelaars willen 
terugkeren naar het verzamelen 
van gebruikte zegels, exempla
ren die vaak voor een 
(euro)dubbeltje of nog minder 
uit de stockboeken kunnen wor
den gehaald. Zo wordt het weer 
een sport om alle decemberze
gels of alle VanGoghzegels ge
stempeld bij elkaar te krijgen. 
De vertaling van het Engelse 
woord plague is niet alleen 
'plaag', maar ook 'pest'. Het is 
te hopen dat de postadminis
traties, en dan met name de 
Nederlandse, in de gaten krij
gen dat de verzamelaars be
hoorlijk de pest in krijgen over 
het abnormaal groot aantal uit
giften. 

Noten: 
i; Flash nummer 822003, officieel 
orgaan van de Federation Internatio
nale de Philatelie. 
2: De bijbel, boek Exodus, hoofdstuk 
6 en volgende. 



OVERIJSSELSE POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) 

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

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

e-mail: o.postzegelveiling@tiscali.nl 

VEILING 173 
Vrijdag/zaterdag 20/21 juni a.s. 
in congrescentrum/schouwburg 

ORPHEUS te Apeldoorn. 
Indeling veiling: 

Ie zitting: 
betere zegels,series en brieven van vrijwel alle Europese landen met belangrijk 
Duitsland (inclusief Staten), Frankrijk, Zweden en Zwitserland. 
Overzeese gebieden van Nederland inclusief veel STEMPELMATERIAAL. 
Oorlogspost w.o. Internering Ie Wereldoorlog. 

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

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

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

De catalogus zal rond 28 mei verzonden worden. 

Totaal bevat de veiling ca.5000 kavels. 
U vindt bij ons kavels met een waarde van 20 tot duizenden Euro. Een belangrijk deel van het 
aanbod is gericht op de VERZAMELAAR. 

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

INTERESSE: op aanvraag kan ook U een catalogus toegezonden worden. 

Een brief (kaart),telefoontje fax of e-mail is voldoende U van een exemplaar te verzekeren. 

Veiling 174 zal begin september plaatsvinden eveneens in ORPHEUS te Apeldoorn. 

Voor deze veiling kan ingezonden worden tot eind november 
Interesse in inzenden? 
Informeert U eens vrijblijvend naar onze mogelijkheden! 

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

mailto:o.postzegelveiling@tiscali.nl


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

Aland 
Museumschip 
Het museumschip Pom
mern is een grote attractie 
in het Finse Mariehamn. 
Het schip, vaak be
schouwd als symbool 
voor deze maritieme 
stad, viert dit jaar zijn 
honderdste verjaardag. 
Dat wordt onder meer ge
vierd met de uitgifte van 
een speciale postzegel, 
waarop een olieverfschil
derij uit 1931 van het 
schip op volle zee te zien 
is. Meer informatie over 
het schip en het eeuw
feest is te vinden op 
u;u;u;.pommern.a!and.Ji. 
De zelfklevende zegel van 
55 c. is uitsluitend te ver
krijgen in een boekje met 
acht stuks. 

Australië 
Bloemen 
Australiërs zijn tuinlief-
hebbers. De kolonisten 
van destijds namen plan
ten als rozen en camelia's 
uit Europa mee (als her
innering aan ' thuis ') , 
maar vergaten ook in
heemse planten en bloe
men niet. In de meeste 
Australische tuinen zien 
we vandaag de dag beide. 
In de loop der jaren 
kweekte men variëteiten 
die goed gedijen in dit 
continent. Vijf daarvan 
zijn te vinden in een op 
25 maart verschenen 
postzegelboekje: de Hari 
Withers camelia, de Victo
ria Gold roos, de Superb 
^reuiliea, de Bush Tan^o 
ican^aroo paui en de Mid
night rhododendron. De in
houd bestaat uit twee van 
elk van de zegels, waarde 
50 c. 

bestaand nieuwigheidje. 
Nogal wat landen gaven 
wenszegelboekjes uit, 
waarbij - ere wie ere toe
komt - de post van de 
Verenigde Staten het 
voortouw nam. 
Australië pakt het nu 
groots aan en voorzag 
nogal wat belangrijke 
boodschappen van een 

gen ervan; verkrijgbaar in 
twee versies). 
Vijf van de zes boekjes 
bevatten postzegels van 
50 c. (het tarief voor een 
standaardbrief). Van het 
Weddings-boekje bestaat 
een tweede versie met ze
gels van $ i.oo voor hu-
welijkskaarten van een 
onbescheiden formaat. 

Ee'n uan de zes Austrahsche u)enszegelboekjCS 

passend boekje met twin
tig zegels. Je kunt er alle 
kanten mee uit: aankon
digen, uitnodigen of 
wensen. Elk boekje bevat 
vijf velletjes van vier ze
gels en toepasselijke 
stickertjes en tussen-
blaadjes. Het gaat om zes 
boekjes. De thema's zijn 
Celebrations (voor feestjes 
op elk gebied), Loue (voor 

Canada 
Universiteit 
In de reeks universitei
ten verscheen in Canada 
op ig maarteen postze
gel ter gelegenheid van 
de 125ste verjaardag van 
de Universiteit van 
Western Ontario. De 
drie miljoen zegels van 
48 c. zijn uitsluitend 
verkrijgbaar in boekjes 

De uijf bloemen die m het Australische boekje zijn opgenomen. 

Boekjes uoor speciale 
gelegenheden 
Je kunt door de postzegel 
op je brief zorgvuldig te 
kiezen aankondigen wat 
je boodschap is; het is 
een al bijna twintig jaar 

de directe benadering). 
Friendship (passend bij 
veel gelegenheden), 
Birthdays (behoeft geen 
toelichting), Weddings 
(voor het huwelijksfeest 
zelf of voor de verjaarda-

van acht zegels. 
Op de zegel staat de op 
het complex in het oog 
springende Middlesex Me
morial Tower afgebeeld, 
alsmede het logo van de 
universiteit. 

Cyprus 
Europa 
Cyprus beperkt zich de 
laatste jaren tot één post
zegelboekje per jaar. En 
dat bevat clan Europaze
gels. Zo ook dit jaar. Het 
boekje verscheen op 8 
mei en heeft als thema 
'Kunst op afTiches'. 
Er zijn slechts 23.000 
boekjes vervaardigd. Ze 
bevatten vier zegels van 
20 en vier van 30 c. 

Het Europa-boekje uan Cyprus. 

Ierland 
St. Patrick's Day 
Omdat het dit jaar precies 
honderd jaar geleden was 
dat St Patrick's Day in Ier
land tot een nationale 
feestdag werd verheven, 
kwam de post met een 
aantal bijzondere uitga
ven. St. Patrick is de pa
troonheilige van Ierland, 
maar de feestdag te zijner 
ere is vandaag de dag een 
dag waarop de nationale 
trots zich manifesteert in 
festivals en carnavaleske 
bijeenkomsten. 
Op de drie zegels zien we 
een klassieke St. Patrick in 
vol ornaat, de parade in 
Dubhn en de parade in 
New York (met op beide 
zegels een St. Patrick's ka
thedraal op de achter
grond). De uitgiftedag 
was 28 februari. 
Maar liefst vier boekjes 
versehenen tegelijkertijd. 
Drie met tien van elk van 
de zegels (41, 50 en 57 c.) 
en een grootformaatboek
je met vijfmaal de serie. 

Japan 
Briefschrijfdag 
Op 23 juli verschijnt in 

\ / ^ 
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Het Ierse grootformaatboelge ter gelegenheid uan het ecuujfeest Dan St 
Patrick's Day. 

Groot-Brittannië 
Nieuu;e taneuen uitgesteld 
De in het vorige nummer 
met enig voorbehoud aan
gekondigde nieuwe En
gelse tarieven zijn te elf
der ure uitgesteld. Op het 
moment dat ik dit schrijf 
(begin april) is nog niet 
duidelijk of ze alsnog in 
mei in werking zullen tre
den. 

Boekjes m 2004 
Net als dit jaar zullen er 
komend jaar twee groot
formaatboekjes verschij
nen. Thema's zijn 'Britse 
treinen' en het Konink
lijk Tuinbouw Genoot
schap. 

Japan het jaarlijkse boek
je met zegels ter gelegen
heid van de briefschrijf-
dag (een afschuwelijk 
woord, overigens). Al 
sinds 1998 ontwerpt de 
Nederlandse illustrator 
Dick Bruna deze zegels. 
Of dat ook dit jaar weer 
gebeurt, is nog niet be
kend. 

Korea-Noord 
De auto's uan Kim II Sung 
Het is genoegzaam be
kend dat leiders in Noord-
Korea een welhaast god
delijke status hebben (re
spectievelijk voor zich op
eisen). Het is dan ook niet 
vreemd dat er op 20 febru-



ari een boekje verscheen 
met postzegels waarop 
auto's staan afgebeeld die 
in het bezit waren van de 
vroegere president Kim II 
Sung. De man had als 
motto 'Het volk is mijn 
god' maar daar zullen zijn 
onderdanen nooit veel van 
gemerkt hebben. 
Enfin, het boekje bevat af
beeldingen van een ZIS, 
een GAZ, een Pobeda en 
een Benz. De prijs van het 
boekje is 352 w., 25 won 
meer dan de nominale 
waarde. Er zijn 2.000 
boekjes vervaardigd en 
ook nog eens 500 met een 
ongeperforeerde inhoud. 

Zuid-Afrika, Europa en 
Azië) en compleet met 
details naar rang en me
dailles of andere onder
scheidingen. Op de ach
terzijde van elke zegel 
wordt het desbetreffende 
uniform en het onder
scheidingsteken be
schreven. De uitgifteda
tum was 2 april. 
In een op dezelfde datum 
verschenen postzegel
boekje bevinden zich vijf 
mini-velletjes van acht 
zegels: tweemaal de hele 
serie. De prijs is helaas 
meer dan de nominale 
waarde: $ 19.95. 
Het boekje verhaalt in 

Cars used by President Kim 11 Sung 

Ook op de uoorzijde van het Noord-Koreaanse boekje staat de inmiddels 
m een museum uerzeild geraakte ZIS. 

Insecten 
Op 20 april verscheen 
een boekje met afbeel
dingen van insecten. 
Meer informatie volgt. 

Nieuw-Zeeland 
Militaire uniformen 
Al meer dan honderd
veertig jaar speelt de 
Nieuw-Zeelandse krijgs
macht een rol bij het ver
dedigen en beschermen 
van eigen of andermans 
gebieden. Op een velletje 
van twintig zegels van 
40 c. staan even zoveel 
uniformen van land
macht, luchtmacht en 
marine afgebeeld, zowel 
voor gevechtsacties als 
voor vredelievende ope
raties (in bijvoorbeeld 

tekst en afbeeldingen van 
de 140-jarige geschiede
nis van 's lands leger en 
zijn rol in Nieuw-Zeeland 
en in de wereld. 

Noorwegen 
Sandefjord 
Ook dit jaar komt de 
postzegelclub van het 
Noorse Sandefjord, in sa
menwerking met de post, 
met locale boekjes. Zoals 
steeds hebben ze als mo
tief de walvis. Op de kaft
jes zijn dit jaar een Brits 
walvisstation in South-
Georgia, een walvisver-
werkingsschip en twee 
walvisvaarders afgebeeld. 
Het gaat in totaal om 
tweehonderd boekjes van 
elk. 

Thailand 
Jamboree 
Ter gelegenheid van de 
twintigste World Scoutjam
boree, gehouden te Thai
land van 28 december 
2002 tot 7 januari 2003, 
lovam de post op 28 de
cember met een speciaal 
postzegelboekje. De in
houd bestaat uit vijf ze
gels van 3 b. (padvinders 
uit zes delen van de we
reld en het logo) en vijf 
van 12 b. (het kamp van 
de Jamboree in het dis
trict Sattahip, in de pro
vincie Chon Buri). Verder 
is ook het logo van deze 
happening afgebeeld. 

aqnnsTlüsutumnsiauiän 
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Voorzijde van het scoutmfl-boekje 
uan Thailand 

Verenigde Naties 
2003/2004 
De jaarlijks verschijnende 
boekjes die een stukje we
relderfdeel belichten, ver
schijnen op 24 oktober en 
vestigen dit jaar de aan
dacht op de Verenigde 
Staten. 
Komend jaar wordt dat 
Griekenland, in samen
hang met de dan te hou
den Olympische Spelen. 

Verenigde Staten 
Nieuwe emissiedata 
Uitgiftedata willen in de 
Verenigde Staten nogal 
eens wijzigen. Dat is ook 
dit jaar weer het geval. Zo 
verscheen op 3 april het 
boekje met twintig zegels 
van 37 c. met afbeeldin
gen van de Amerikaanse 
vlag, de Old Glory. Het be
treft een grootformaat
boekje met veel tekst en 
plaatjes. 
Op 7 augustus volgt het 
boekje met afbeeldingen 
van vier schilderijen van 
MaryCassatt. Het wordt 

I een zogenaamd vouw
boekje (conuertible booklet) 
met twmtig zegels van 

Er staan op dit moment 
twee kerstboekjes ge
pland met zegels van 

37 c. waarop gestileerde 
plaatjes van muziekma-
kende rendieren en kerst
mannen staan afgebeeld. 
Het betreft een vouwboek
je en een automaatboekje, 
allebei met twintig zegels. 

Zwitserland 
Pro Patria: historische bru -̂
flen 
De toeslag voor de Zwit
serse Pro Patria-zegels van 
dit jaar is bestemd voor 
het onderhoud en de res
tauratie van historische 
bruggen. Ze hebben een 
grote economische en cul
turele betekenis. Vooral 
oude bruggen vertellen 
veel over de wisselwer
king tussen de natuur en 
de mens. En dat spoort 
volledig met het doel van 
de stichting Pro Patna. 
Eén van de op 8 mei ver
schenen Pro Patria-zeflels is 
ook verkrijgbaar in een 
boekje: het gaat om de ze
gel van 0.90+0.40 f met 
een afbeelding van de Pont 
St. Jean in Saint Ursanne 
(kanton Jura). De stenen 
brug met vier bogen stamt 
uit het begin van de acht
tiende eeuw en vormt een 
harmonieus geheel met 
het stadje. De prijs van het 
boekje bedraagt 13.80 f. 

M.« « A . wÊclÊki 

De voorzijde van het Zwitserse boekje laat iets meer 
zien van de harmonie tussen brug en stadje. 

Arend van Dam 

Ook in Nieuui-Zceland uiorden blauwe baretten gedragen. 
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H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

AFLEVERING 29 - MISDRUKKEN, DRUKUITSCHOT, DUBBELDRUKKEN 
EN WAT DAAR VOOR DOOR MOET GAAN [DEEL 3) 

'Proefdrukken' DDR 
In 1995 werden bij een 
Duitse veilingliouder een 
aantal zogenoemde druk-
fasenproeven van postze
gels uit de periode 1968-
1975 van de Duitse De
mocratische Republiek 
(DDR) aangeboden. Wie 
de inzender was en waar 
de proeven vandaan Icwa-
men was niet bekend. 
Ook was niet duidelijk of 
het om officiële drukfa-
senproeven ging; het ma
teriaal is in ieder geval 
nooit aan een postzegel
loket verkocht. 

Omdat er geen gegevens 
over deze proeven zijn, 
werd het materiaal in eer
ste instantie niet gekeurd 
door keurmeesters van de 
Bund philatdistischer Prüfer 
(BPP). Toch gingen twee 
keurmeesters, Zierer en 
Tichatzky, dit materiaal 
keuren en het van keu
ringsattesten of beoorde-
lingsbewijzen voorzien. 
Omdat veel van dit mate
riaal afkomstig blijkt te 
zijn van complete vellen. 

werd niet voor ieder los-
geknipt stukje materiaal 
een apart attest of bewijs 
gemaakt, maar werd vol
staan met een fotokopie 
van een attest of bewijs. 
Dat dit geen 'rechtsgel
digheid' heeft werd voor 
lief genomen. 

Wat zijn drukfasen-
proeven? 
Als drukwerk in meerde
re kleuren wordt vervaar
digd - bijvoorbeeld met 
behulp van offsetdruk -
moet in principe voor ie
dere te drukken kleur een 
aparte drukvorm (in dit 
geval een offsetdruk-
plaat) worden gemaakt. 
Om te kunnen controle
ren of het juiste kleurdeel 
op de drukvorm aanwe
zig is, maakt men proef
drukken van iedere apar
te drukvorm in de geko
zen drukkleur. Een aantal 
van deze proefdrukken of 
drukfasen-kleurafdruk-
ken wordt gebruikt om er 
een volgende drukkleur 
op aan te brengen. Zo 
bouwt men de drukkleu-

ren op totdat een comple
te druk ontstaat. Als een 
kleurendrukvorm bij
voorbeeld uit drie kleu
ren (blauw, rood en geel) 
plus zwart bestaat kan 
men beginnen met uit
sluitend blauw. Van deze 
blauwe afdruk bewaart 
men een aantal vellen om 
deze apart te kunnen be
oordelen. Vervolgens 
drukt men bijvoorbeeld 
rood op een aantal aparte 
vellen om de afdruk of 
het beeld van deze twee
de kleur te beoordelen. 
Op, over of in de blauwe 
(eerste) fasedruk wordt 
dan bijvoorbeeld het 
rood gedrukt. Dit noemt 
men de eerste samendruk 
(blauw en rood). Vervol
gens wordt de gele druk
vorm gedrukt op aparte 
vellen en ook beoordeeld 
op beeld en kleur, waarna 
deze kleur op, over of in 
de eerste samendruk 
wordt gedrukt, waardoor 
zo de tweede samendruk 
(blauw, rood en geel) 
ontstaat. Vervolgens 
drukt men de zwarte 

drukvorm apart af op een 
aantal vellen voor beoor
deling van beelden 
zwartheid, waarna men 
de zwarte vorm drukt op, 
over of in de tweede sa
mendruk. Zo ontstaat 
een totale afdruk van het 
beeld in de drie kleuren 
plus zwart. 
De verschillende aparte 
kleurproeven en samen-
drukken noemt men 
druk/asenproeuen. Blijkbaar 
werden in de periode 
1968-1975 in de DDR van 
veel postzegels dit soort 
drukfaseproeven ge
maakt. 

'Ungezahnte Phasen
drucke DDR i968-'75' 
In 1996 gaf Bavaria Brief
marken GmbH uit Starn-
berg een speciale catalo
gus uit waarin bijna dui
zend aanbiedingen te 
vinden waren van onge
tande drukfasenproeven 
van zegels van de DDR 
uit de periode 1968-1975. 
De prijzen die Bavaria re
kende lagen tussen de 
20.- en de 1.250.- DM. 
Volgens de opgave in de 
brochure werden alle 
aangeboden stukken ge

keurd door BPP-keur-
meester Tichatzlcy en 
door keurmeester Zierer. 
Laatstgenoemde was op 
dat moment geen officië
le BPP-keurmeester 
meer. Bij al het materiaal 
dat te koop werd aange
boden werd een kleuren-
kopie van het attest mee
geleverd. Letterlijk staat 
er: Daher lie/ern wir alle 
Stücke mit einer Farb-Attest-
kopie. En: Für die Echtheit 
aller Stücke wird garantiert. 
Het aangeboden materi
aal bestaat onder andere 
uit losse 'zegelbeelden', 
strippen en samendruk-
ken in blokken in de ver
schillende drukfasen. 
Om een indruk te geven 
van wat er wordt aange
boden noem ik enige the
ma's: sport; ruimtevaart; 
dieren (zoals eenden, ke
vers en vogels); stuw
dammen; sprookjes; be
roemdheden; pioniers; 
Leipziger Messe; vliegtui
gen; dichters; spoorwe
gen; vuurtorens; gedenk
tekens; paddestoelen; be
woners van dierentuinen, 
enzovoort. De in totaal 
92 pagina's van de bro
chure bevatten afbeeldin-

Omslag Dan de verkoopcotoloflus von 'Bouario Briefmarken GmbH 
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Links: 'Herzstück' met en zonder 
blauu;e druk; volgens 'Bavaria' 
bestaat er slechts e'e'n stuk van 
ieder. 

t s^äs esUda i:s&S9. 
Beslell-Nr 658 Bestefl-Nf 860 B « w i « ' 862 

Bouen: een voorbeeld van de zes opeenvolgende drukfasenproeven van het velletje 'Zujitschcr hin und Zujitscher 
her'; zujart.groen, bruin, violet, rood en geel. 

Onder: de omschrijvingen van de Bavaria-oonbiedingen 857 tot en met 852 met daarbij de door het bedrijfflevraagde prijzen. 
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DDR 
KleintHigen .Zwitscher hin u. Zwilscher her" 
Ml. Nr. 1995 - 20(X) PH. ungezahnl. mehrfarbig. 
mit Farb-Auest-Kopie. Aufl. 16 Stck. bekannt. 
Abbildung siehe Seite 75 
DDR 
Klcinbogen ..Zwitscher hin u. Zwitscher her"" 
Mi. Nr. 1995 - 2000 PH. ungezahnl. mehrfarbig 
mit Farb-Atte.st-Kopie. Aufl. 16 Stck. bekannt. 
Abbildung siehe Seite 77 
DDR 
Kleinbogen ..Zwitscher hin u. Zwitscher her" 
Mi. Nr. 1995 - 2(XK) PH. ungezähnt, mehrfarbig 
mit Farb-Atle.st-Kopic. Aufl. 16 Stck. bekannt. 
Abbildung siehe Seite 77 

Best. Nr. Preis 

860 650.-

DDR 
Kieinbogen .Zwitscher hin u. Zwilscher her" 857 350.-
Mi. Nr. 1995 - 2000 PH, ungezähnt, Schwarzdruck 
mil Aiiesi-Kopie. Aufl. 16 Stück bekannt. 
Abbildung siehe Seile 75 
DDR 
Kleinbogen .Zwitscher hin u. Zwitscher her" 858 450.-
Mi. Nr. 1995 - 2000 PH. ungezähnt, mehrfarbig 
mit F-irb-Altesl-Kopie. Aufl. 16 Stck. bekannt. 
Abbildung siehe Seite 75 
DDR 
Kieinbogen ..Zwitscher hin u. Zwifscher her" 859 550.-
Mi. Nr. 1995 - 2000 PH. ungezähnt, mehrfarbig. 
mit Färb-Attest-Kopie. Aufl. 16 Stck. bekannt. 
Abbildung siehe Seite 75 



gen van dit materiaal, 
voorzien van de ervoor 
gevraagde prijzen. 
Meteen na het verschij
nen van de catalogus 
werd in de filatelistische 
pers de vraag opgewor
pen of het bewuste mate
riaal echt was, speciaal 
was nagemaakt of ver
valst (gekopieerd) was. 
De vroegere postdienst 
van de voormalige DDR 
reageerde uiteraard niet. 
Ook werd niet duidelijk 
door wie en op welke wij
ze dit materiaal in de 
handel was gebracht. De 
keuring van het materiaal 
leverde al snel moeilijk
heden op voor de desbe
treffende keurmeesters. 
Zierer was geen officiële 
BPP-keurmeester meer 
en kon dus keuren wat hij 
maar wilde. Dr. Tichatz-
ky kreeg het bijzonder 
moeilijk, want hij was af
komstig en woonde nog 
in de voormalige DDR. 
Werd het materiaal in
dertijd door de staatsvei
ligheidsdienst Stasi ge
bruikt of had deze het la
ten aanmaken voor pro
paganda of extra finan
ciële inkomsten vanuit 
het westen? Het ant
woord hierop bleef uit. 
Het bedrukte papier 
bleek overeen te komen 
met het normale postze
gelpapier uit die tijd; het 

had geen watermerk. De 
complete, ongetande kleu
rendrukken kwamen 
overeen met de normale 
zegelkleuren van de post-
zegelvellen die aan de lo
ketten verkocht waren. 
Het woord 'ongetande' 
werd met opzet cursief 
geschreven, omdat het 
opvallende van al het 
aangeboden materiaal 
was dat er geen getande 
of geperforeerde, onafge-
werkte drukfaseproeven 
werden aangeboden. Dat 
bleek ook het dilemma 
voor de keurmeester te 
zijn. Drukfaseproeven 
komen al voor zolang er 
postzegels worden ge
drukt. Zonder dit materi
aal zou het gespeciali
seerd verzamelen niet 
leuk zijn. Immers, de ver
zamelaar wil graag iets 
zien van de verschillende 
productiestadia van de 
postzegels. Op de vorig 
jaar gehouden Amphilex 
2002 waren hiervan in de 
stand van Joh. Enschedé 
voorbeelden te zien. Veel 
verzamelaars zagen er 
met eigen ogen hoe de 
verschillende kleuren in 
drukfasen werden opge
bouwd. 

Mohrmann veilt 
Het beantwoorden van de 
eerdergenoemde vraag 
(echt, gestolen of speci

aal vervaardigd?) kan 
sinds kort gedeeltelijk 
worden beantwoord. 
Naar aanleiding van de 
aanbieding van een grote 
hoeveelheid van dit mate
riaal in de 193ste veiling 
van Edgar Mohrman in 
Hamburg op 7 april 2003 
heb ik getracht te achter
halen of het hier om echt, 
gestolen of speciaal ver
vaardigd materiaal gaat. 
Het resultaat: we weten 
nu dat het om echt materi
aal gaat - gestolen of ont
vreemd, dat is niet duide
lijk. Of het speciaal werd 
vervaardigd? Ja. De pos
terijen van de DDR liet de 
VEB deutsche Wertpapier-
Druckerei speciaal voor (fi
latelistische) tentoonstel
lingen of beurzen proef
drukken vervaardigen. 
Die werden er dan ten
toongesteld. Zo kon men 
reclame maken door te 
laten zien hoe en op wel
ke wijze het bedrijf zijn 
drulaverk liet vervaardi
gen. Zou het een druk
persenfabrikant zijn ge
weest, dan had men op 
dezelfde wijze drukvoor-
beelden kunnen maken 
van ieder ander willekeu
rig object. Na de Wende 
dook dit materiaal op een 
bepaald moment op en 
besloot men het via ver
schillende kanalen op de 
markt te brengen. 

Er is een officieel stuk be
kend waarin het bestaan 
van dit materiaal wordt 
beschreven. Sinds enige 
jaren weet men van het 
bestaan van dit officiële 
stuk af. Dat is ook de re
den dat men nu wèl keu
ringscertificaten aan
maakt, maar dan alleen 
van het ongetande, com
plete zegelbeeld. De af
spraak is nu: geen certifi
caten voor uitsluitend 
een contour of een klein 
element in kleur of in 
zwart. Het zegelbeeld 
moet goed herkenbaar 
zijn. 

Niet toegeslagen 
Zoals hiervoor al werd 
aangegeven werd in 
Hamburg een grote hoe
veelheid van het bewuste 
materiaal geveild. Het 
ging om ruim 47.000 
drukfasenproeven van de 
DDR, aangeboden in 
twaalf kavels. De ge
schatte cataloguswaarde 
bedroeg 3.7 miljoen 
euro. De partij bevatte 
veel nog niet in de Mi-
chel-catalogus genoteerd 
materiaal. Alles was 
voorzien van fotoattesten 
van Zierer. In de veiling
catalogus werd vermeld 
dat het interessant 
thematisch materiaal is 
voor de detailhandel, 
onder andere via 

Internet. De partij be
stond uit losse proeven, 
strippen, blokken van 
vier of zes zegelbeelden 
en dat alles in verschil
lende drukfasen. Ver
moedelijk is veel van dit 
materiaal afkomstig van 
de in het begin genoem
de firma Bauaria. Opval
lend was dat men geen 
inzetprijs vermeldde, 
maar alleen een blanco 
bod. 
Voor verzamelaars van 
een van de vele themati
sche onderwerpen die 
door de partij worden be
streken wijs ik er nog 
eens met klem op dat de 
officiële Duitse keur
meesters geen drukfa
senproeven keuren an
ders dan die waarop dui
delijk het eindproduct -
lees een compleet zegel
beeld - te herkennen valt. 
Al het andere materiaal 
wordt niet erkend! 
Tot slot: op het moment 
dat deze editie van Filate
lie naar de drukker ging 
was de veiling net achter 
de rug. Vrijwel onmiddel
lijk werd een opbreng
stenoverzicht op de web
site van Mohrmann ge
plaatst. Uit dat overzicht 
blijkt dat geen van de ka
vels 995 tot en met 1006 
werd toegeslagen... 

Bouen; aanbieding 450 zonder achtergrond en aanbieding 455 met 
complete ajbeelding. Onder: onderrand van het ongetande 'complete' 
drukfasenproejvel (fotoattest Zierer), één van de 2.240 ongetande 'zegels' 
uit kauel 995 uan de 7 april jl. gehouden ig^ste veiling van Edgar 
Morhmann & Co. in Hamburg (niet door 'Bauaria' aangeboden). 

Rechts: voorbeeld uit de catalogus 
van 'Bavaria': de aanbiedingen 

274 tot en met 27g. Het gaat om 
de emissie 'De gelaarsde kat' uit 

1968, De veldeeltjes laten ver
schillende stadia van het druk-

Jasenproceszien; hetveldeel links
boven bevat bijvoorbeeld uitslui
tend degroene drukgang, teru;ijl 
rechtsonder vrijwel het complete 

beeld te zien is. 

Onder: linkervelranddeel van het 
ongetonde, 'complete' drulcfascn-
proejvel, met een zogenoemd 
'Herzstück' uit kavelnummer ggS 
van de co, 5.83c ongetande'ze
gels' over 'dieren uit de dierentuin' 
(destijds niet in de 'Bavaria'-
catfllogus aangeboden). 

M 0,50 M 1,00 

Onder: voorbeeld van materiaal dat door de officiële Duitse keurmeesters 
niet uiordt gekeurd; de afspraak is dat er uitsluitend mordt gekeurd als 
het eindproduct - een compleet zegelbecld - duidelijk te herkennen valt. 



m 
Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
Sijji dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die - voor zover valt na te 
gaan - zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALDERNEY 
io-4-'03. Geschiedenis lucht
vaart. 
22, 27, 36, 40, 45, 65 p. Resp. 
vliegtuig gebroeders Wright 
(1903), Vickers Vimy (191g), 
Douglas DC-3 (1936), De Ha-
villand Comet (1946), Con
corde (196g), Airbus A380 
(2006?). 

ANDORRA SPAANS 
27-2-'o3. Architectuur van 
graniet, brug Sassanat. 
€0.26. Boogbrug (20ste 
eeuw) over riviertje in dal van 
Madriu. 
i4-3-'03. Tien jaar grondwet. 
€0.76. Wapenschild. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
io-i2-'o2. Vijfentachtigste 
geboortedag iVlak Dizdar 
(1917-1971). 
I.- (M). Portret dichter. 
20-2-'03. Honderd 'Prepo-
rod', Bosnische Culturele As
sociatie (1903-2003). 
I.- (M). Acrobaat met trompet. 

° 20-2-'o3. Europese Noordse 
_ skikampioenschappen voor 
"̂  boswachters (EFNS*) 2003 in 
* Zwitserland {2006 in Saraje-
^ vo). 
; ; i.-(M). Getekende langlaufer 
< in bos. 

SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

BULGARIJE 
7-2-'o3. Fictieve ruimtevaart. 
Blok 0.65 L. 

28-2-'o3. Bevrijding Bulgarije 
(1878) honderdvijfentwintig 
jaar geleden. 
0.36 L. Twee mannen met ge
weren. 
io-3-'o3. Redding Bulgaarse 
joden tijdens Tweede Wereld
oorlog zestig jaar geleden. 
0.36 L. Dimiar Peshev, Ek-
zarch Stefan I, menora. 

CYPRUS 
8-5-'o3 Europa 2003, kunst 
op affiches. 
20, 30 c. In twee verschillen
de kleuren: moderne kunst 
en tekst 'Poster is art'. 

CYPRUS TURKS 
2i-2-'o3. Schilderijen. 
100.000, 250.000 TL. Afbeel
ding schilderij van resp. Salih 
Bayraktar (vrouwengezicht), 
Feryal Sukan. 

[2'.I' 
Hi^ E 
^Rp 
HHHIhiiM 

m' 
¥j , 

il 
m% 

DUITSLAND 
io-4-'o3. Toeslagserie 'voor 
de postzegel'; vijfenzeventig 
jaar geleden eerste non-stop 
vlucht over Atlantische Oce
aan van oost naar west (toe
slag voor stichting ter bevor
dering filatelie en postge-
schiedenis). 
€1.44-1-0.56. Luchtvaartpio
niers Hermann Kohl, Günt
her von Hünefeld, James 
Fitzmaurice en vliegtuig fir
ma Junkers. 

io-4-'o3. Honderd jaar Deut
sches Museum in München 
(techniek en technische pro
cessen worden aanschouwe
lijk gemaakt). 
€0.55. Portret Oskar von Mil
ler (i855-ig34, stichter mu
seum), twee voorbeelden 
(tandrad en schijfjes silicium) 
van techniek. 

io-4-'o3. Vijftig jaar Duitse 
Kinderbescherming. 
€0.55. Twee volwassenen 
met daartussen kind. 

io-4-'o3. Vijftig jaar Deutsche 
Welle (wereldomroep). 
€0.55. Wereldkaart met ge
luidsgolven. 

io-4-'03. Internationale tuin
bouwtentoonstelling 2003 in 
Rostock. 
€0.45. Bloem in Jugendstil. 

ESTLAND 
ii-3-'03. Frankeerzegels, wa
penschild. 

0.30,4.40 kr. Tweemaal drie 
leeuwen. 
20-3-'o3. Voorjaarsbloemen. 
Velletje met viermaal 4.40 kr. 
Resp. Tulipa, Helloborus 
purpurascens. Narcissus 
poëticus, Crocus vernus; ook 
postzegelboekje. 

GIBRALTAR 
3-3-'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
30, 40,42, 54 p. In 2003 ge
bruikte affiches voor resp. to
neelfestival (masker in zand), 
voorjaarsfestival (detail 
strijkinstrument), kunstfesti
val (potjes met verf en kwas
ten), dansfestival (danseres). 

^GIBRALTA. 
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i5-4-'03. Honderd jaar ge
motoriseerde luchtvaart. 
30,40, 40, 42,44, 66 p. Resp. 
'Kitty Hawk' van gebroeders 
Wright (1903), Charles Lind
bergh met 'Spirit of St. 
Louis'(ig27), Boeing Yankee 
Clipper (eerste lijndienst over 
oceaan), Saunders Windho
ver watervliegtuig (eerste lijn
dienst Gibraltar-Tanger, 
ig3i), Concorde van British 
Airways (1976), ruimteveer 
Columbia (NASA*, 1981); vel
letje met de zes zegels. 
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23-4-'03. Zeventiende eeuw
feest Sint-Joris. 
30,40 p. £ 1.20. Resp. vlag, 
kruis orde van Sint-Joris, 
glas-in-loodraam met Sint-
Joris; velletje met de zegels en 
op rand draak, paard, ridder. 

GUERNSEY 
io-4-'o3. HMS Guernsey dit 
jaar uit de vaart. 

Blok £1.50. HMS Guernsey 
(van groep Koninklijke Mari
ne die visserij en voor de kust 
liggende olie- en gasinstalla
ties beschermt), op rand 
kaart Guernsey en beeld
merk. 

io-4-'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches, affiches over toe
risme en reizen (van 2002 tot 
vijftiger jaren). 
22, 27, 36,40,45, 65 p. (al
leen 27 en 36 p. met 'Euro
pa'.) Resp. water haven St. 
Peter Port met Herm en Sark 
in zicht, zee met motorboot, 
schilderij Auguste Renoir 
(1841-1919): kinderen spe
lend op strand, boten in ha
ven St. Peter Port en kleine 
plaatjes (Alderney, Sark en 
Herrn), twee foto's Guernsey 
(kust, haven), klif en zand
strand. 

IERLAND 
i-4-'03. Flora en fauna, tor
ren. 
€0.41, 0.50, 0.57,1.-; blok 
2.-. Resp. Coccinella septem-
punctata, Dytiscus margina-
lis, Donacia vulgaris, Cicin-
dela campestris; Coccinella 
septempunctata. 

ITALIË 
6-3-'o3. Vijfhonderd jaar 
schilden) 'Disfida di Barlet-
ta'. 
€0.41. Afbeelding schilderij 
met steekspel van twee rid
ders. 

5 CENTEr4ARIO DISFIDA Dl BARLETTA ' 

-Si 



i i j 'oj . Serie 'scholen en 
universiteiten', staatslyceum 
en gymnasium 'Torquato 
Tasso' in Rome. 
€0.41. Schoolgebouw. 
203'o3. Serie 'Italiaans ar
tistiek en cultureel erfgoed', 
Cappella degli Scrovegni in 
Padua. 
€0.41. Fresco 'Ontmoeting 
bij de poort Aurea' van Giotto 
(12661337). 
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243'o3. Serie 'scholen en 
universiteiten', lyceum en 
gymnasium 'Gian Rjnaldo 
CarU' in Pisino d'Istna. 
€0.41. Portret econoom en 
historicus Carli en schoolge
bouw. 

263'o3. Vierhonderd jaar 
sinds stichting Accademia 
Nazionale dei Lincei (opge
richt voor natuurwetenschap
pelijk onderzoek) in Rome. 
€0.41. Eerste beeldmerk (lau
werkrans en lynx) academie. 
44'o3. Wereldkampioen
schap schermen. 
€0.41. Schermscène, floret
ten en beeldmerk Italiaanse 
schermbond. 

54'o3. Honderd jaar golf
club 'Roma Acquasanta'. 
€0.77. Golfer, clubhuis een 
beeldmerk club. 

JERSEY 
i35'03. Natuur, wilde or
chideeën. 
29, 30, 39, 50, 53, 69 p.; blok 
£ 2.. Resp. Dactylorhiza 
praetermissa. Orchis laxiflora. 
Orchis maculata, Spiranthes 
spirahs. Orchis morio, 
Anacamptis pyramidaUs; Or
chis laxiflora. 

KROATIË 
i3'o3. Vijfhonderd jaar ge
leden gymnasium in Lepogla
va gesticht door orde van 
Paulisten. 
5. kn. Gebouw en twee mon
niken. 

253'o3. Missaal van Hrvoje 
zeshonderd jaar. 
5. kn. Miniatuur uit missaal 
met Jezus Christus en barm
hartige Samaritaan, op ach
tergrond paleis Diocletianus. 

mmmw^= 

LETLAND 
2i3'o3. Beschermde plan
ten uit Letland. 
0.15, 0.30 Lvl. Resp. Ophrys 
insectifera, Taxus baccata. 

i24'o3. Letse literatuur, 
'Straumeni' van Edvarts Virza 
{18831940). 
0.40 Lvl. Mensen aan het 
werk op erf boerderij. 

MACEDONIË 
i4g'o2. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, week van 
tuberculosebestrijding (1419 
september). 
3 den. Mens en kruis. 
5'3"'03 Vijftig jaar taleninsti
tuut 'Krste Petkov Misirkov'. 
9 den. Mannengezicht, '50', 
woorden. 

MALTA 
Wetenschappelijke namen 
melding 9/695, vlinders. Hy
les sammuti, Utetheisa pul
chella, Ophiusa tirhaca, 
Phragmatobia fuliginosa, Va
nessa cardui, Polyommatus 
icarus, Gonepteryx cleopatra, 
Vanessa atalanta, Eucrostes 
indigenata, Macroglossum 
stellatarum, Lasiocampa 
quercus, Catocala elocata, 
Maniola jurtina, Pieris brassi
cae, Papilio machaon meli
tensis, Danaus chrysippus. 
Wetenschappelijke namen 
melding 1/79,cactussen. 
Resp. Yavia cryptocarpa, Az
tekium hintonii, Pseudoli
thos migiurtinus, Pierrebrau
nia brauniorum, Euphorbia 
turbiniformis. 
30i'o3. Frankeerzegels, 
bloemen. 
7,22,28,37,45,76 c. 

mmmmmmmmm 
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MAN 
i24'o3. Kroning Eliza
beth II vijftig jaar geleden. 
Zesmaal 50 p. Elizabeth met 
kroon, handen met ring, rijk
sappel, scepter, koets met 
paarden, koningin met 
kroon. 

65'o3. 'Dam busters raid' 
zestig jaar geleden (aanval 
mei 1943 op dammen waar 
water voor Duitse oorlogsin
dustrie was opgeslagen). 
Blok £ 2.. Bommenwerper 
Avro Lancaster boven water, 
op rand heren met model
vliegtuig. 
95'o3. Geschiedenis gemo
toriseerde luchtvaart. 
23.27.37.40,67,89 p. 
Vliegtuigen met relatie eiland 
Man, resp. Saro Cloud en 
Dh 83 Fox Moth, Dh 61 Giant 
Moth en Dh 80 Puss Moth, 
B17 Flying Fortress en Avro 
Anson, Avro Vulcan en Euro
fighter Typhoon, Bristol 
Wayfarer en Handley Page 
Herald, Concorde en A380 
Airbus. 
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MONACO 
33'o3. Tennis Masters 
Monte Carlo 2003 in Country 
Club. 
€1.30. Tennisveld, tennisbal, 
bladeren agave, toeschouwer. 
'MonteCarlo Country Club, 
sinds 1928'. 

243'o3. Internationale hon
dententoonstelling 2003. 
€0.79. Langharige Schotse 
herder. 

OEKRAÏNE 
2i3'o3. Europa 2003, kunst op 
affiches (uitgifte opgedragen 
aan slachtoffers Tsjemobyl). 
Tweemaal 1.75 Hr. Maria, en
gel. 

POLEN 
203'o3. Vijfentwintig jaar 
pontificaat paus Johannes 
Paulus II (gezamenlijke uit
gifte met het Vaticaan). 
10. Zl. Zilveren zegel met 
portret paus. Vel metvijfen
twintigmaal 1.20 Zl. Vijfen
twintigmaal jaartal (1978
2002) met foto, symbool of 
gebeurtenis. 

283'o3. Vijfhonderdste ge
boortedag Andrzej Frycz 
Modrzewski (15031572). 
1.20 Zl. Portret politiek 
schrijver. 

283'o3. Pasen. 
1.20, 2.10 Zl. Volkskunst 
beelden van resp. Christus 
zittend met hoofd m handen, 
Christus staand met kruis. 

ROEMENIË 
i42'03. Maartse gelukbren
gers (symbolen voor lente, 
liefdeen fortuin). 
3000, 5000 L. Resp. lieve
heersbeestje, schoorsteenve
ger met ladder. 

M CMMTUUU 

202'03. Tien jaar sinds te
kenen Europees verdrag (op 
weg naar integratie in Euro
pese Unie). 
142.000 L. Getal '10': ' i ' in 
kleur Bulgaarse vlag, 'o' ge
vormd door Europese ster
ren. 

RUSLAND 
i92'o3. Rusland winnaar 
Daviscup 2002. 
4., 8.; blok 50. r. Resp. 
Russische supporters met 
vlag, tennisbal bij het net; 
Davis Cup in zilver, op rand 
tennisbaan Bersey in Parijs. 

43'o3. Grootvorsten. 
Viermaal 8. r. Daniel van 
Moskou (12611303, eerste 
prins van Moskou), Yaroslav 
de wijze (9781054, groot
vorstvan Kiev), Vladimir Mo
nomach (10531125, groot
vorstvan Kiev), Ivan Ivano

vich de rode (13261359, 
grootvorst van Moskou en 
Vladimir). 
263'o3. Russische federa
tie. 
3.r. Standbeeld. 



I ■ ■ « " " * * 

263'03. Kloosters Rus
sischOrthodoxe Kerk. 
Zesmaal 5. r. Klooster Yuriev 
in Novgorod gesticht in 1030 
door prins Yaroslav de Wijze, 
nonnenklooster Tolgsl<y uit 
1314 met icoon van de Moe
der Gods van Tolga, Optina 
Pustynklooster (i4dei5de 
eeuw) in Kozelsk en asceet 
HieromonkAmyrosius, Solo
vetsky Zosima en Sawatii
klooster (ca. 1420), Novode
vichy nonnenklooster ge
sticht door grootvorst Vassaly 
II met icoon OnzeLieve
Vrouw van Smolensk, Serap
him nonnenklooster in Di
veyevo gesticht in 1780 door 
non Alexandra. 

SAN MARINO 
i83'o3. Honderdste postze
gel, munten en telefoon
kaartenmarkt in Verona 'Ver
onafir. 
€0.77. Portret Girolamo 
Fracastoro (14781553, arts 
en schrijver) op achtergrond 
brug over Adige en Verona. 

i83'03. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
€0.28, 0.77. Affiche van resp. 
Armando Testa (19171992) 
uit 1968 met vrouwenhoofd 
half boven water, Toulouse 
Lautrec C18641901) uit 1893 
met danseres 'Jane Avril'. 

i83'o3. Kampioenen bij 
paardenrennen. 
€0.11, 0.15, 0.26,1.55. Paar
den, resp. Molvedo, Tornese, 
Ribot, Varenne. 
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SLOVENIË 
243'o3. Kasteel Kamen. 
1000 Sit. 
243'o3. Sprookjes. 
Tweemaal B (44 Sit.). Resp. 
'de gouden vogel', 'drie vos
sen'. 

243'o3. Bariet. 
D (107 Sit.). Barietkristal van 
22 X16 cm op geel calciet. 

243'o3. Grot van Vilenica. 
D (107 Sit.). Avenue van sta
lactieten in oudste toeristen
grot Europa bij Lokev. 

SLOWAKIJE 
io3'o3. Pasen. 
7. Sk. Meisje in klederdracht 
Vajnory met tak met paasver
siering('Iesola'). 

;SLOVENSKO 

203'o3. Kremnica. 
18. Kc. Kerk en wapenschild. 
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SPANJE 
i7ii'02. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
voor de jeugd Espana '02 in 
Salamanca. 
Vel met €0.50, zevenmaal 
€0.75,1.80. Resp. beeldmerk 
tentoonstelling, kapitein 
Alatriste met zwaard, televi
sie, muziek, radio, sport, 
pers, film, kathedraal van Sa
lamanca; zegels televisie. 

muziek, radio, sport, pers, 
film ook in blok met op rand 
o.a. beeldmerken Espana 
2002, Salamanca 2002. 

ii3'03. Honderdste 
sterfdag Praxedes Mateo 
Sagasta (18251903). 
€0.26. Portret politicus en 
gebouw Kamer van afgevaar
digden. 
i7"3''°3 Honderd jaar dag
blad'ABC'. 
€2.15.'ABC'. 
203'03. Spaanse 
Nobelprijswinnaars, 
geneeskunde (gezamenlijke 
uitgifte met Zweden). 
€0.51, 0.76. Portreten 
illustratie ontdekking van 
resp. Santiago Ramon y Cajal 
(18521934) kreeg prijs in 
1906 samen met Camillo 
Golgi voor prestaties op 
gebied opbouw zenuwstelsel, 
Severo Ochoa (19051993) 
kreeg samen met Arthur 
Kernberg de prijs ini959 
voor ontdekking 
mechanisme bij biologische 
synthese van RNA 
(ribonucleinezuur) en DNA 
(deoxyribonucleïnezuur). 
2i3'o3. Tweehonderd jaar 
school voor weg en 
waterbouw. 
€0.26; velletje met €0.26, 
0.51,0.76. Resp. 
internationale brug van Tui 
(verbinding met Portugal); 
idem, stuwdam van Estrecho 
de Puentes (Lorca), haven van 
El Musel (Gijon). Op rand 
portret Agustin de 
Betancourt (17581824) 
promotor stichting school. 
263'o3. Honderd jaar krant 
'La Verdad'. 
€0.26. Beeldmerk. 
283'o3. Landschappen van 
Chico Montilla (1961). 
Acht zelfklevende zegels in 
boekje (€0.26, 0.51, 0.76). 
Landschappen. 
3i3'o3. Ramon J. Sender 
(19011982). 
€2.15. Portret schrijver en 
journalist. 

TSJECHIË 
263'o3. Pasen. 
6.40 Kc. Paasei, paashaas en 
vlinders. 

CESKAREPUBLIKA 

263'o3. Traditioneel hand
werk, kant. 
6.40, 9. Kc. Uit eind i8de 
eeuw, resp. naaldkant, ge
klost kant. 
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263'o3. Een roos boven 
Praag (naar gedicht van Ja
roslav Seifert, 19011986, No
belprijs literatuur 1984). 
6.40 Kc. met aanhangsel voor 
persoonlijke tekst. Belangrij
ke historische gebouwen 
Praag met sterrenkundige to
ren van Clementinum en ro

WITRUSLAND 
i23'o3. Reptielen. 
300, 600 r. Resp. slang (Co
ronella austriaca), schildpad 
(Emys orbicularis). Velletje 
met viermaal de twee zegels. 
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253'o3. Internationaal jaar 
helder water. 
370 r. Beeldmerk Verenigde 
Naties, symbolisch glas 
waarin rivieren. 

2003. Europa 2003,kunst op 
affiches. 
400, 700 r. Affiche met resp. 
woord 'Europa', gekleurde 
vlakken; ook postzegelboekje. 

ZWEDEN 
203'o3. Serie werelderf
goed: Zuidelijk Öland, Alvar 
(gebied met vlakke rotspla
teaus op ondergrond van 
kalksteen). 
Viermaal Brev. Houten mo
lens, steencirkel, lintdorpen 
koe, weidegrond met schapen. 

203'03. Voorjaarsbloemen. 
Driemaal inrikes brev. Tussi
lago farfara, Hepatica nobi
lis, Primula veris (klein hoef
blad, leverbloempje, sleutel
bloem). 

203'o3. Spaanse Nobel
prijswinnaars, geneeskunde 
(gezamenlijke uitgifte met 
Spanje). 
Tweemaal 10. kr. Portreten 
illustrade ontdekking van 
resp. Santiago Ramon y Cajal 
(18521934) kreeg prijs in 
1906 samen met Camillo 
Golgi voor prestaties op ge
bied opbouw zenuwstelsel, 
Severo Ochoa (19051993) 
kreeg samen met Arthur 
Kernberg de prijs in 1959 
voor ontdekking mechanis
me bij biologische synthese 
van RNA (ribonucleinezuur) 
en DNA (deoxyribonucleïne
zuur). 

203'o3. Huizen in de pro
vincie. 
2., 4., 5. kr. Houten huis 
uit resp. Närke met rode Fa
lunverf, Bohuslän (West
Zweeds dubbelhuis), Mepel
pad (zogenaamd zaalge
bouw). 
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ZWITSERLAND 
7"3''°3 Zwitserse Alinghi 
zeilteam wint America's Cup 
2003. 
90 c. Schip Alinghi tijdens 
wedstrijd. 

85'o3. Pro Patria 2003, his
torische bruggen. 
70+35,70+35, go+40, 90+40 
c. Resp. overdekte VVynigen
brug in Burgdorf uit 1776, 
betonnen Salginatobelbrug 
in Schiers uit 1929, stenen 
boogbrug in SaintUrsanne 
uit 1729, stalen boogbrug in 
Rottenschwil uit 1907. Post
zegelboekje met tienmaal 
brug in SaintUrsanne. 



8-5-'o3. Postzegeltentoon
stelling Trilaterale (Zwitser
land, Frankrijk en Italië) 
Ticino 2003 in Locarno. 
Velletje met 20, 70 c. Mont 
Dolent met resp. arend, gen
tiaan. 
8-5-'o3. Europa 2003, kunst 
op affiches. 
go c. Poster uit 1943 van Do
nald Brun: vergeet-mij-nietje 
met bloemblaadjes van post
zegels en 'Vergissmargglinit' 
(vergeet niet onze aanbie
dingspostzegels). 
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8-5-'o3. Stripfiguren. 
Viermaal 70 c. in vel van zes
tien zegels; blok 90c. Stripfi
guren (van Tom Tirabosco) 
verzenden brief met getekend 
onderwerp in 'ballon', resp. 
Laura (taart met kaarsje), 
Marco (hart met prikkel
draad), Louis (donderwolk), 
Djema (muzieknoot); Heidi 
(eendje) met op rand Laura, 
Marco, Louis, Djema. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
3i-io-'o2. Eenentwintigste 
onafhankelijkheidsdag. 
25, 30 c , $1.50,1.80. Resp. 
vlag, wapenschild, bijna af
gebouwde Mount St. John-
ziekenhuis, parlementsge
bouw. 

ARGENTINIË 
8-3-'03. Mercosur*, hand
werk. 
Tweemaal 75 c. Gevlochten 
schaal met houten vork en le
pel, tas en ceintuur van gewe
ven stof 

8-3-'03. Solidariteit, gemeen
schappelijke groentetuinen. 
Tweemaal 75 c. Tekst 'zaad 
om te groeien' en resp. kool 

met handen, maïskolfmet 
stratenplan. 

22-3-'03. Nationale parken 
VIL 
50, 50, 50, 70, 70 c. Natio
naal park met plant en dier, 
resp. 'Los Cardones' met cac
tussen en Lama guanicoe, 
'Colonia Benitez' met bomen 
en Piaya cayana (vogel), 
'Copo' met rode quebraho uit 
Santiago del Estero en 
quebracho uitChaco en Ma-
zama gouazoupira (spies
hert), 'Campo de los Ahsos' 
met 'yungas' en Tinamotis 
pentlandii (vogel), 'Monte 
Leon' kustgebied en Sphenis-
cus magellanicus (Ma-
galhaes-pinguin). 

AUSTRALIË 
25-3-'03. Bloemen, Australi
sche cultuurvariëteiten. 
Vijfmaal 50 c. (in velletje met 
tien zegels). 'Hari Withers' 
camelia (1985: Camellia x 
williamsii hybride), roos 'Vic
toria Gold' (1999), 'Superb' 
grevillea (1981 uit kruising 
Grevillea banksii en Grevillea 
bipinnatifida), 'Bush Tango' 
kangoeroepoot (2000 uit 
Anigozanthos flavidus, A. 
humilis, A. onycis en A. 
preissii), 'Midnight' rodo
dendron (1978). Ook boekje, 
rol, zelfklevende zegels. 

6-5-'03. Schilderijen uit Aus
tralië. 
$1.-, I.-, 1.45, 2.45. Resp. 
'Ned Kelly' (1946, Kelly te 
paard in woestijnlandschap) 
van sir Sidney Nolan (1917-
1992), 'Family Home, Subur
ban Exterior' (1993, huizen) 
van Howard Arkley (1951-
1999), 'Cord Long Drawn, 
Expectant' (1985, abstract) 
van Robert Jacks (1943), 
'Girl' (1957, meisje liggend 
op buik met gezicht op ar
men) van Joy Hester (1920-
1960). 

BAHAMAS 
i8-3-'03. Piraten. 
15, 25, 50, 65,70,80 c. Resp. 
kapitein Edward Teach, kapi
tein John Rackham, Anne 
Bonney, kapitein Woods Ro

gers, sir John Hawkins, kapi
tein Bartholomeus Roberts; 
ook velletjes met tien zegels. 

; BAHA/'-L^vfï ï 

BOLIVIA 
30-8-'o2. Armando Alba 
Zambrana (1901-1974). 
3.- Bs. Portret historicus, 
berg en dorpje. 
26-g-'o2. Tweehonderdste 
geboortedag Alcide d'Orbig-
ny(i8o2-i857). 
I.-, 4.-, 6.- Bs. Man en vrouw 
in klederdracht en portretje 
d'Orbigny, roeiboot op rivier 
en portretje d'Orbigny, por
tret Frans paleontoloog en 
geoloog. 

ii-io-'o2. Upaep'*, onderwijs 
en analfabetisme. 
I.-, 2.50 Bs. Beeldmerk Upa-
ep en resp. leraar bij school
bord, twee kinderen in tradi
tionele kleding bij computer. 

24-ii-'o2. Cultureel centrum 
Sergio Motta. 
R$o.45. Portret Motta (voor
malig ministervan commu
nicatie) en gebouw. 
22-3-'o3. Braziliaanse water
vallen. 
Tweemaal R$o.45. Waterval 
van resp. Rio Preto in Alto Pa-
raiso, Iriquira in Formosa. 

26-3-'03. Tachtig jaar Rotary 
in Brazilië. 
R$o.6o. Getal '80' met in nul 
beeldmerk Rotary. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
8"5"'°3- Vogelbescherming, 
blauwstaartbijeneter. 
NT$5.-, 5.-, 10.-, 20.-. Me-
rops philippinus, resp. op 
jacht naar insecten, rijtje vo
gels op tak, zonnebad, voe
den van jong. Velletje met de 
vier zegels in doorlopend 
beeld. 

io-i-'o3. Apohnar Camacho. 
2.50 Bs. Portret componist 
en muzieknoten. 

BRAZILIË 
i4-ii-'02. Upaep*: Onderwijs 
en analfabetisme. 
R$i.30. Vingerafdruk, we
reldbol op boek met potlood, 
kind, beeldmerk Upaep, let
ters. 

20-ii-'o2. Historische monu
menten, nationaal archief 
R$o.40. Complex nationaal 
archief kaart van Rjo de Ja
neiro. 
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22-5-'o3. Meubels. 
NT$5.-, 5.-, 12.-, 20.-. Resp. 
kast voor wasbak, bed in 
voornamelijk rood geschil
derde kast, 'Taishi' stoel 
(houten stoel met leuning), 
'Pahsien' tafel (tafel met 
houtsnijwerk). 
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CHINA VOLKSREPUBLIEK 
8-ii-'o2. Bloemen. 
80 f Bloemen en geurend 
aanhangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
5-i-'o3. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
80 f, 2.-y. Resp. beeldje van 
ram, kalligrafie. 

25-i-'o3. Schilderijen nieuw
jaar. 
driemaal 80 f, 2.- y. Resp. vijf 
jongens vechten om lotus, 
Zhong Kui, stelen van onster
felijk kruid, rijkdom in jade
zaal. 

22-2-'o3. Karakters in stijl 
oude Chinese kalligrafie. 
Tweemaal 80 f Chinese ka
rakters uit resp. Tsjow-dynas-
tie (1050-256 V.C.), Tjin-dy-
nastie (265-317). 

i'i''°i- Chinese knoop. 
80 f Knoop. 

5'3''03- Lelies. 
60, 80, Sof, 2.-y; blok 8.-y. 
Resp. Lilium tahense, Lilium 
lankongense, Lilium dis-
tichum, Lilium lophopho-
rum; Lilium leucanthum. 

CUBA 
ii-7-'oo. Tweehonderdste ge
boortedag José de la Luz y Ca
ballero (1800-1862). 
65 c. Portret geleerde en tekst 
met handtekening. 
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i2-7-'oo. Honderdste ge
boortedag Amadeo Roldan 
(1900-1939). 
65 c. Portret vioüst en com
ponist, notenschrift. 
2o-7-'oo. Honderdtien jaar 
kindertijdschrift 'La Edad de 
Oro'. 
5,10,15, 50, 65, 75 c. Illus
traties van José Marti (1853-
1895) schrijver en journalist. 
i2-8-'oo. Twintig jaar Latijns-
Amerikaanse vereniging voor 
integratie (Aladi). 
65 c. Waaier van vlaggen en 
plattegrond Zuid-Amerika. 



DOMINICA 
io-2-'o3. Sciencefiction. 
Zesmaal blok $6.-. Confuci
us, Nazcacultuur, 'zonne-
steen' Maya's uit Chichen 
Itza, Atlas met wereld op zijn 
schouders, Zarathoestra of 
Zoroaster (stichter Oud-Per-
zische godsdienst), presiden
ten John F. Kennedy en 
Franklin D. Roosevelt (voor
spellingen van Edgar Casey). 

EGYPTE 
Januari 2003. Internationaal 
kindersongfestival van de 
Nijl. 
30,125 P. Beeldmerk festival 
(kinderen, harp) op achter
grond reliëf met harpspelen-
de man. 

ERITREA 
23-3-'02. vijfentwintigjaar 
bevrijding van Nakfa. 
50C.,i .- , 3 . -n .Resp. on
zichtbaar front in Endenge
bied, ruines, Issaias Afewerki 
(1945) in 1977 voorzitter En
trees Volksbevrijdingsleger 
(EPLF) en volksvergaderin
gen. 
20-6-'o2. Dodenherdenking 
vrijheidsstrijders. 
I.-, 2.-, 3.-, 5.- n. Resp. sym
bolische overgave Eritrea, na
tionale vlag en hand met 
kaart strijdgebied, haven en 
plattegrond Eritrea, gevallen 
martelaar (driehoekige ze
gel). 

GAMBIA 
April 2003. Honderd jaar ted
dybeer. 
150.- D. Teddybeer in Zwit
sers borduurwerk. 
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GRENADA 
23-9-'02. Popeye en zijn 
vrienden in Europa. 
Vel met zesmaal $1.50; blok 
$6.-. Resp, Florence, Eiffelto-
ren in Parijs, Parthenon in 
Athene, Venetiè, Big Ben in 
Londen, Noorwegen; Popeye 
met blik spinazie en toren 
van Pisa. 
4-ii-'o2. Voetbalclub Celtic 
in Glasgow. 
Vel met zesmaal $1.50. Twee
maal voetbalpark Celtic, Mar
tin O. Neill met SPL-trofee, 
HenrikLarsson, elftal, doel
punt. 
4-i2-'o2. John F. Kennedy 
(1917-1963). 
Vel met zesmaal $1.50; blok 
$6.-. Resp. regeringsbijeen
komst, tekenen wetsvoorstel, 
bijeenkomst leiders burger
rechten, met astronaut John 
Glenn, tijdens campagne, 
aankomst in Dallas met Jac
queline; tijdens voordracht. 
i6-2-'o3. Voorwerpen ge
maakt door M. Gears. 
Viermaal $2.-. Vliegtuig, 
raceauto, open autootje, ro
bot. 

April 2003. Honderd jaar ted
dybeer. 
$15.-. Teddybeer in Zwitsers 
borduurwerk. 

GRENADA /CARRIACOU EN 
PETITE MARTINIQUE 
27-i-'o3. Jaar van de ram**. 
$1.25. Schilderij van ram 
door Ren Yi. 
April 2003. Honderd jaar ted
dybeer. 
$15.-. Teddybeer in Zwitsers 
borduurwerk. 

GUINEE-BISSAU 
g-i2-'02. Vissen. 
250, 500, 750; blok 1500 PG. 
Resp. Sphyraena spp., Lutja-
nus agennes, Mugil spp.; 
Sphyrna spp. 

5-9-'o2. Tien jaar Bank van 
Pais (1992-2002). 
2.-, 2.60,10.-, 10.65 L. 
25-9-'o2. Orchideeën. 
1.40, 2.60, 3.-, 4.30, 8.65, 
10.-, 20.- L. Resp. Rhyncolae-
lia digbyana, Myrmecophila 
brysiana, Chysis laevis, Ly-
caste viriginalis, Vanilla pla-
nifolia, Mormodes aromati-
ca, Coelia bella. 

HONGKONG 
8-4-'o3. Postzegeltentoon
stelling Hongkong 2004, 
Toerisme i: nachtleven. 
Blok $10.-. Stadsbeeld Hong
kong, op rand beeldmerk 
tentoonstelling, dans, vuur
werk, bruggetje, speeltafel, 
gezicht, neonreclames. 

i6-i2-'02. Reptielen. 150, 
350, 500,750; blok 750 PG. 
Resp. Pelusios subniger. Py
thon sebae, Varanus niloti-
cus, Crocodylus niloticus; 
idem op rand krokodil. 
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GUYANA 
27-i-'o3. Veertigste sterfdag 
John F. Kennedy (1917-1963). 
Vel met zesmaal $100.-, blok 
$400.-. Resp. JFKen presi
dentieel zegel, JFK met Mar
tin Luther King, JFK en aarde 
en ruimtecapsule, JFK en ge
bouw, JFK en raket, Jac
queline Kennedy en John jr. 
groeten vlag; Jacqueline in 
auto. 
27-i-'o3. Prinses Diana 
(1961-1997). 
Vel met zesmaal $100.-, blok 
$400.-. Portretten. 
27-i-'o3. Ronald Reagan 
(1911). 
Vel met zesmaal $100.-, blok 
$400.-. Reagan met resp. 
adelaar, vlag, regeringsge
bouw. Mount Rushmore na
tionaal monument , Nancy, 
Witte Huis, paard; Michail 
Gorbatsjov(i93i). 

HONDURAS 
i3-6-'o2. Burgemeester Mi
guel Rodrigo Pastor Mejia. 
Vel met twaalf zegels (1.40, 
2.60,10.-, 10.65 L.). Afbeel
dingen van mensen en van 
Tegucigalpa. 
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INDIA 
28-i2-'02. Dhiru Bhai H. Am-
bani. 
5.- R. Portret Industrieel. 

3i-i2-'o2. T.T. Krishna-
machari. 
5.- R. Portret voormalig mi
nistervan Financiën, grafiek 
en tandwiel. 
3i-i2-'o2. Forten Andhra Pra
desh. 
Tweemaal 5.- R. Golconda, 
Chandragiri. 
5-2-'o3. Honderd jaar lucht
vaartmaatschappij India. 
Driemaal 5.-; blok 15.- R. 
Resp. HT-2, Marut, gevechts
vliegtuig; Dhruv-helikopter. 
i i-2-'o3. Ghantasala Venke-
teswara Rao. 
5.-R. Foto's zanger. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
i7-3-'o3. Zeenaaktslakken. 
2,15, 26, 50, 76 p., £ i . io. 
Resp. Halgerda tesselata, No-
todoris minor, Nembrotha li-
neolata, Chromodoris qua-
dricolor, Glossodoris cincta, 
Chromodoris cf leopardus. 

IRAN 
i5-i2-'o2. Honderd jaar di
plomatieke betrekkingen met 
Brazilië (gezamenlijke uitgif
te met Brazilië). 
Tweemaal 400 Ris. (samen
hangend). Tweemaal ver
schillend: aardewerk op 
kleed en vlaggen Iran en Bra
zilië. 
i5-i2-'02. Tweede tweejarige 
festival hedendaagse schil
derkunst islamitische wereld. 
400 Ris. Symbolische voor
stelling. 

i3-i-'03. Dertig jaar staalfa
briek Esfahan. 
400 Ris. Fabriek. 
8-2-'o3. Dag van de lucht
macht. 
300, 400, 500, 600, 700 Ris. 
Gevechtsvliegtuigen. 
i5-3-'03. Iraans nieuwjaar 
(jaar 1382). 
Viermaal 1000 Ris. Hert, 
kropgazelle (Gazella sub-
gutturosa), kropgazelle, 
schaap (Ovis vignei). 

KAZACHSTAN 
24-2-'03. Frankeerzegels, flora. 
I.-, 2.-1. Tweemaal Spirean-
thus schrenhianus. 
26-2-'o3. Wilde- en huisscha-
pen. 
20.-, 40.-, 50.-1. Driemaal 
verschillend schaap. 

KIRIBATI 
Maart 2003. Porseleinslak
ken. 
25, 50, 60, 75, c , $1.-, 2.50. 
Resp. Cypraea mappa, Cypra-
ea eglantina, Cyprae mauri-
tiana, Cypraea cribraria, Cy
praea talpa, Cypraea depressa. 

KOREA NOORD 
20-7-'o2. Ter herinnering 
Kim Jong Suk (1917-1949). 
Velletje met o.10,0.40, i.-, 
1.50 w. Portretten van vrou
welijke held uit guerrilla te
gen Japan. 
25-io-'o2. Ontmoeting Kim 
Jong II en Japanse premier 
Koizumi Junichiro. 
Blok 120.-, 150.-w. Resp. te
kenen P'yongyang-verkla-
ring, twee leiders. 
i- i-'03. Nieuwjaar. 
3.-w. Koreaansvolkop weg 
naar toekomst. 
i- i-'03. Sprookje 'Antilope 
verslaat arend'. 
3.-, 50.-, 70.-, 100.-; blok 
150.- w. Scènes uit sprookje. 
Ook boekje. 

20-i-'o3. Koreaanse folklo-
refestivals. 
3.-, 12.-, 40.-, 70.-, 140.- w.; 
blok 112.- w. Resp. groeten 
volle maan, dans voor volle 
maan, schommelen, vrouw 
en meisje, boerendans; wor
stelen. 
i6-2-'03. Verjaardag Kim 
Jong II. 
3.-; b lok75.-w. Resp. monu
ment met ode (tien jaar gele
den geplaatst bij berg Paek-
tu), zonsopkomst boven 
berg Paektu. 
i8-2-'03. Schepen. 
15.-, 50.-, 70.-, 112.-; blok 150 
w. Resp. vrachtschip 'Paek-
magang', baggerschip 'Kon-
sol', passagiersschip 'Undok 
No. 2', vrachtschip 'Piryu-
gang'; cruiseschip 'Pyongy
ang No. i ' . Ook boekje. 

3Eiä^3. DPR KOREA 

•5"3' '°3- Publicatie boek 
'Over de filmkunst' van Kim 
Jong 11 dertig jaar geleden. 
Blok 120.- w. Boek, op rand 
filmscènes, camera, toren en 
auto Kim Jong II. 
i6-3- 'o3.Tochtvan 250 mijl 
van president Kim II Sung om 
land te leren kennen tachtig 
jaar geleden. 
15.- w. Afbeelding tocht en 
jaarlijkse mars van kinderen 
die het spoor volgen. 

LAOS 
i5-i2-'02. Buffelgevechten. 
Vier zegels met bufifelgevech-
ten. 
i8-i2-'02. Project: verbetering 
nationale weg nummer 9. 
Blok met zegel waarop de weg. 

MAAGDENEILANDEN 
i4-3-'03. Gedenkdagen en 
gebeurtenissen. 
10,10, 35, 35, 50, 50 c., 
$ 1.35,1.35. Resp. Gemene-
bestspelen (hardlopen, wiel
rennen), 20 jaar geleden toe
gelaten tot Olympische Spe
len (zeilwedstrijd, versprin
gen), 30 jaar voorjaarsregatta 
(zeilboten, zeilboten met spi
naker), 40 jaar 'Island Sun 
Newspaper' (stichters Carlos 
en Esme Downing, kranten). 

BRITISH V1RG1\ ISHNDS §g^ ; 
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MACAU 
3i-3-'o3. Tien jaar sinds be
kendmaking Basiswet 
Macau. 
I.-, 4.50 ptcs. Resp. gebouw 
en duiven, kinderen met vlag
gen Macau en China. 

MALDIVEN 
2-i2-'o2. Ronald Reagan 
(igi i) . 



Twee vel met viermaal 12.
Rf. Verschillende portretten 
Reagan. 
iji'oj. Zomersporten door 
Popeye en vrienden. 
Vel met zesmaal 7. Rf.; blok 
25. Rf. Popeye, resp. dui
kend, surfend, windsurfend, 
speelt baseball, bij horde
loop, speelt tennis; speelt 
volleybal. 
3ii'o3. Unesco*. 
2.50, 5., 20. Rf Resp. vader 
houdt kind vast, moeder kust 
baby, kind doet eerste stap
jes. 
3ii'o3. Vijftig jaar Natio
naal Museum. 
3., 3.50, 6.50, 22. Rf. Muse
umstukken. 
Maart '03. Voor de beman
ning van ruimteveer Colum
bia. 
Velletje met zevenmaal 7. Rf. 
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 paylo
ad), William C. McCool (pi
loot), Ilan Ramon (payload 
specialist); op rand nationale 
vlag en vlag Verenigde Staten, 
In memoriam bemanning 
ruimteveer Columbia. 

MAROKKO 
28g'02. Al Aqsa Intifadah. 
6.50 Dh. 
30g'o2. Internationaal jaar 
van ecotoerisme. 
6.50 Dh. Natuurgebied. 
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22ii'o2. Honderdtien jaar 
geleden stichting Marok
kaanse Post. 
2.50, 6.50 Dh. Resp. (rond te 
maken:) portret en zegel en 
stad, (achthoekig te maken:) 
portret en zegel. 
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30i2'02. Fauna, vissen. 
2.50, 6.50 Dh. Resp. Alosa 
alosa, Epinephelus margina
tus. 
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MYANMAR 
ii'oj. Vijfenvijftigste onaf
hankelijkheidsdag. 
2, 30 k. Resp. vlag, beeld. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
32'o3. Jaar van de ram**. 
25 c. Kop ram. 

NEPAL 
3i5'02. Wereldkampioen
schap voetbal in Japan en 
ZuidKorea. 
15. R. Voetballer, Fifa*be
ker en beeldmerk. 
56'02. Eerste sterfdag ko
ning Birendra en koningin 
Aishwarya. 
10. R. Koning Birendra 
(19452001) en koningin 
Aishwarya (19492001). 
56'02. Troonsbestijging ko
ning Gyanendra een jaar ge
leden. 
5. R. Koning Gyanendra 
(1947)
297'o2. Schilderijen. 
Tweemaal 5. R. 'Parel' van 
koning Birendra (19452001), 
'Aryabalokiteshwor' van 
Muni Shakya (19332001). 

6g'o2. Frankeerzegels, 
strijd tegen maatschappelijke 
misstanden. 
I., 5. R. Resp. buitensluiten 
paria's, gelijke behandeling 
jongens en meisjes. 
69'02. Insecten. 
3., 5. R. Resp. Ambrostoma 
mahesa, Poecilocerus pictus. 
9io'o2. Toerisme: bezoek 
Nepal! 
Viermaal 5. R. Pathibhara
tempel in Taplejung en berg 
Kangchenjunga (8586 m), 
Galeswor Mahadevsthan in 
Myagdi, Ramgramstupa in 
Nawalparasi (250 v.C), berg 
Nilgiri (7061 m). 
9io'o2. Internationaal jaar 
van de bergen. 
5.R. Rijstvelden. 

NEVIS 
io2'o3. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de ram**. 
$2.. in velletje met vier ze
gels. Drie rammen. 

NIEUWZEELAND 
24'o3. Militaire uniformen. 
Twintigmaal 40 c. Uniform, 
details uniform, medaille uit 
elke periode, resp. officier 
Forest Rangers (i860, kap, 
zilveren badge voor kap, 
NieuwZeeland medaille), 
luitenantterzee iste klasse 
(pet, knoop, 'New Zealand 
Long and Efficient Service'
medaille), officier cavalerie 
2de NoordCanterbury regi
ment (19001910, helm, 
schildje en 'New Zealand 
Long and Efficiënt Service'

medaille), cavalerist 5de 
NieuwZeeland ZuidAfrika 
contingent (18991902, 
schouderinsigne, plaatje van 
paardentuig, 'Queen's South 
Africa Medal'), stafofficier 
NZdivisie (1918, badge van 
kap, mouwband, 'Victory Me
dal'), onderofficier (i9i4'i8, 
insigne, badge, 'Victory Me
dal'), karabinier (i9i6'i8, 
schouderinsigne, 'Victory 
Medal'), geniesergeant 2de 
expeditieleger (i93g'45, 
kraagbadge, badge voor pet, 
'New Zealand War Service 
Medal'), hoofdverpleegster 
marinehospitaal (1940, stre
pen luitenantterzee iste 
klasse, geborduurd anker, 
'New Zealand War Service 
Medal'), vrouwen hulpleger
korps (1942, badges, 'New 
Zealand War Service Medal'), 
bommenwerperpiloot toege
voegd aan Royal Air Force 
(1943, kompas in knoop, 
badge, 'New Zealand War 
Service Medal'), gevechtspi
loot (tropenhelm met zuur
stofmasker, badge, 'New Ze
aland War Service Medal'), 
chauffeur vrouwen hulple
gerkorps (1943, baret, badge, 
'New Zealand War Service 
Medal'), artillerist i6de regi
ment {i950'53, koperen 
badge, insigne, 'Korea Me
dal'), onderofficier marine
schip Tamaki (1957, broek, 
pet, 'Korea Medal'), verken
ners luchtmacht (i955'57, 
junglehelm, 'General Service 
Medal 19181962' met zilve
ren streep 'Malaya'), piloot 
luchtmacht (i960, badge 
75ste squadron, helm met 
zuurstofmasker, 'General 
Service Medal 19181962' met 
zilveren streep 'Malaya'), In
fanterist (i960, junglehelm, 
'Vietnam Medal'), Infanterist 
Verenigde Naties (2000, in
signe, pet Verenigde Naties, 
'New Zealand East Timor Me
dal'), hd vredesmissie Bou
gainville (2001, badge met 
witte duif gele zonnehoed, 
'New Zealand General Servi
ce Medal'); op achterzijde ze
gels korte omschrijving uni
form en medaille. 

NIGER 
244'o2. Vogels, vlinders, 
mineralen en paddestoelen. 
Driemaal 530; 575; 750; 825 
F. Resp. (vogels:) Falco Pe
regrinus, Vultur Gryphus, 
Falco biarmicus; (vlinders:) 
Junonia orithya, Salamis par
hassus, Amuris echeria; (mi
neralen:) meteriet P. Pallas 
1772, meteoriet ijzer van Ta
mentiet, 'pierre de bouvante'; 
(paddestoelen:) Otidea onoti
ca, Lentinus sajorcaju, Pleur
otus Luteoalbus. Vogels, vlin
ders en paddestoelen met 
beeldmerken Lions en scou
ting, mineralen met beeld
merken Lions en Rotary. 

i7g'o2. Volkskunst. 
50,100 F. Resp. koeienkop 
Boudouma, speren Toubou. 

i UicaMnu 
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i7g'o2. Vogels. 
225 F. Hop (Upupa epops), 
spreeuw (lamprotornis pur
purens), ijsvogel (Halcyon se
negalensis). 

m i l l l 

PALAU 
30i2'o2. Koninginmoeder. 
Viermaal 80 c. (samenhan
gend); blok $2.. Verschillen
de portretten. 
3i'o3. Schelpen. 
Velletje met zesmaal 60 c.; 
blok $2.. Resp. 'leafy mu
rex', 'trumpet triton', 'giant 
tun', 'queen conch', 'spotted 
tun', 'emperor helmet'; 'an
gular helmet'. 

PAPUANIEUWGUINEA 
22i'o3. Aardewerk. 
0.65,1., 1.50, 2.50,4. K. 
Resp. voorraadpot sago, 
vuurpot, waterkruik, water
kruik, pot. 
i22'03. Wereldjamboree 
scouting. 
0.50,1.25,1.45, 2.65 K. Ver
schillende afbeeldingen van 
scouts. 

SIERRE LEONE 
April 2003. Honderd jaar ted
dybeer. 
12000 Le. Teddybeer in Zwit
sers borduurwerk. 

SINGAPORE 
234'o3. Politie van Singapo
re. 
Zonder waardeaanduiding, 
40 €., $1., 2.. Resp. buurt
politie (agente, agent in ge
sprek, flatgebouw), verkeers
politie (motoragent, motor, 
snelweg), waterpolitie 
(agent, snelle boot), corps in
ternationale handhaving vre
de voor Verenigde Naties 
(militair, militair met kinde
ren). 

2i5'o3. Wereldkampioen
schap filatelie in 2004 in 
Singapore: Singapore, een 
wereldstad; II, communicatie 
en technologie. 
Tweemaal $2. met tussen
veld (samenhangend). Ruim
tevaartuig, robot; beeldmerk 
filateliekampioenschap. Vijf 
velleqes met beide zegels en 
aanhangsel waarop beeld
merk grote bedrijven: CNN 
International, Creative Tech
nology, Microsoft, Siemens, 
Singapore Airlines. 

SRI LANKA 
2003. 'Weeshuis' voor olifan
ten Pinnawala. 
4.50,16.50, 23., 26. Rs. 
Verschillende afbeeldingen 
van olifanten. Velletje met de 
zegels in doorlopend beeld 
bij rivier. 
2ii'o3. Honderd jaar peda
gogische academie Maha
ragama. 
4.50 Rs. Lerares met kinde
ren en bord '100'. 
32'03. Klooster van de Hei
lige Familie honderd jaar. 
4.50 Rs. Gebrandschilderd 
raam. 
i43'03. M.D. Banda. 
4.50 Rs. Portret. 

ST. HELENA 
84'o3. Toerisme. 
Vel met twaalfmaal 25 p. 
'Plantation House' en wapen
schild en kinderen met 
schildpad, bloem ebben
boom en 'Diana's Peak', 
'Broadway House' van monu
mentenzorg, zeilboot en vis
sen met beeldmerk jachtclub, 
vis en beeldmerk sportvissen, 
duiker met vissen en beeld
merk duikclub, museum en 
beeldmerk vereniging erf
goed, golfbaan en clubs met 
beeldmerk golfclub, huis 
Napoleon en sinthelena
pluvier. Napoleons begraaf
plaats en 'Briars Pavillon', 
schip 'Cunard QE2', RMS St. 
Helena in haven Jamestown 
en wapenschild. 

ST. VINCENT 
April 2003. Honderd jaar ted
dybeer. 
$15.. Teddybeer in Zwitsers 
borduurwerk. 

ST. VINCENT/UNION
EILAND 
27i'03. Honderd jaar teddy
beren. 
Twee vel met viermaal $2.. 



Resp. (beren uit Nederland:) 
artiest, 17de eeuws liandels-
man, berenfamilie met wa
gen, berenfarailie met molen; 
(beren uit Groot-Brittanniè:) 
schildwacht Buckingham Pa
lace, koningin, man in kos
tuum, schildwacht Tower. 

SURINAME 
i j - i - 'o j . Serie 'verkeersbor
den'. 
Sf. 4000. Weg gesloten voor 
bromfietsen met in werking 
zijnde motor. 

SYRIÉ 
3i-5-'02. Wereldkampioen
schap voetbal 2002. 
£5,10, 25. Resp. voetbalscè
ne, voetbalscène, voetbalscè
ne en wereldbeker met voet
bal. 

WORLD CUP . 2 5 

i3-6-'o2. Abdul Rahmaan Al-
Kawakibi. 
£ 10. Portret. 
3-8-'o2. Arabische dag van de 
post. 
£5,10. Tweemaal landen-
kaart met slinger in lucht-
postkleur naar brievenbus. 

28-8-'o2. Internationale ten
toonstelling Damascus. 
£5,10. Symbolische ontwer
pen. 

4 1 THAILAND 
i-i-'03. Chinese zodiak, jaar 
van de ram**. 
3.- B. Ram onder sterrenhemel. 
ii-i-'03. Nationale dag van 
het kind. 
Viermaal 3.- B. 'Pangpond' 

met resp. hond Big, vriend 
Hanuman, vriendin Namo, 
leraar. 
i-2-'03. Geparfumeerde 
roos. 
4.- B. Roos 'Bluenile'. 
24-2-'o3. Schilderijen van be
langrijke Thaise artiesten. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.-B. Resp. 
'Blauw Groen' van Fua 
Haribhitak, 'Portret van 
Chira Chongkon' door 
Chamras Kietkong, 
'Maanlicht' door Prasong 
Padmanuja, 'Lotusbloemen' 
door Thawee Nandakwang. 
3-3-'o3. Mondiale postzegel
tentoonstelling Bangkok 
2003, II, toerisme. 
3.-, 3.-, 3.-, 15.- B. Resp. 'Doi 
Inthanon' in Chiang Mai, 
brug over de rivier Kwai in 
Kanchanaburi, 'Phu 
Kradung' in Liei, Mayabaai in 
Krabi. 
i4-3-'03. Frankeerzegel 
koning Bhumibol Adulyadej 
(1927, koning Rama IX sinds 
1946). 
I.- B. Portret in admiraalsuni
form. 
28-3-'03. Rode Kruis 2003. 
3.- B. leugdlid Thaise Rode 
Kruis met Rode Kruis-vlag. 

TOKELAU 
3-2-'o3. Jaar van de ram**. 
Blok $4.-. Ram, op rand ram. 

TUVALU 
27-i-'o3. Chinese zodiak, 
jaar van het paard. 
40, 60, 90 c , $2.-; blok $1.50. 
Resp. viermaal verschillende 
paarden; zeepaardjes. 

VANUATU 
26-3-'o3. Op eiland 
Pentacost: rituele sprong 
(jongen wordt man) van met 
takken gebouwde toren, 
hoogte platform en lengte 
lianen aan enkel worden door 
jongen zelf bepaald. 
35, 80, iio, 200 vt. Resp. 
klaar voor de sprong, in vrije 
val, toren en dansende en 
zingende vrouwen, toren met 
springende jongen. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
25-2-'c3. Al Ain Nationaal 
Museum (opgericht 1969). 
50, 275 fils., 4.-, 6.- Dh. Mu
seumstukken, resp.aarde
werken kruik (3000 v.C), 
aardewerken pot (2500 v.C), 
bronzen bijl (1000 v.C), vat 
van speksteen (1000 v.C). 

VERENIGDE STATEN 
24-i-'o3. Frankeerzegel 
'Amerikaanse ontwerpen', 
klok. 
10 c. Amerikaanse klok. 
i3-2-'o3. Special Olympics. 
80 c. Atleet houdt handen van 
collega-atleten omhoog, 
beeldmerk spelen. 

i-3-'o3. Frankeerzegel. 
I c. TifFanylamp. 

4'3''o3- Frankeerzegel, wijs
heid. 

ig-3-'o3. Frankeerzegel voor 
non-profit organisaties, zee
kust. 
Zonder waardeaanduiding 
(5 c) . Kust. 
3-4-'o3. Oude glorie, foto's 
van patriottische voor
werpen. 
Vijfmaal 37 c. (in boekje). In 
kleuren Amerikaanse vlag, 
resp. houtsnijwerk van vrouw 
met zwaard en vlag, badge 
van campagne voor 
presidentschap in 1888 met 
foto van Benjamin Harrison, 
bovendeel zijden boeken
legger gemaakt op wereld
tentoonstelling in Columbia 
(1893), hedendaagse volks
kunst: Uncle Sam op hoog-
wieler, opvouwbare waaier in 
vlagontwerp. 

23-4-'03. Cesar E. Chavez 
(1927-1993). 
37 c. Portret (Chavez kwam 
op voor rechten Mexicaanse 
Amerikanen en voerde actie 
voor betere loon- en 
arbeidsomstandigheden, 
was oprichter United Farm 
Workers of America (UFW). 

„.rfV^/W\>Vw%/vv»-'̂  
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WEST-SAMOA 
i9-3-'03. Bescherming zee
gebied. 
25 s., $5.-. Resp. in Aleipata: 
vogels en waterschildpadden 
met vissen, in Safata: vissen 
en boom met krab. 

ZUIPPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
i5-4-'o3. Vijftig jaar 'Dan' 
schepen (van Deense firma 
Lauritzen) voor onderzoek 
zuidpool. 
50, 50 c, $1.-, 1.45. Resp. 
Kista Dan (i953-'57) breekt 
golf, Magga Dan (i959-'6i) 
vlakbij pakijs, Thala Dan 
(i957-'82) tussen ijsbergen, 
Nella Dan (i962-'87) voor an
ker met pinguïns. 

*: Gebruikte afkortingen: 

EFNS Europäische Forst
liche Nordische 
Skiwettkämpfe 
(European Fores
ters' Compeütions 
in Nordic Skiing) 

Fifa Federation Inter
nationale de Foot
ball Association 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid-
Amerika (Brazilië, 
Argentinië, Para
guay, Uruguay) 

NASA National Aeronau
tics and Space Ad
ministration 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de 
las Americas y Es-
pafia y Portugal 

**: Chinese dierenriem (zo
diak): i3-2-'02 tot 3i-i-'o3 
Jaar van het paard, vanaf 1-2-
'03 Jaar van de ram (geit of 
schaap). 

AUTOMAAT-
Verenigde Arabische 
Emiraten 
Al op 15 september 2001 
werd in Dubai een Amiel-
automaat gebruikt. Op die 
datum werd de post om
gedoopt van General Postal 
Authority in Emirates Post. 
Tegelijkertijd werden en
kele moderniseringen 
doorgevoerd op het ge
bied van sorteer- en stem-
pelmachines en de inzet 
van computers en loket
machines op de postkan
toren. Er Icwam een nieuw 
logo en er werden zes 
Amiel-muntautomaten 
aangeschaft. Op de eerste 
dag was slechts één Amiel-
automaat in gebruik en 
dat dan gedurende een ä 
twee uur. In die tijd wer
den 143 stroken geprint. 
Omdat de automaat geen 
munten accepteerde en 
bankbiljetten tegen de 
dubbele waarde, werd de 
proef gestaakt. Het pro
bleem moest door Franse 
Amiel-technici worden op
gelost. Pas in april 2002 
werd de proef hervat. 

IJsland 
Er is op IJsland nog één 
Frama-automaat in be

drijf: op het hoofdpost
kantoor in Reykjavik. De 
posthoorn op de auto
maat is kennelijk in de 
strijd gesneuveld. 
OpAmphilexzooi beloof
de de IJslandse standbe
manning mij een serie te 
sturen. De tariefserie be
stond tot 30 juni 2002 uit 
de waarden 42, 45, 55 en 
80 k.; daarna bestond ze 
uit de waarden 45, 50, 60 
en 85 k. (zie hieronder). 

Zwitserland 
Omdat maar drie procent 
van de Zwitserse post
stukken met automaat
stroken wordt gefran
keerd, wil de Zwitserse 
PTT aan het eind van dit 
jaar circa 1.500 van de in 
totaal 2.500 Frama-auto-
maten weghalen. De auto
maten die op plaatsen 
staan waar weinig omzet 
is zijn de klos. 
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BUCH, BOEKEN 
EN POSTZEGELS 

De Nederlandse decem-
berzegel met een anonie
me persoon vormt het 
uitgangspunt op de 
maximumkaartvan af
beelding 1. Op een kaart 
met het portret van Bou-
dewijn Buch krijgt de ze
gel een andere lading. 
Gecompleteerd met het 
stempel van de CoilectCIub 
wordt het een hommage 
aan de schrijver, die we 
ook kennen als propa
gandistvan de filatelie. 
Zijn dood, twee dagen 
voordat hij de december-
zegels zou presenteren, 
IS een gemis voor de pro
motie van de filatelie. 
Op Philflteim mitT'card 

(21, 22 en 23 maart, Keu
len) werden de Duitse 
postzegelbladen sterk 
gepromoot. De Deutsche 
Bne/marken-Zeitun^ deed 
het februarinummer ca
deau, meteen kaart van 
de Keulse Dom waarvan 
een goede maximum-
kaart kon worden ge
maakt met behulp de 
nieuwe Domzegel en de 
Keulse tentoonstellings-
stempels {afbeeldingen 3 
en 5). In het gratis num
mer stond overigens een 
leuk artikel over maxima-
filie. Het blad constateert 
terecht dat goede Duitse 
maximumkaarten van 
voor 1970 zeldzaam zijn. 
Deutsche Post had in Keu
len de grootste stand. De 
post was en is een actieve 

boekenuitgever. Zo be
licht Unesco - Welterbe m 
Deutschland met foto's en 
postzegels alle Duitse 
monumenten op de we-
relderfgoedlijst. In deze 
rubriek doen we het met 
enkele maximumkaarten: 
De ajbeeldmgen 2 en 3 to
nen de torens van de 
Keulse Dom in het stem
pel, ajbeeldingen 4 en 5 de 
plattegrond van de Dom. 
In 1956 ging het anders 
(a_fbeeldinfl 6), met de plat
tegrond van de Dom op 
de zegel van de Katholie
kendag. De Dom werd in 
1948 al met een serie van 
vier bedacht. AJbeeldmg 7 
laat de situatie in 1824 
zien, toen men besloot 
het werk aan de half afge
bouwde Dom te hervat

ten en ajbeeldm^ 8 het ge
reedgekomen bouwwerk. 
De allereerste zegel van 
de Dom verscheen in 
1923, in de Infla-tijd, sa
men met een ander mo
nument: de Wartburg, 
waar Luther de bijbel 
voor de gewone man uit 
het Latijn vertaalde en er 
de basis legde voor de 
Duitse taal (afbeelding g, 
afgestempeld in Eise
nach, 1923). 
Op afbeelding 10 zien we 
de uit elfde eeuw stam
mende Kaiserpfalz in 
Goslar op een zegel uit 
1939. Afbeelding 11 biedt 
een blik op het gebied 
van de Midden-Rijn op 
een zegel uit de Franse 
Bezettingszone (Rhein
land-Pfalz); let op het 

speciale stempel uit 1948 
met de tolburcht midden 
in de Rijn bij Kaub, die 
terugkomt in zegel en 
kaart. Op aĵ eelding 12 
zien we de markt van 
Trier met het Marktkruis 
uit de Romaanse tijd. 
De laatste twee afbeeldin
gen zijn gewijd aan het 
Berlijnse museumeiland, 
met op ofbeeldmg 13 de 
Nationalgalene op een Ber
lijnse zegel. Afbeelding 14 
toont een Oost-Duitse ze
gel met een detail van de 
herbouwde Ishtar-poort 
uit Babyion in het muse
um over het Midden-
Oosten. 

Volgende keer: Brussel 
aan de hand van een boek 
van de Belgische Post. 
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EEUWFEEST 
LUCHTVAART 
In de rubrieken in dit 
blad waarin nieuwe uit
giften worden gemeld, 
bent u de eerste uitgiften 
over het jubileum 'Hon
derd jaar gemotoriseerde 
luchtvaart' al tegen geko
men. Zoals zo vaak grij
pen de ontwerpers ook 
nu weer terug op beken
de, vaak afgebeelde 'klas
siekers', zoals de eerste 
vluchten van de gebroe
ders Orville en Wilbur 
Wright, de verrichtingen 
van Charles Lindbergh en 
tot de verbeelding spre
kende vliegtuigen zoals 
de Douglas DC-3 en de 
Concorde. Dat het hier
door 'meer van hetzelfde' 
wordt doet wel wat af
breuk aan de feestvreug
de, maar in de themati
sche filatelie geldt ook 
dat de ene zegel de ande
re niet is. Door de keuze 
van de afbeeldingen en 
de vormgeving kunnen 
de resultaten immers 
sterk van elkaar verschil
len. De vier zegels in het 
Finse boekje van 3 maart 
zijn bijvoorbeeld wat aan 
de 'vlakke' kant, terwijl 
de serie van Alderney van 
10 april juist een 'flitsen
de' indruk maakt door de 
vrij 'dramatische' wol-
kenachtergronden. Een 
ander voorbeeld is de se
rie van Gibraltar van 23 
april, waarin zelfs het 
ruimteveer Columbia op
duikt. Bij Gibraltar ma
ken de zegels met foto's 
van de Flyer (30 p.) en de 
Spint qfSt. Louis (40 p.) 
een authentieke indruk; 
de Flyer op de zegel van 
22 p. van Alderney doet 
daarentegen heel eigen
tijds aan, met als voor

deel dat hier duidelijk te 
zien is hoe Orville Wright 
tijdens zijn korte vlucht 
bij Kitty Hawk in de Flyer 
lag. De zes zegels van Al
derney bestrijken zelfs 
meer dan honderd jaar, 
maar daarover strakt 
meer. 
Met de tweede zegel van 
27 p. wordt een sprong 
van 1903 naar 1919 ge
maakt. Piloot John Al-
cock en navigator Arthur 
Whitten Brown maakten 
in de hier afgebeelde Vic-
kers Vimy op 15 juni 1919 
de eerste 16 uur durende 
non-stop vlucht over de 
Atlantische Oceaan. 'Gis
teren was ik in Amerika... 
en ik ben de eerste man 
in Europa die dat kan 
zeggen,' aldus Alcock. 
Op de zegel van 36 p. 
zien we een van de suc
cesvolste passagiers
vliegtuigen uit de lucht
vaartgeschiedenis: de 
Douglas DC-3, 66n toestel 
met 24 stoelen dat in juni 
1936 door American Airli

nes in gebruik werd geno
men. Het was het eerste 
vliegtuig dat uitsluitend 
voor het vervoer van pas
sagiers werd gebruikt en 
niet mede afhankelijk 
was van de opbrengst van 
luchtpostvervoer. 
De zegel van 40 p. illus
treert een geheel nieuwe 
ontwikkeling in de lucht
vaart: het straalvliegtuig. 
De Engelse luchtvaartin
dustrie vervulde hier een 
pioniersrol, die echter 
een tragisch einde kreeg. 
Toen de Cornet 1 (afge
beeld op de zegel van 
40 p.) als eerste straal
vliegtuig op 2 mei 1952 
van Londen naar Johan
nesburg vertrok, leek het 
er op dat Engelsen de on
betwistbare leiding had 
genomen bij de ontwik
keling van vliegtuigen. 
Maar toen de Cornets een 
jaar later uit de lucht be
gonnen te vallen, kwam 
aan die voorsprong een 
einde. 

De op de zegel van 45 p. 
afgebeelde Concorde wordt 
door Guernsey Post met su
perlatieven omschreven, 
maar de euforie is na het 
dramatische ongeluk in 
Frankrijk van enkele ja
ren terug verdwenen. Het 
mag dan een heel snel 
toestel zijn - het vliegt 
met meer dan tweemaal 
de snelheid van het ge
luid - maar de veiligheid 
van het supersonische 
vliegtuig staat nu ter dis
cussie. 
De laatste zegel in deze 
serie is de interessantste. 
Airbus-toestellen zijn 
veelvuldig afgebeeld; bij 

Ä Alderney 

de Finse serie zien we bij
voorbeeld een Airbus 320. 
De zegel van 65 p. toont 
echter een impressie van 
de Airbus A3 8 o Super
jumbo, het meest geavan
ceerde passagiersvlieg
tuig ter wereld. Een 
vlucht boeken kan nog 
niet; het toestel wordt 
naar verwachting pas in 
2006 in gebruik geno
men. De A380 zal maar 
liefst 555 passagiers kun
nen vervoeren. Er komt 
ook een vrachtversie van 
dit toestel; United States 
Postal Service liet al in 2001 
weten van plan te zijn die 
versie voor het vervoer 
van post te gaan gebrui
ken. 
Ook Man zal een serie 
van zes zegels op het the
ma The History o/Powered 
Flyht uitgeven, maar over 
de afbeeldingen op de ze
gels, die op 9 mei zijn 
verschenen, was bij het 
ter perse gaan van Filate
lie nog geen informatie 
beschikbaar. 

VOORJAARS-
BLOEMEN 
Als je op 21 maart aan 
deze rubriek werkt kun je 
aan een uitgifte die ver
band houdt met de lente 
niet voorbij gaan. Op de 
serie van drie zelfkleven
de Zweedse zegels die op 
20 maart verschenen, zijn 
typische voorjaarsbloe-
men afgebeeld. Deze 
'lenteverkondigers' zijn 
niet alleen mooi, ze be
wijzen volgens het volks
geloof ook goede dien
sten als medicinale plan
ten. 

~'MMMMMMMMMMA* 

Klein hoeftjlad (Tussiia^o 
Jarfara) draagt al in sep
tember kant en klare 
bloemknoppen, hoewel 
het dan nog maanden 
duurt voor ze gaan bloei
en. Op bouwland kan het 
lastig onkruid zijn. Klein 
hoefblad vind je in geheel 
Zweden, uitgezonderd 
het uiterste noorden. De 
Latijnse naam Tussilago 
betekent 'ik verdrijf 
hoest'. 

^̂ %MMMIMMMMMI 

Het leverbloempje (Hepa-
tica nobili) is een vroege 
voorjaarsbloem. De zaad
jes worden verspreid 
door de mieren; op de 
zaadjes zit een stof waar
op mieren dol zijn; we 
hebben hier te maken 
met een van de vele op
merkelijke vormen van 
'samenwerking' in de na
tuur. Het leverbloempje 
is in Zweden beschermd, 
maar mag wel in eigen 
tuin worden gekweekt. 
Het leverbloempje werd 
wel gebruikt tegen lever-
ziekten. 

MhMMMlMliMMMIiMMM 

De gewone sleutelbloem 
(Pnmula uens) gedijt op 
zonnige weilanden en is 
zeldzaam in het noorden 
van Zweden. In grote de
len van het land is de 
bloem beschermd. Af
kooksel van de wortels 
werd gebruikt als een uri-
neafdrijvend en slijmop-
lossend middel. 

BRUGGEN IN 
ZWITSERLAND 
De Pro Patria-zegels van 
Zwitserland zijn dit jaar 
gewijd aan het thema 
'Bruggen', met het accent 
op historische bruggen 
als waardevolle culturele 
monumenten. Pro Patna 
probeert deze bruggen in 
stand te houden en te 
renoveren. Door de eeu
wen heen hebben brug
gen een belangrijke rol 
gespeeld bij de ontwikke
ling van dorpen en ste
den; Zwitserland is op 
dat punt niet uniek. 
Door in de serie de vier 
belangrijkste historische 
typen bruggen te belich
ten gaat de Zwitserse 
post eigenlijk 'op herha
ling': ook in 1991 werd 
zo'n serie uitgegeven. 
Voor de verzamelaars van 



het interessante thema 
bruggen betekent het na
tuurlijk een welkome 
aanvulling. Leuk thema
tisch detail: de ontwer
pers laten op de zegels 
ook een lengtedoorsnede 
van de brug zien. 

Kenmerkend voor Zwit
serland zijn houten brug
gen met een karakteris
tieke overkapping om de 
bouwwerken tegen 
weersinvloeden te be
schermen. De houten Ka-
pellbrucke uit 1333 over de 
rivier de Reuss in Luzern 
is heel bekend. Deze oud
ste houten brug van Zwit
serland ging in 1993 in 
vlammen op. In deze ru
briek werd in oktober 
1993 aandacht besteed 
aan de uitgifte van een 
zegel waarvan de toeslag 
ten goede kwam aan de 
reconstructie van de 
brug. 
Op de zegel van 70+35 r. 
zien we de Wynyenbrucke 
over het Emmekanaal in 
Burgdorf (kanton Bern) 
uit 1776. In 1959 werd de 
brug enige meters ver
plaatst, toen er een nieu
we verkeersbrug moest 
komen om het steeds 
zwaarder wordende ver
keer te kunnen verwer
ken. Tegenwoordig wor
den de meeste houten 
bruggen - ook de Wyni-
genbrucke - uitsluitend 
door voetgangers en fiet
sers gebruikt. 
Uit bepaalde documen
ten blijkt dat er al in de 
vijftiende eeuw in Saint 
Ursanne (kanton Jura) 
een brug over de Doubs 
bestond. Op de zegel van 
90+40 r. is de huidige 
stenen brug afgebeeld, 

die in 1728 en 172g werd 
gebouwd. Ter toelichting 
vermeldt de Zwitserse 
PTT dat er sinds 1731 een 
beeld van de brugheilige 
Jan van Nepomuk (1345-
1393) op de centrale pi
laar staat. Hoewel je het 

i 
gemakkelijk over het 
hoofd ziet, is Nepomuks 
beeld nog net zichtbaar 
op de rechterkant van de 
omslag van het postze
gelboekje. Daarnaast is 
een frankeerstempel van 
de Duitse Landkreis Tau
berbischofsheim afge
beeld, waarin een beeld 
van deze brugheilige is 
opgenomen. Ook in het 
Limburgse Swalmen 
staat een beeld van Nepo
muk op een brug. De 
heer P. Brugman uit Al
phen aan den Rijn, fer
vent verzamelaar van het 
thema 'Bruggen', meldt 
mij dat er nog meer fila-
telistisch materiaal over 
Jan van Nepomuk be
schikbaar is; de brughei
lige kan uitstekend in een 
verzameling 'Bruggen' 
worden belicht. 
Ook een brug van gewa
pend beton ontbreekt in 
de Zwitserse serie niet. 
De zegel van 70+35 r. 
laat de Sfllginatobelbrucke 
in Schiers (Graubünder) 
zien. Het gaat om een 
bijzondere brug, die in 
1929 werd gebouwd aan 
de hand van een ontwerp 
van de bekende Zwitser
se bruggenbouwer Ro
bert Maillart (1872-
1940). De 133 meter lan
ge brug overspant op een 
hoogte van negentig me
ter het Salgina-ravijn. De 
brug kan zich meten met 
beroemde constructies 

zoals de Eiffeltoren. 
De tweeboogs stalen 
Reussbrucke in Rottensch-
wil (kanton Aargau, zegel 
van 90+40 r.), dateert van 
1907. De oeververbinding 
wordt momenteel niet al
leen gerenoveerd maar 
ook 120 centimeter ver
hoogd; dit in verband 
met hoge waterstanden. 
Vorig jaar werd een eind
je verderop een soortge
lijke nieuwe brug voor 
voetgangers en fietsers 
gebouwd. 

ZWEEDSE WERELD
ERFGOEDEREN 
Er worden al vele jaren 
series uitgegeven die 
objecten tonen die op de 
lijst van Werelderfgoede
ren van de Unesco voor
komen. Toch bent u zul
ke zegels in 'Thematisch 
panorama' nog niet te
gengekomen. De zegels 
zijn thematisch gezien 
namelijk vaak vrij opper
vlakkig of- het andere ui
terste - heel specifiek, 
waardoor ze minder ge
schikt zijn voor behande
ling in deze rubriek. 
Deze maand kunnen we 
echter een uitzondering 
maken. De bedoelde lijst 
vermeldt twaalf Zweedse 
Werelderfgoederen en 
dat was voor Siueden Post 
aanleiding om in 2001 
met een postzegelreeks 
te beginnen. Op 20 maart 
jl. verscheen de derde af
levering in deze reeks, 
gewijd aan het zuidelijk 
deel van het op een na 
grootste eiland van Zwe
den, Öland. Hier vinden 
we het Grote Alvar, een 
gebied dat wordt bedekt 
door vlakke rotsplateaus 
op een harde ondergrond 
van kalksteen. Het eiland 
is ook rijk aan vogels en 
bloeiende orchideeën. 
De Zweedse serie ademt 
een geheel andere sfeer 
dan bij andere Werelderf
goed-emissies het geval 
is. De reeks biedt ook een 
aantrekkelijke variatie 
aan thematische moge
lijkheden. 

De landbouw heeft in be
langrijke mate zijn stem
pel gedrukt op het 
Ölandse landschap. In de 
Middeleeuwen hadden 
alle huishoudens van de 
nederzettingen een aan
deel in een groot veld, dat 
gemeenschappelijk werd 
geëxploiteerd. Dit veld 
bestond meestal uit een 
weide waarop het vee kon 
grazen. Over de rij mo
lens op een van de zegels 
wordt met geen woord 
gerept! Wat het Alvar be
treft, dit kwetsbare land

schap wordt slechts op 
een paar plaatsen op de 
wereld aangetroffen. Het 
Grote Alvar op Öland is 
al sinds het vroege stenen 
tijdperk in gebruik als 
weidegrond en het ge
bied is rijk aan archeolo
gische monumenten; we 
zien een voorbeeld hier
van op een van de zegels 
uit de Zweedse serie. 

De erven van het dorp 
grensden alle aan de 
dorpsstraat. De breedte 
van het erf aan de dorps
straat was afliankelijk 
van het aantal aandelen 
dat een hoeve in de ne
derzetting had. Zo ont
stonden in de Middeleeu
wen de lintdorpen, die 
echter in de negentiende 
eeuw vrijwel overal in 
Zweden waren verdwe
nen. 
De zeegronden waren 
dicht bij de kust gelegen 
weidegronden. Ze wer
den duizenden jaren lang 
benut voor grazend vee 
en ze dienden ook als 
hooiland. Muren en fun
damenten uit het ijzeren 
tijdperk getuigen van ne
derzettingen uit die pe
riode. Er is sprake van 
een rijk planten- en die
renleven; er nestelen veel 
zeevogels en steltlopers. 

INTERNET: WEL OF 
NIET ONMISBAAR? 
De stelling dat het Internet 
een onmisbare voorzie
ning is die we in geen ge
val zouden kunnen missen 
onderschrijf ik niet. Maar 
ik moet wel bekennen dat 
een eindeloos lijkende 
zoektocht naar het be
staan van een recent door 
China (Taiwan) afgebeel
de vogel kon worden afge

rond op datzelfde Inter
net. 
China (Taiwan) gaf op 8 
mei namelijk een serie van 
vier zegels uit, waarop de 
blauwstaartbijeneter (Mer-
ops philippmus) te zien is. 
Op zoek naar informatie 
ving ik eerst bot bij Grzi-
mek en ik kon ook geen 
vermelding vinden in Ti-
rions - overigens heel be
trouwbare - Complete Check
list Vogels van de Wereld, sa
mengesteld door Michael 
Wakers. Dus vervolgde ik 
mijn zoektocht door naar 
de website van Kjell Schar-
ning te surfen (die bereik
baar is via de Filatelie-
website), maar ook die liet 
mij in de steek. Via de links 
heb ik toen nog een laatste 
poging gewaagd bij de 
website van Chris Gibbins 
(luuJiü.bird-stamps.org) en 
bin^o' Toen werd mij ook 
duidelijk waarom deze vo
gel niet wordt genoemd in 
de nieuwe vijfde druk van 
Collect Birds on Stamps van 
Stanley Gibbons. Want 
ook de Maldiven en Singa
pore mogen deze vogel 
dan op een zegel hebben 
afgebeeld, omdat dat heel 
recent - in 2002 - gebeurde 
haalden ze de vijfde druk 
niet. Overigens heb ik wel 
de indruk dat de website 
van Gibbons behoorlijk 
actueel is; ik vond er zelfs 
een schets voor de uitgifte 
'Het Nederlandse Wad' 
vanTGPPost. 
Het aantrekkelijke van de 
uitgifte is de brede thema
tische benadering. Een 
van de twee zegels van 
5 NT$ maakt duidelijk dat 
de vogel een typische in
secteneter is, terwijl de 
andere zegel met dezelfde 
waarde toont dat het om 
een vogel gaat die bij 
voorkeur in groepsver
band leeft. Dagelijks ne
men de blauwstaartbijen-
eters een bad in het hete 
zand om eventuele para
sieten uit hun veren te ver
wijderen; dat zien we op 
de zegel van 10 NT$. Op 
de vierde zegel, die van 
20 NT$, wordt een jong in 
het nest met insecten ge
voerd. 

De vier zegels zijn ook in 
een velletje uitgegeven. 
Meestal ontbreekt het bij 
deze velletjes aan 'thema
tische meerwaarde', maar 
hier is toch sprake van een 
gunstige uitzondering. 
Tot slot nog dit: de blauw
staartbijeneter is op Tai
wan een beschermde zo-
mertrekvogel. Het dier 
komt elk jaar in april en 
mei naar het Kinmen Na
tionaal Park om daar te 
broeden. 

''AAAttAAAAAAAAAAAAAAAMa 



MET UITSTERVEN 
BEDREIGDE DIEREN 
Op 3 april gaf de postad
ministratie van de Verenig
de Naties alweer de elfde 
aflevering van de bekende 
reeks 'Met uitsterven be
dreigde dieren' uit. Meest
al gaat het bij deze series 
om zegels met een 'ge
mengde samenstelling', 
maar ditmaal zijn uitslui
tend vogels afgebeeld. Op 
het eerste gezicht een bui
tenkansje voor verzame
laars van dit populaire the
ma, maar een blik in de vo
gelcatalogus van Stanley 
Gibbons maaktal snel dui
delijk dat de bewuste vo
gels al redelijk vaak op ze
gels zijn afgebeeld; het 
aantal vermeldingen va
rieert van drie tot zestien. 
Toch is er sprake van een 
interessante thematische 
serie, want de zegels zijn 
voorzien van de aandui
ding Endangered species/ 
Gefährdete Arten/ Espèces 

menace'es d'extinrtion. 
Omdat een volledige be
schrijving van het versprei
dingsgebied van de vogels 
en het aangeven van de 
mate waarin ze bedreigd 

worden teveel ruimte zou 
vergen, volsta ik hier met 
de vermelding van de La
tijnse en Nederlandse na
men van de vogels: 

VN New York (viermaal 37 c.) 
Buceros bicornis dubbelhoornige neushoornvogel 
Eudocimus ruber rode ibis 
Sarkidiorms melanotos knobbeleend 
Dendrocygna uiduta witwangfluiteend 
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VN Geneve (viermaal 0.90 f.) 
Branta ruficolhs roodhalsgans 
Geronticus calvus Kaapse ibis 
Dendrocy^na bicolor rosse fluiteend 
Ramphastos uitellinus groefsnaveltoekan 
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VN Wenen (viermaal €0.51) 
Anas Jormosa Siberische taling 
Bostrychia hagedash Hadada ibis 
Ramphastos toco reuzentoekan 
Alopochen ae^yptiacus Nijlgans 
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Duitse postzegels 
Munten & Bankbiljetten (vanaf Duitse Rijk). 

Edith van der Linden, Waldstrasse 6, D82284 Grafrath 
Fax; 0049 8144 939509 eMail; evdlinden@tonline.de 

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

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

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥MET 
KIJK OP W W W . P Z H  V A N V L I E T . N L 
V O O R : DUITSE KOLONIËN, BELGIË, HONGARIJE, 
DUITSE RIJK, NEDERLAND, PARTIJEN, COLLECTIES ETC. ETC. 
V\/i| zi|n gespecialiseerd in veel kavels, die klaar liggen voor 
diverse veilingen, waar u mininnaol 15% veilingkosten op bespaart. 
Wi| leveren door heel Nederland, maar in onze gezellige winkel doet 
u de beste zaken 

Geopend woensdag t.m vri|dag 11.0017 00 Zaterdag tot 16.00 

PZH Van VLIET 
Molecatenlaon 16 b, 7339 LM UGCHELEN 

Tel 0555416108 
(Gratis parkeren voor de deur) 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 
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Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel 0346550618 
bg.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 met te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

mailto:evdlinden@t-online.de
http://WWW.PZH-VANVLIET.nl
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KILOWAAR AANBIEDINGEN 
VAN DE MAAND 

1 Kg. Duitsland missie met nieuw 18,50 
1 Kg. Tsjechië goede missie 25,00 

1 Kg. Australië moderne missie 25,00 
250 gram Australië grootformaat 13,50 

DEZE MAAND VERWACHT 
Canada grootformaat België grootformaat met nieuw, Duitsland 
grootformaat met 2003, Engeland met nieuw, Japan missie en 

Litouwen grootformaat. 

ER ZIJN WEER VEEL NIEUWE VERZAMELINGEN 
EN RESTANTEN BINNEN, TEGEN ZEER LAGE PRIJZEN 

KOM LANGS OM ZE TE BEKIJKEN. 

KIJK OP INTERNET VOOR AANBIEDINGEN WWW.BREDENHOF.NL 

MÊÊM MMMm m ÉnÉ^j^m 
PRIJZEN PER STUK NORMAAL lx 3x Sx 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 

WrrtE 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 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 17,00 

NU 58,50 

NU 18,25 

NU 63,50 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 
5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 120,00 NU 95,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 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 

L^lRiLWSLLUiJS 
LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 
DUITSLAND 

ENGELAND 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANSE GEBIEDEN 
GRIEKENLAND 
GROENLAND 
IERLAND 
INDONESIË 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
NIEUW ZEELAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
SINGAPORE 
SPANJE 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 

ïï gl!J[^Lïy^[iiUU:tö)\!m/M ®L 
OMSCHRUVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
ENKEL PAPIER VEEL NIEUW 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW LEUKE MIX 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ALTIJD MET DE NIEUWSTE GEEN KERST 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 
GOEDE MIX MET BOEKJESZEGELS 
VEEL NIEUW 2001 
SUPERMIX VEEL LANDEN 
LEUKE MIX MET NIEUW 
ZELDZAAM MOOI ZEER SCHAARS 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MOEILIJK GEBIED 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDEMIX MET HOGERE WAARDEN 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
KORT GEKNIPT MET NIEUW 
MET NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX VEEL ZEGELS 
GOEDE MIX MEEST JAREN 80 EN 90 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 

mm 
100 gr 

7,00 
11,50 
16,00 
7,00 
7,00 

10,00 
7,50 

57,95 
1100 
15,00 
32,50 
11,35 

86,00 
14,00 

9,10 
13,50 
12,00 
35,00 
15,00 
7,50 

13,50 
12,50 
16,00 
13,50 
15,00 
11,50 
15,00 
9,00 

10,00 
32,00 

9,50 
11,00 

^m 
250 gr 

16,50 
27,00 
39,00 
16,50 
16,50 

23,50 
17,50 

26,50 
36,50 

27,00 

33,50 
21,50 
32,00 
28,50 

36,00 
18,50 
32,50 
31,00 
38,75 
32,50 
36,00 
27,50 
35,00 
21,00 
23,50 
79,00 
22,50 
26,00 

mi^ 
500 gr 

31,50 

31,50 
31,50 

43,00 
32,50 

V 
50,00 
72,00 

41,00 

35,00 

62,50 

40,00 
45,00 

155,00 
42,50 
50,00 

mailto:emailBreclenhof@cs.com
http://www.btedenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
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EMail hvanderpols@wanadoo.nl 

Nederland & Ver. Europa pfr. + 
gest. Stuur uw nummers en ont
vang mijn prijs 
F. Ghijben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar. Tel./fax 
0316529241 EmaiI f ghij
ben{3)wanadoo nl 

Nederland postfris v.a. 25% 
Nederland gebruikt v.a 25%. 
Tevens abonnementen België 
e.a. T. van Wijck, tel ■ 0115
622474 

Berlijn i960 t/m 1990 postfris € 
195,, DDR 1965 t/m 1990 post
fris € 265,. Prijslijst gratis, 
Edith van der Linden, Waldstr 6, 
82284 Grafrath, Germany. Fax: 
0049 8144 939509 of 
evdlinden@tonline de 

Euro cept. De hoogste prijs voor 
uw verzameling, ook deelverza
meling/series/blokken Eurocat 
inkoop/Verkoop 
tel : 0180520069 / fax. 0180
523342 
Email: pluijmpies@hotmail.com 

Kilowaar, 59% herdenkingsze
gels 50 grams IJsland€ 25,, 
150 grams Finland  € 20,, 120 
grams Noorwegen, Denemarken 
of Zweden  € 10, in een brief 
op op gironummer 1624853 
Franco thuis. Correspond in 
English. Wanthst service 
Lennart Runfors, Godandsgatan 
I, SE602 17 Norkoping, Zweden 
Email. lennart.runfors@swip
net.se 

Provincievelleties alle 13 voor € 
125,. Per stuk vanaf € 7,50. 
Duitsland 2002 postfris € 72,50, 
gestempeld € 57,50 excl. porto. 
Duitsland: 85 versch vanaf 2000 
tot heden voor € 10,. Giro
5312882 Varseveld  Boschman, 
De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar Tel • 0316
343537 Euromunten 12 landen 
UNC € 125,.Van de 12 landen 
de I, 2 en 5 cent € 17,. Finland 
Triple set BU 199g  2001 € 150,. 
Ook euromunten per land. 

Polen, Joegeslavie, Roemenie, 
Albanië, Hongarije, Bulgarije, 
Tsjechoslowakije. PZH Wiktor, 
Hodgesstr 13, 
6135 CS Sittard Tel/fax: 046451 
27 51. Ook rariteiten' 

Gratis prijslijsten postfrisse 
zegels van vele thema's. Wien, Pb 
22517, 
iioo DA A'dam Z.O. Tel/fax: 020
6974978 en www.wien.nl 

Voor Filatelieboeken gaat u naar 
www.flevolacus.nl, steeds wisse
lend aanbod: serieuze belangstel
lenden, zonder internet kunnen 
een gratis Iijst aanvragen: Flohil: 

0651386306. Snelheid en kwali
teit' 

Israel ƒ Palestijns gezag: Nieuwe 
uitgaven tegen nominale waarde, 
prijslijst gratis, ongelofelijke aan
bieding, kostbaar geschenk Eilat 
Philatelic Club, Postbus 542/32 
Eilat, Israel. 
Epci{3)netvision.net.il 

Postfrisse oudere motieven: 
grote geïllustreerde lijst 2003 
gratis W&K Schaetzle AG , PF 
337, CH-8832 Wollerau Fax: 
0041-1-7848059. 
E-mail: w.k.schaetzle.ag@blu-
ewin.ch 

D.D.R. 25% Bund Berlin Reich 
N.L oCH. Fr. Eet Va. 35%! 
Romkens, tel.: 045-546 28 94 

I kilo GRF Nederland 2002/03 "^ 
12,- incl. porto giro 3478522 E. 
Nijman Mijnsheerenland man
co's welkom hele wereld, koop 
cept tm '92 
mail. ed.nijman(a)wanadoo.nl 

www. stamps from nl Webwinkel 
voor betere zegels van Nederland 
en Europa. Onderhouden door R. 
van Kessel. 

www.postcardsfrom nl Ruim 
7000 Nederlandse prentbrief-
kaarten online te koop. 
Onderhouden door 
R. van Kessel. 

1250 Verschillende postzegels 
wereld 
€ 10,-geen gescheurde/gevouwen 
rommel Geld in brief of giro 
121373g t.n.v. 
M. Piest Fazantenstr. 61,1781XK 
Den Helder Tel 0223-627690 

Duitsland vanaf 1949, gestempeld, 
25-30% Michel. Stuur manco-
hjst, Lehestr. 12, 7641 VR 
Wierden (0546-573379) 

Vogels op postzegels, word lid 
van de Motiefgroep Ornithologie. 
Inl gkolman@tiscali nl 

Roemenie 5% -15% Michel pfr. 
gest. 1865-2001 Gratis prijslijst 
Dan S. 0F48-CP27 Boekarest 2 
Roemenie 

België postfris, ongestempeld 
met plakker en gestempeld. 
Volledige reeksen en losse post
zegels Gratis prijslijst. Fil-mag, 
Postbus 22, 6-9240 Zele, België 

Ierland - IJsland Bijna alles in 
voorraad, gebr , ongebr. Uw lijst 
naar H. Kuipers, Beethovenlaan 
15, 7604 SC Almelo 
E-mail- hkuipers.3@)hccnet.nl 
Tel.: 0546-532155 

Thailand/Siam nieuwtjes en 
manco's, voordelig. Bel voor 
info: R v.d Boogaart. Tel 020-
6931091 

Postzegels van Mali (West-
Afrika). Gebruikt. Koop of ruil. 
R. Holvast. Tel. 0318-552666 
rhoIvast(a)cama.nl 

600 verschillend Europa €5 , - in 
brief of giro 3330084 Boetzkes, 
Baroniehof 100, 5709 HB 
Helmond 

Bund, DDR, Berlijn, Zwitserland 
20 tot 25% cat w. lijst op aan
vraag. R Dorman, Meidoorn 7, 
7742 RS Coevorden 
0524-514484 of op internet 
hier.is/rick 

300 gestempeld Did € 5,- of 
ruilen tegen 200 NOG. ]. Eeftink 
Giro 403948 W de Within. 17, 
1403 VC Bussum 

ie dag env Ned. Antillen + blok
ken nr 6, g t/m 170 € 60,-
Koenhorst. Tel.: 0481-466175 

Italië in Davo-album t/m 1998, 
gestempeld € 200,—Xverz. 
Ruanda/Burundi, veel motief, € 
75,- Koehorst 0481-466175 

Zichtzendingen postzegels hele 
wereld-
€ 0,05 per zegel, met gecontro
leerd op catalogus waarde U 
kiest de zegels die u kunt gebrui
ken en stuurt de rest terug. 
Fil-mag, Postbus 22, B-9240 
Zele, België 

Manco's kleinrondstempels 
Nederland. G.A. Hamstra, tel.: 
0594-505484 

USA 100 versch grf met nieuwste 
€ 7,-, 200 id € 12,-, vlaggen (52 
staten) € 15,-, vogels (S2), die
ren (S2), bloemen (S2), presiden
ten €15,-per serie Greetings 34 
C. € 20,-, mancolijst USA + 
Canada welkom. Giro 1282149 mv 
J. Dijkstra, Lindenoord 20, 8172 
AL Vaassen 

St. 16000 prentbriefkaarten m. 
doorl./autom./meer- en meng-
/bi)z /weid. frankering. afstemp 
PC-vlaggen per. 1978-1990. 
Tel. 075-640 26 26 

Postzegels - oud en nieuw - kijk 
op www helmpost nl voor al uw 
zegels Nederland of anders - kijk 
op www.helmpost.nl 

Provincievelletjes compleet 12 
stuks eenmalig € 9 5 , -
TeL: 038-4535521 

N.Zeeland vele betere zegels 
modern + oud, gebruikt/onge
bruikt. M. Bierenbroodscot, 
Vennewaard 303,1824 KK 
Alkmaar 

GEVRAAGD 

Ik koop of ruil firmaperforaties 
alle landen. Veel ruilmateriaal 
aanwezig. 
W J. Manssen Laan der V.N 31, 
3844 AD Harderwijk. 
TeL 0341-417980 E-mail-jaap-
manssen(3)hotmail.com 

Plaat/etsingnummers koop/ruil 
HT Hospers, Binnenhorst 10, 
790g CM Hoogeveen. 
Inl Tel : 0528-268642 

Ik koop of ruil Nederlandse 
frankeers tem pels. Arie 
Molenaar, tel.: 0546868274 

Verzamelaar zoekt goede grote 
verzamelingen te koop H.M. van 
Dijk, tel: 055-3660475 

Mooie collecties v.d. hele wereld 
Gratis taxatie, vlot afgehandeld 

W. v.d. Berg, Valkhof 94, 2261 
HV Leidschendam of 
tel.-070-3272108 

Firmaperforaties Koop of ruil 
M. Silkens, Korttenaerlaan 18, 
1215 NH Hilversum. 
035-6234423 

Postfrisse frankeergeldïge post
zegels van Nederland en andere 
West-Europese landen koopt 
J.F P Peerenboom 
Tel 0499-475622 

Frankeergeldige postzegels van 
Nederland en diverse andere 
West-Europese landen zonder 
gom koopt P J M. van den 
Düngen. Tel. 06-53204122 

Frankeergeldige Nederlandse 
zegels. 
P. Rotgers, tel 010-4205276, 
fax 010-4552991 

Kantoorstempels op zegels/brie
ven van oud-Australische staten 
P. Bakker Schut K Onnesstr. 10, 
7316 LS Apeldoorn 
055-5222973 

Puntstempels op NL ig t/m 43. 
Liefst een omvangrijke verz Of 
betere losse ex Goede kwal. = 
goede prijs' Aanbiedingen aan: 
Henk Küster, toorqs@)cs com 
of Box 129, 3430 AC Nieuwegein 

Speciale uitgifte enveloppen 
Postzegelhandel van Leeuwen 
Postbus 122 Leiden 1964-1969 
met leeuwenkop rechtsonder op 
de envelop met volgnummer 
Guldemond tel. 038-4651735 

Verenigd Europa cept postfris 
1956 2001 € 5000,-Ook deelcol-
lecties gevr. 
C. Cryssen 0181 624635 

Voor elke 100 grfm Nedeland 
geef ik 100 grm USA, Canada of 

wereld. J. Pekel, Ligtenbergstr. 
25, 6433 BP Hoensbroek. Tel : 
045-5213901 

Thema mapje 2 x twaalf provin
cies of ruilen tegen mapjes 2 x 
industrieel erfgoed 046-4334487 

Bod gevr. ECUBRi-io 23 29 
Telebr 1-417 23 collectcds 1-3 47 
XNVPA1455, 
v.d. Laarse 0297-342612 

Te koop gevraagd Themamapje 
na 8 twaalf provincies + herinne
ringsmapje 60e verjaardag kon 
Beatrix. J. Schipper, 
tel. 0186-614127 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, voor de 
actieve verzamelaar van Engeland 
en gebieden. Blad, meetings, vei
lingen, rondzending, bieb. Bel 
070-3860232 zie www sgbritan-
nia.nl; See you" 

Zwitserland 1850-2002, 
Liechtenstein 1912-2002, uitge
zochte kwaliteit, 0 • /O, zeer 
voordelige prijzen. Grote lijst 
gratis. R. Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH 6612 Ascona. 
Tel /Fax. 0041 ogi 7gi 23 54 

Israel, gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen. Inl.- A. 
Bouwense, tel. 0113-212762. 
E-mail a.bouwense(5)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 070-3460328 

Ruilen 100 tegen 100 wereld. 
Sadatstraat 19, 6671 GA Zetten. 
0488-453525 

ER ZIJN 
POSTZEGELWINKELS 

EN ER IS 
VAN DER BIJL 

(1 Postzegels 

W.van der Bijl i) 

t—is 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA (RT.A./C.N.E.R) 

mailto:hvanderpols@wanadoo.nl
mailto:pluijmpies@hotmail.com
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
mailto:lennart.runfors@swipnet.se
http://www.wien.nl
http://www.flevolacus.nl
http://www.postcardsfrom
http://www.helmpost.nl
http://nia.nl
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POSTZEGELVEILING HOES 

183 *̂« veiling 
vrijdag 13 en zaterdag 14 juni 

Collectie W.M. de Jong deel I I 
o.a. Nederlands Indië met vele zeldzaamheden 

voorfilatelie Nederland w.o. militaire post 
~ superbe tweede en eerste emissie 

1 

1 
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tevens veilen wij een deel van de bekroonde 
tentoonstellingscollectie eerste emissie Jan Gouw 
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POSTZEGELVEILING HOES 
* POSTBUS 3106 

5003 DC TILBURG 

Telefoon +31(0)13 580 04 34 
Fax +31(0)13 580 04 35 
E-mail: info@pzv-hoes.nl 

^ry U-Ce /wt.A^.t^nj%i»-f^. 
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gratis catalogus op aanvraag 

mailto:info@pzv-hoes.nl


(advertentie) 

Telefonisch bestellen: 033-2982353 EDEL COLLECTIES PRESENTEER 

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

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

Motiefzegels, bijzondere uitgiften, gelegenheidsuitgiften, oude 
historische zegels, toeslagzegels, gelegenheidsenveloppen. 

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

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

Bij elkaar een schitterende partij 
waarvan u avonden lang zult 

genieten. En nu voor een extra 
ge prijs. 

D e n o n n a l e pr i js is 
€ 8 5 , -

N u voo r s lech ts 
€ 24,95! 

Levering geschiedt op 
volgorde van binnen
komst van uw bestel-

Img Op = op. Reageer dus 
zo snel mogelijk. Stuur uw 

bestelbon op of bel 033-2982353 
Bestelnr. "Documententas vol 
postzegels". 

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

Een nieuwe zéér aantrekkelijke collectie ! 
Éénmalig... een 

ote en vooral 
ichitterende 
erza meling 
an het uiterst 

Interessante 
exico! Een 

iracht collectie, 
léér dan 200 
ostzegelsd), 
;owel voor 
leginnende als 

[ver)gevorderde 
liegels, bijzon

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

VERZAMELING SAN MARINO & MONACO 
NU € 24,50 

Dit is een oude collectie van de staatjes Monaco en 
San Marino. Mooie verzameling van zo'n 200 oude 
postzegels. Bestelnr. 7030 

• • j 
HET COMPLETE WWF-COLLECTORS PACK 

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

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

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

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

iware albumbladen, • klemstroken • bescherm-cassette en biedt plaats 
lan de Elvis postzegelvellen! Een indrukwekkend eerbetoon aan "The 
ng of Rock and Roll". Bestelnr; "ELVIS Special Offer" „ 

GRünSÜ 

-4^t' 

DE SPECIALE AMPHILEX 2002 
POSTZEGELVELLEN 

EN HET "AMPHILEX 2002" ALBUM 
GRATIS! 

SLECHTS €87,-
Amphilex 2002" com
pleet met album! - 3 vel-
in "Nederlandse 
obelprijswinnaars" - 1 
1 "150 Jaar Neder

landse Post-
~ _ zegels" 

Voordeelbon Postzegel of envelop niet nodigi 

ja, stuur mij vrijblijvend 10 dagen op zicht: (vul a.u.b. het bestelnr. in) 

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

E-mailadres: 
+ € 1,93 als bijdrage in de porto- en verpakkingskosten 

I Als ik mijn bestelling behoud, betaal ik: 

IU via éénmalige automatische afschrijving (hieronder a.u.b. uw bank-

of giro rekeningnummer invullen) 

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

IL 
Bank/gironummer: 

I I I I I I I I I I 

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

Telefonisch bestellen: 033-2982353 
fax. 033-2995462 

e-mail: lnfo@edelcollecties.nl 
webwinkel: www.edelcollecties.nl 

Edel Collecties 

Antwoordnr 1616 

NL-3740 WC Bunschoten 

,,I|.|,|,,|L||I|,,,I|„,I|,I,|,,I|,I,| 

mailto:lnfo@edelcollecties.nl
http://www.edelcollecties.nl



