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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal iiet best georiënteerd 
Uit collectie variëteiten en foutdrukken: 

I^Bi 
i NEDERLAND 25'^ 1 
E 1 
Luchtpost 15 zonder tekst 
"bijzondere vluchten" 

W W V V P P W ^ W V W 

y|y|y|^^J||f^J 
895 
waardeaanduiding 
ontbreekt, zeer 
zeldzaam 

PI ■ ■ ■ ■ ' w wm m WW 

1222V 
rechterzijde ongeperforeerd 127A 

lijntandmg 11x11, 
postfris 

Verder mochten wij ontvangen: 
* Tentoonstellingscollectie Spitsbergen (bekroond met de Kortewegtrofee) 
* Grote stock Zwitserland 
* Japanse bezetting collectie T. Vrijdag (3e deel) 

1272V 
bovenzijde 
ongeperforeerd 

Inzendingen voor deze belangrijke veiling van 23  30 maart zijn nog tot 
uiterlijk 20 januari mogelijk. 
Indien ook u overweegt uw collectie of doubletten in deze grote voor

jaarsveiling te verkopen, neem dan contact op met onze experts voor een 
gratis taxatie en/of advies. 
Wij bieden u 2 mogelijkheden: contante verkoop of realisatie via onze 
internationale veiling. 
Voor grote objecten is bezoek aan huis mogelijk. 
Na overmaking van ƒ 2 0 - (ƒ 2 5 - CD-Rom) op giro 461000 ontvangt u de catalogus 

Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - TEL. 020-6230261 - FAX 020-6242380 
Internet: www.npv.nl 

http://www.npv.nl


BERKELENRODENRIJS 

CQmbi-mniSsnlQQt^?^ 
Een aanbieding om van te watertanden 

INCK 

SUPER-TIP 1 .SUPER-TIP 2 
'50 Motieven' '20 Blokken' 
Schitterende 
selectie van de 
50 allermooiste 
uitgiften Motieven 
met een gratis 
luxe insteekalbum 

Uitgebalanceerde 
samenstelling 
van 20 
schitterende 
Blokken op 
een Luxe 
Insteekkaart 

Los verkrijgbaar 
voor slechts f22,-

SUPER-TIP 5 
'2 Grote Luxe Albums' 

Een deelcollectie m twee grote luxe 
insteekalbums met daarin een groot 
aantal uitgif ten van de gehele wereld, 

waarbij ook enige doubletten 
Zeer hoge 
cataloguswaarde 

Een van de prachtigste 
uitgif ten van verschillende 
Dinosaurussen, met zowel 
het luxe 'samenhangende' 
velletje als de complete 
serie in 'Kleinbogen' 

Los verkrijgbaar voor slechts f 33,= 

SUPER-TIP 6 
'72 Vogels en Bloemen' 
Een uiterst kostbare uitgif te 
Vogels en Bloemen m complete 
velletjes gepresenteerd op een 
luxe insteekkaart met een 
waardeaanduiding in Michel 
van DM 1 440,=i 

Los verkrijgbaar voor 
slechts i66,= 

STOMEEPWNClPe 

S TOMÉ E PRINCIPE K 

<k if ^p 
000 

KASSAr 
■COMBI-WONDERDOOS 

/U9: 'ari f 396,= voor slechts 

Alle 'Super-Tips' 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 én 8 

van ƒ 396,= voor slechts ƒ 149, 

Bespaar direct ƒ 247,=! 
Bestel direct! Op=op! 

BEZOEK 'Ranonkelweg 4, 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

Bezoek: maandag t/m vrijdag van 10 00 17 00 uur 
Open Dagen: elke eerste vrijdag en zaterdag van de 

maand van 10 00 17 00 uur 

BESTELLEN BEKIJKEN EN ACHTERAF BETALEN MET DE BIJGESLOTEN ACCEPTGIROKAART DE VOLLEDIGE BETALING MOET BINNEN 14 DAGEN NA ONTVANGST 
ZIJN BIJGESCHREVEN OP DE REKENING VAN PHILAPOST ALS U DE BESTELLING VERMEERDERD MET F 5,= PER ORDER NIET WILT BEHOUDEN MOET U 
DIT BINNEN 7 DAGEN NA ONTVANGST KENBAAR MAKEN AAN PHILAPOST TERUGZENDEN AAN PHILAPOST IS VOOR UW EIGEN REKENING EN RISICO 
DOE HET DAAROM MET EEN VERZENDBEWIJS VAN PTT POST LEVERING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT PHILAPOST MAG EEN OPDRACHT TOT LEVERING 
WFIGFRFN FFN HFRIMMFPIMf; KOST F in = FFM flAMMAMIMf; KTICT nPMIFIIW F m - |:\;FMTIICIF IMrACCnk-fTjTliM 7IIM TF\/PM<; \/nnn IMI PCî CMIMr: 



WILLEM TIEMAN PRESENTEERT: 
Voordelige aanbieding verzamelingen, collecties en partijen 

Alle aangeboden collecties hebben wij zo objectief en eerlijk mogelijk omschreven en de prijzen overal 
aan de lage kant gehouden. 

Wij staan volledig achter iedere aanbieding, de prijzen zijn in verhouding tot samenstelling en kwaliteit, 
in ieder geval te allen tijde zéér redelijk te noemen, dit is ons principe. 

1) NEDERLAND: leuk partijtje om uit te zoeken overw 
gestempeld, zeer geschikt voor handel/rondzending etc. F 295,-

2) NEDERLAND FDC's E62 t/m E316: 100% complete 
verzameling onbeschreven, cat.w f 2.162,25 plus vele 
extra's, met geteld F 500,-

3) NEDERLAND FDC's, beschreven, opengesneden verzameling 
van 18 stuks zeldzamere en betere FDC's, ongineel verzonden 
vanuit Nederland naar Engeland E5 tot en met E25 (manco 
E8, E12 en E21). Cat.w. f 3.230,-. Koopjei F 740,-

4) NEDERLAND penode 1971/1995 (xx) complete postfris-
verzameling in luxe Leuchtturm-album (postkantoorpnjs 
f 855,20, 618 postzegels en 56 versch. blokken, autom.b , 
velletjes, kerstvellen). Nu . . . . . F 750,-

6) NEDERLAND 1945/1970 (xx): op slechts enkele series na 
geheel complete postfrisverzameling in luxe Leuchtturm 
album (cat w f 3 266,35, 508 zegels en 7 blokken) . . F 850,-

7) NEDERLAND 40-er 50-er en begin 60-er jaren engros- postje 
incl. vele complete postfnsse series Cat w f 5.180,60. F 855,-

8) NEDERLAND FDC-collectie incl meelopers, bijzonderheden, 
doubletten etc w i vele betere soorten uit de 50er jaren, cat.w. 
ruim f 10 500,-merendeels luxe onbeschreven'Koopje. F 875,-

9) NEDERLAND penode ca.1872/1997 (xx/x/o): avonturen- partij, 
zeer gevarieerd en veelzijdig incl collecties, restanten, 
stockboeken, albums, ook bv vele complete postfnsse series 
50er jaren alsmede FDC's, postw stukken en vele hoge 
waarden "rijp en groen" (cat w. f 12 750,-, zeer geschikt 
voor handelaar of wederverkoper) Spotkoopje' F 900,-

10) NEDERLAND 1945/1963 (xx): complete verzameling postfris 
zonder plakker (manco Konijnenburg en Juliana Enface) Cat.w. 
f 2.964,35 met luxe Davo-Chnstalalbum F 950,-

11) NEDERLAND periode ca.1940/1976 (xx): collectie postfns 
incl doubletten en aantallen in wisselende hoeveelheid, incl 
vele goede complete series 50-er jaren (cat w f 6 130,-) 
Koopjei F 1.000,-

12) NEDERLAND FDC'S onbeschreven engrospost tussen 
E 60en E 330 zeer gevaneerd Gat w f 13 150,- Nu F 1.000,-

13) NEDERLAND kindvelletjes periode 1965/1973 incl 
Vluchtelingenblokjes (1966) postfris engros in div aantallen 
(cat.w. f 7 315,-) Nu. . . . F 1.000,-

14) NEDERLAND en Overzee ca.1900/1995' grote doos met post 
zegels waarin vele betere zegels en series, over het algemeen is 
de kwaliteit goed te noemen al moet er gerekend worden op een 
afval van ca 10%, enerzijds veel klein en eenvoudig materiaal 
FDC's, anderzijds veel prima en interessant matenaal, zeer 
gevaneerd en veelzijdig , for pleasure and profit. Cat w. 
minimaal f 17 000 Opperst sorteergenofi Spotkoopje! .F 1.100,-

15) NEDERLAND penode 1975 t/m 1997 (xx): postfnsse 
postzegelverzameling 100% compleet in 2 luxe Davo-
Christalalbums met alle extra's zoals de betere velletjes 
Verhuis en Sesamstraat etc), blokken en automaatboekjes. 
De voor de zegels betaalde postkantoorpnjs bedraagt 
f 1 207,30 + ruim f 250,- voor de mooie albums (685 
postzegels en totaal 83 verschillende blokken, velletjes, 
automaat-boekjes etc , etc ). . . . F 1.250,-

16) NEDERLAND FDC's E48 t/m E404 periode 1961/1999: luxe 
onbeschreven verzameling in 3 albums 100% compleet, plus 
vele met getelde extra's en specialiteiten (cat w f 3.562,50 F 1.250,-

17) NEDERLAND bijzondere vluchten, zowel voor- als naoorlogs 
materiaal voor liefhebber bijzonder leuk object! F 1.525,-

18) NEDERLAND: koffer met collecties, restanten etc. veel 
uitzoekplezier Fundgrube' F 2.500,-

20) NEDERLAND automaatboekjes penode 1964/1997. collectie 
incl doubletten, onuitgezocht op varianten etc (geteld op 
postkantoorpnjs incl. vele dure en betere boekjes uitgifte 
PTT-pnjsf 3 115,-). Nu. . . . . . . . F 3.000,-

21) NEDERLAND rolzegels etc postfns/® zeer grote avonturenpartij, 
onuitgezocht waann vele interessante, betere en zeldzame stnps 
Prachtpartij, zeer geschikt voor handelaar en/of verzamelaar 
die er zin in heeft om dit helemaal uit te zoeken. Enorm hoge 
cat w I (er zitten m deze prachtige partij/ collectie ook vele 
extra's, boekjes, velletjes, combinaties etc, etc) . . F 3.500,-

22) NEDERLAND en Overzee periode 1852/ca.1990 en iets 
buitenland: partij zeer gevarieerd, restanten, collecties, albums, 
FDC's, brieven, poststukken etc , etc Vele avonden uitzoeken, 
avonturen en gemeten van deze "Fundgrube" waarin vele 
Nederlandse complete postfnsse series, veel mooi oud 
materiaal etc , etc (cat w. minimaal f 50.000,-, geschikt 
voor vele doeleinden!). Spotkoopje' . . . F 3.500,-

23) NEDERLAND postfris ca 1940/1974 (xx): engrospost in 
vellen en veldelen incl plaatfouten etc. (mets extra voor geteld) 
incl vele complete senes. Binnen het kader van deze partij is 
o.a. een leuke post vier complete vellen a 100 stuks nr1052 
(koeien). Gat w f 38.993,30. F 4.500,-

24) NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES periode 1964 - heden: 
collectie/engrospost postfns incl doubletten zeer gevarieerd 
incl. goede en meer zeldzame teksten uit de 6 en 9 sene en 
vele telblokjes aanwezig (postkantoorpnjs: f 5 270,-; interessante 

avonturen-praohtkoop, beslist prima winstmogelijkheden en 
ook veel zoekwerk voor specialist). 
Koopje! . . . F 5.000,-

25) NEDERLAND v.a. ca.1937/1998 (xx): verzameling postfns 
zonder plakker in 6 luxe Davo-Chnstalalbums t w. deel 1 tot 
en met 4, autom boekjes, en deel S. Zeer mooie koop' F 5.200,-

26) NEDERLAND 1852/03.1940 S: grote doublettenpost, zeer 
gevarieerd . . . . . . . F 5.800,-

27) NEDERLAND periode 1852/1998 ( S/xx/x): grote, zeer veelzijdige 
avonturenpartij, collecties, albums, dozen, zakjes, restanten, 
old-timers etc, etc. Zeer veelzijdig, incl. veel postfris Geschikt 
voor vele doeleinden handel, wederverkoop, rondzending, 
incl veel hoogwaardig materiaal en talloze complete series, 
pnma kwaliteit, gemiddelde afval met meer dan 5% (cat.w 
ruim boven de f 100 000,-). Koopje' . . . F 8.500,-

28) NEDERLAND periode 1935/1963: postfrisverzameling in 
blokken van vier incl nrs. 346/349 (Konijenburg) en 518/537 
(Juliana Enface) etc Gat w. f 37 932,80. . . F 15.500,-

29) NEDERLAND 1852/1940 (x/®): op slechts weinige nummers 
na geheel complete verzameling, vanaf 1876 alles ongestempeld 
incl nrs.48, 80, 101, roltanding compleet (manco nr32), 
brandkasten etc, etc Belangrijke prachtkoop' F 20.000,-

30) NED.ANTILLEN P.T.T.-mapjes (xx) nrs.1 t/m 82 is periode 
1984/1993 F 500,-

31) NED.ANTILLEN periode 1949/1985 (xx): postfris in luxe 
Leuchtturm-album (cat w f 1.658,25; 568 postzegels en 
29 blokken).. . F 575,-

32) AFGHANISTAN: avonturenpartij F 650,-
33) AFRIKA: veel landen, leuke mix incl veel oud en ouder 

materiaal, groot assortiment F 275,-
34) AFRIKAANSE LANDEN: grote avonturenpartij incl. veel 

klassiek, vele landen goed vertegenwoordigd, geschikt voor 
vele doeleinden o.a. handel, rondzendverkeer, studie, opzet en/of 
uitbreiding eigen collectie etc, etc. Zeer interessante koop' F 1.500,-

35) ALBANIË: partij/verzameling pfr/ongebr/ © F 350,-
36) ALBANIË ca.1913/1980: gigantische grote partij/ collectie, zeer 

veelzijdig waarin veel belangrijk materiaal, dozen, zakjes, 
collecties, restanten, brieven, kaarten etc , etc Fundgrube! F 7.500,-

37) ALGERIJE periode 1924/ca.1980 incl. voorlopers etc: grote 
collectie/partij waar qua franje en sjeuigheid heel, heel veel 
aanzit'ook brieven, kaarten, postgeschiedems etc, etc . F 1.250,-

38) AMERIKA ca.1850/1990 (Nrd- en Zuid): geweldig leuke 
uitzoekpartij waarin vee! klassiek, ook Canada, USA etc. 
(vele duizenden zegels, incl veel beter en hooggenoteerd 
materiaal, enorm hoge cat.w') Koopje F 1.500,-

39) ANDORRA Frans en Spaans: leuke partij F 300,-
40) ANGOLA periode 1870/ca.1980: avonturenpartij waann veel 

beter materiaal, zeer veelzijdig en zeer interessant incl veel 
prima materiaal . . . . F 950,-

41) ARABISCHE WERELD: grote partij om uit te zoeken, 
gevarieerd in veel mooi klassiek en veel beter matenaal 
"njp en groen" (vele duizenden zegels incl. topnummers, 
veel uitzoekplezier') F 1.950,-

42) ARGENTINIË: interessante partij, incl klassiek F 850,-
43) AUSTRALIË: grote partij om uit te zoeken, veel goed en 

beter materiaal incl klassiek. Vele avonden sorteren, 
avonturen en genieten voor:. . F 800,-

44) AUSTRALIË en geb.: zeer grote partij incl veel beter 
materiaal F 4.500,-

45) BAHAMAS: mooie, gespecialiseerde collectie F 1.800,-
46) BALTISCHE STATEN: nieuw en oud incl. vele complete 

series F 575,-
47) BALTISCHE STATEN: partij oud materiaal waann ook veel 

gelopen stukken F 13.000,-
48) BARBADOS: interessante partij incl klassiek F 550,-
49) BELGIË ca.1860/1990: avonturenpartij zakjes, restanten etc 

rijp en groen waarin veel beter en interessant materiaal, enorm 
hoge cat w Spotkoopje! F 800,-

50) BELGIË SPOORWEGZEGELS: grote avonturenpartij 
"rijp en groen". . . F 2.000,-

51) BELGIË: grote partij, zeer veelzijdig incl. talloze complete 
series, beslist pnma winstmogelijk- heden, div. kwaliteiten. 
Koopje! . . . F 2.500,-

52) BELGIË: collectie vnjwel uitsluitend foutdrukken, bijzonderheden, 
plaatfouten, ranteiten etc Hoogst interessante koop, zeer 
geschikt voor getalenteerde filatelist die zijn verzameling op 
een hoger plan wil brengen oftewel met tentoonstelling wil 
meedoen etc. F 4.000,-

53) BELGIË: grote, veelzijdige partij, vrijwel geheel in de sfeer 
van "spoorwegzegels", incl geweldig veel kostbare series 
en zeer veel stempel- avontuur Belangrijke prachtkoop! . F 6.000,-

54) BELGISCHE KOLONIEN en gebieden: avonturenpartij incl. 
veel klassiek materiaal, zeer veelzijdig. Koopje! . . . . F 2.550,-

55) BERMUDA: partij/collectie F 475,-
56) BOEROENDI: grote verzameling F 490,-
57) BOLIVIA: partij/verzameling. . . F 300,-
58) BRAZILIË: enorme collectie/partij in albums, stock- boeken. 



dozen, kistjes brieven etc , etc F 5.350,-
59) BULGARIJE ca.1900/1980: verzameling in 2 insteekboeken 

(1570 versch postzegelsi) F 300,-
60) BULGARIJE: gigantische partij om uit te zoeken waann veel 

zeldzaam matenaal, zeer veelzijdig en interessanti F 5.300,-
61) CANADA ca.1859/1990: grote partij om uit te zoeken waann 

o a talloze complete postfrisse series, mooi klassiek, brieven, 
kaarten, postgeschiedenis etc , etc Fundgrube' F 2.600,-

62) CEYLON ca.1861/1980 leuke collectie/partij F 600,-
63 CHILI: leuke collectie F 350,-
64) CHILI ca.1850/1980: partij/collectie "rijp en groen" waarin 

veel pnma materiaal F 850,-
65) COLUMBIA ca.1870/1980: grote snuffelpartij, veel materiaal 

incl brieven, kaarten etc , alsmede mooi klassiek F 1.250,-
66) CUBA 1899/ca.1980: mooie coli inc! doubletten, interessant 

en veelzijdig F 575,-
67) CURACAO en Ned. Antillen vanaf 1873: grote avonturen-

partij waarin vele complete series en mooi oud materiaal F 2.500,-
68) CYPRUS 1880/ca.1980: avonturenpartij F 500,-
69) DENEMARKEN: gigantische avonturenpartij waann veel 

topmatenaa! waar qua franje en sjeuigheid heel, heel veel 
aanzit, zeer veelzijdig en hoogst interessant' F 5.850,-

70) DOMINICAANSE REPUBLIEK ca.1880/1980: kleine postzegel
verzameling met zwaartepunt op mooie zeldzame oude 
prentbriefkaarten F 750,-

71) BERLIJN (West): avonturenpartij F 300,-
72) BOHEMEN & MORAVIE 1939/1943 (xx/x/®): grote avonturen

partij, zeer veelzijdig waarin talloze specialiteiten, foutdrukken, 
plaatfouten etc , etc Voor specialist opperst sorteergenot' F 600,-

73) DANTZIG 1920/1939: avonturenpartij F 685,-
74) D.D.R. periode 1975/1990 postfris in complete series (vrijwel 

compleet in album, incl vele extra's blokken velletjes etc ) 
Ruim 1400 verschillende postzegels en 90 blokken en 
velletjes etc F 850,-

75) SAARGEBIED 1920/1959: avonturen-uitzoekpartij F 950,-
76) DUITSLAND ca.1880/1980: verzameling in 3 dikke 

insteekboeken uit nalatenschap div kwaliteiten 
Spotkoopje' (3080 zegels) F 1.200,-

77) DUITSLAND en Gebieden: immense partij incl bneven, veel 
postfrisse complete series, zeer geschikt voor speciaal-
verzamelaar en wederverkoper etc ENORM hoge cat w ' F 1.500,-

78) BOHEMEN & MORAVIE: grote speciaal-collectie F 2.500,-
79) DUITSLAND en Gebieden: immense partij, zeer veelzijdig, o a 

veel postfrisse complete series, zowel zeer geschikt voor 
handelaar en wederverkoper als voor specialist incl veel 
beter matenaal, ENORM hoge cat w ' F 2.500,-

80) D.D.R. 1949/03.1989: koffer vol met collecties, restanten, 
bneven, kaarten etc , waaruit minimaal 1 collectie verregaand 
compleet te halen is Belangrijke prachtkoop, enorm hoge 
cat waarde en heel, heel veel avontuur' Fundgrube' F 2.550,-

81)D.D.R. 1949/1971 8 : mooie verzameling gestempeld incl 
blocks 7 9B etc alsmede de zeldzame sene 327/341 etc , 
etc Cat w Michel ca D M 9 000,- F 2.575,-

82) D.D.R. 1949/1964: mooie collectie postzegels vrijwel compleet 
postfris zonder plakker incl Michel nrs 286/288 en 327/341 
etc , etc (catw ruim f 10 000,-) Prachtkoop' F 2.800,-

83) DUITSLAND (West) ca.1949/1990: partij/collectie met 
zwaartepunt op topmatenaal Koopje' F 3.000,-

84) BERLIJN (West): collectie/partij met zwaartepunt op 
topmatenaal Koopje' F 3.200,-

85) DUITSE GEBIEDEN, Duitse Staten etc en nog wat andere 
landen overwegend gebruikt en vaak in mooie albums, grote 
avonturenpartij zeer gevaneerd F 3.500,-

86) DUITSLAND en Gebieden: immense partij om uit te zoeken, 
zeer gevarieerd Spotkoopje' F 5.200,-

87) DANTZIG 1920/1939: gigantische avonturenpartij incl 
doubletten, alsmede brieven, kaarten met en zonder 
postzegel etc , interessante, belangrijke en veelzijdige 
collectie, boordevol avontuur' F 5.250,-

88) DUITSLAND en Gebieden: immense partij in albums, 
stockboeken, zakjes doosjes incl veel klassiek Belangrijke 
partij waann veel avontuur, verrassingen en opperst 
sorteergenot' F 6.000,-

89) DUITSLAND ca.1938/1945: grote studie-collectie, stempels, 
bneven, curiosa, veldpost (incl Polen), censuur, Cinderella's 
etc , etc (belangnjke 2e Wereldoorlog collectie incl talloze 
zeldzaamheden, grote doos vol met hoogst interessant 
filatelistisch materiaal') Fundgrube' F 7.500,-

90) DUITSE RIJK 1871/1940: verzameling op albumbladen 
verregaand compleet incl o a Sud Amenka- en Polar Fahrt 
overw ongestempeld Bijzonder aantrekkelijk en charmant 
geheel' F 10.000,-

91) DUITSLAND (West) ca.1945/1968: belangrijke collectie/ partij 
waann veel pnma materiaal o a complete postfrisse zg 
"Posthorn"-serie Michel nrs 123/138 postfns zonder plakker 
in luxe minister-insteekboek (ex coli Koos Zuurhof) etc , etc 
Zeer geschikt voor postzegelhandel cq belegger alsmede 
smikkelen en smullen voor specialist, gigantische cat w ') F 13.500,-

92) DUITSLAND en Gebieden: grote, zeer veelzijdige avonturen
partij incl brieven, kaarten, postgeschiedenis, speciaal-
collecties, talloze complete postfrisse series, stockboeken, 
collecties, prachtig klassiek, rijp en groen Fundgrube' 
(in albums, dozen, zakjes etc , totaal 25 draagtassen met 
fantastisch mooi materiaal)' F 15.000,-

93) DUITSLAND en Gebieden: enorm grote partij, zeer geschikt 
voor handelaar, belegger etc F 50.000,-

94) ECUADOR: gigantische partij, zeer veelzijdig incl 
topmatenaal F 1.400,-

95) EGYPTE: verzameling F 600,-
96) ENGELAND ca.1930/1985 ® : partij m 4 insteekboeken met 

overwegend massagoed (type Machin etc) Voor specialist 
echter nog veel avontuur watermerken, perfins etc , ook 
betere waarden en complete series (ruim 6000 zegels) F 340,-

97) ENGELAND ca.1850/1990: geweldig leuke en interessante, 
zeer veelzijdige partij in grote doos incl boekjes, hoge en 
hogere waarden, vele complete series, postgeschiedenis 
etc, etc Koopje' F 600,-

98) ENGELAND 1840/ca.1930 ® : gespecialiseerde verzameling, 
diverse kwaliteiten, waarin veel plaatnummer- en 
stempelavontuur, prachtig opgezet in album F 1.350,-

99) ENGELAND 1840/ca.1980: verzameling zg vrijwel uitsluitend 
"de krenten uit de pap", zeer geschikt voor grote verzamelaar 
die bv met een tentoonstelling wil meedoen, zeer veel prachtig 
decoratief materiaal, specimens, plate-blocs en talloze klassieke 
juweeltjes' (3 dikke goed gevulde albums met schitterend en 
heel bijzonder filatelistisch matenaal) F 5.000,-

100) ENGELAND 1840/ca.1985: immense partij in 2 uitpuilende 
koffers, incl veel topmatenaal, zeer veelzijdig ook brieven, 
kaarten, postal history etc , etc , 'n ware hoorn des 
overvloeds' Spotkoopje' F 5.000,-

101)ENGELAND 1840/ca.1960: gigantische avonturenpartij met 
zwaartepunt op klassiek (19e Eeuws) in grote aantallen, 
absoluut onuitgezocht incl talloze interessante stempels, 
plaatletters en nummers etc , etc (uitpuilende koffer vol 
hoogwaardig en hoogst interessant filatelistisch materiaal) F 10.000,-

102) ENGELSE KOLONIEN en Gebieden in Amerika: gigantische 
partij, zeer veelzijdig waarin o a postgeschiedenis, talloze 
complete postfrisse series, brieven, kaarten, mooi klassiek etc 
etc (enorm hoge cat w , belangnjke prachtkoop, 
Fundgrube') Koopje' F 2.900,-

103) FINLAND 1866/1940: charmante, mooie verzameling op 
albumbladen overwegend ongestempeld F 2.850,-

104) FINLAND: uitpuilende koffer vol matenaal waann heel veel 
erg mooi klassiek stempelmatenaal Tentoonstellingsobject' F 35.000,-

105)FIUME 1919/1924: avonturenpartij/collectie incl rariteiten/ 
specialiteiten "njp en groen" Schatkamertje voor specialist' F 3.000,-

106)FRANKRIJK POSTWAARDESTUKKEN (xx/®) periode 
vanaf ca. 1880: mooie collectie incl doubletten, zeer 
gevaneerd waarin vele zeldzaamheden, zeer geschikt voor 
studie-collectie (ruim 700(') Entiers Postaux) F 1.500,-

107) FRANKRIJK ca.1870/1960: leuke, veelzijdige avonturen
partij mol ongebr o a Yv nr 398, alle Celebnte-series, Lp30/33, 
vele zeldzame oude brieven, kaarten, postgeschiedenis, 
heel mooi klassiek etc , etc F 3.000,-

108) FRANKRIJK: grote partij om uit te zoeken waann veel goed en 
beter materiaal incl klassiek, zeer veelzijdig en interessant' F 3.500,-

109)FRANKRIJK BRIEVEN overw. periode ca.1900/1950- mooie 
collectie waarin veel interessant stempel- materiaal 
postgeschiedenis, enkelfrankeringen etc , etc Zeer interessant 
en zeer gevaneerd, voor specialist een droom om uit te zoeken 
incl veel zeldzaam mooi en zeldzaam matenaal (ca 4500 
brieven en kaarten, allen echt gelopen') Koopje' F 3.900,-

110) FRANSE KOL. & Geb. vanaf ca.1850: grote collectie/ partij 
incl veel pnma matenaal om uit te zoeken z g "Fundgrube" 
(=schatkamer) Eigenlijk zou deze partij ca f 8 000,- moeten 
kosten Nu F 2.000,-

111)GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere 
verzamelingen, zeer gevarieerd, vrijwel alleen courant en goed 
verkoopbaar materiaal Zeer geschikt voor postzegelhandel, 
rondzend- verkeer, ruil, opzet wereldcollectie etc Verk w 
f 6 500,- cat w hier natuurlijk een veelvoud van (vele 
duizenden zegels, goede kwaliteit, afval gemiddeld met 
meer dan 5%) Spotkoopje' F 1.975,-

112)GEHELE WERELD: enorm grote partij om uit te zoeken, 
collecties, verzamelingen, FDC's, ook massa- goed, restanten, 
dozen, zakjes, collectie fil literatuur, speciaal-catalogi, ook veel 
postfris incl Nederland etc , etc , ook vele met filatelistische 
verzamelingen (opruimings-partij winkeldochters, 'n auto vol 
materiaal, normale verkoop-waarde ca f 5 000,- incl vele 
mooie verzamelingen Nu in de voordeelaanbieding F 5.300,-

113)GEHELE WERELD ca.1885/ca.1990. gigantische partij, vele 
landen, collecties incl met filatelistisch, rijp en groen, ook veel 
massagoed, stockboeken, albums vol en leeg of bijna leeg, 
anderzijds vele goede verzamelingen o a West-Europa met 
veel postfrisse series Hoogst interessante, veelzijdige koop, 
ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur, pnma winst
mogelijkheden Over het algemeen betreft het een magazijn-
opruiming van de collecties/partijen waarvoor wij geen tijd 
hebben om uit te zoeken of te splitsen, alsmede z g 
"winkeldochters" die wij er voor 'n zeer klem pnjsje willen 
uitdoen, onze miskopen waarvoor wij strop nemen etc , etc 
Deze werkelijk grandioze partij kan in overleg bezorgd/ 
gehaald worden, een personenauto vol matenaal' 
Spotkoopje' F 7.500,-

114)GIBRALTAR: partij in doos/albumbladen etc F 650,-
115)GRIEKENLAND ca.1890/1980: verzameling in insteekboek 

(1247 versch postzegels) F 300,-
116)GRIEKENLAND en gebieden: immense partij w i veel 

klassiek incl brieven, kaarten en talloze complete postfnsse 
senes (incl div topsenes) Spotkoopje' F 2.400,-

117)GUERNSEY: collectie postfns F 450,-
118)REP.H0NDURAS ca.1890/1990: veelzijdige, zeer interessante 

avonturenpartij F 575,-
119)HONGARIJE ca.1870/1990: geweldig leuke en interessante, 

zeer veelzijdige collectie/partij in grote doos incl postgesch , 
vele complete series, blokken etc , etc Koopje' F 600,-

120)HONGARIJE en gebieden 1871/ca.1980: zeer interessante 
partij incl doubletten, oud materiaal "rijp en groen", zeer 
veelzijdig' 

121)HONGARIJE: grote avonturenpartij waarin veel zeldzaam 



materiaal F 5.250-
122)IERLAND 1922/ca.1980 (®/x/xx): gigantische partij incl veel 

massagoed o a van de 30-er jaren op briefstukjes, incl brieven, 
kaarten, postwaardestukken, handboeken etc Voor specialist 
absoluut een avonturenpartij van de 1e orde, absoluut 
onuitgezocht, ook vele complete postfnsse series etc (vele 
duizenden zegels) zeer veelzijdig en interessanti F 2.500-

123) INDIA ca.1850/1990: immense collectie/partij zeer veelzijdig 
en interessant incl bneven, kaarten, hoge klassieke waarden 
etc Voor specialist 'n droom' F 2.500-

124)IRAK periode ca.1918/1990: leuke, veelzijdige avonturen
partij F 5 7 5 -

125)iRAN/PERZIE: avonturenpartij waann interessant materiaal 
incl klassiek F 3 9 0 -

126) ISRAEL: postfris-collectie met full-tab Koopje' F 1.300-
127) ISRAEL periode 1948/ca.1990: gigantische partij zeer 

veelzijdig en gevarieerd incl doubletten, poststukken brieven, 
kaarten en vele, vele postfnsse complete series met full-tab' 
Belangrijke prachtkoop, ENORM hoge cat w ook smikkelen 
en smullen voor specialist' Koopje' F 3.550-

128)ITALIE en geb.: gigantische verzameling/partij incl doubletten, 
poststukken, kaarten brieven Zeer veelzijdige prachtkoop "rijp 
en groen' vol avontuur m i zou deze partij'waarin zoveel 
interessant en opwindend filatelis- tisch materiaal ca 
f 14 000,- moeten kosten in alle redelijkheid Nu in de 
voordeelaanbieding F 5.000,-

129) JEMEN (e.a. Arab. Republieken): partij/collectie, zeer 
veelzijdig en interessant' F 875,-

130)JERSEY: collectie postfns F 485,-
131)JOEGOSLAVIE 1918/ca.1980: grote, veelzijdige 

avonturenpartij, zeer geschikt voor creatieve collectioneur die 
b V wil exposeren op postzegeltentoonstelling, incl zeer veel 
prachtig, decoratief materiaal brieven, poststukken, 
postgeschiedenis etc , etc Ook vele complete series 
Hoogst en hoogst interessante prachtkoop' F 2.500,-

132) JOEGOSLAVIË en geb. periode ca.1918/1990: avonturen
partij, zeer gevarieerd en veelzijdig, incl collecties, restanten, 
ook b V vele complete postfnsse series, postgeschiedenis 
veel topmateriaal Hoogst interessante partij waarin zeer veel 
prima en opwindend materiaal vele avonden uitzoeken, 
sorteren en genieten' Spotkoopje' F 3.000,-

133)JORDANIE periode 1920/ca.1990: gigantische, veelzijdige 
avonturenpartij F 2.800,-

134) KAAP DE GOEDE HOOP periode 1853/ca.1904: belangrijke 
collectie/partij, diverse kwaliteiten mol vervalsingen F 6.000,-

135)LEEUWARD EILANDEN ca.1890/1970: mooie verzameling 
incl doubletten F 900,-

136) LEVANT periode rond 1900: belangrijke prachtverzameling 
incl brieven, kaarten etc zeer veelzijdig F 3.300,-

137)LOI\/IBARDIJE/VENETIE etc: leuke verzameling w i 
vele extra's F 750,-

138)LUXEMBURG ca.1930/1980 (xx/x): mooie verzameling 
uitsluitend in complete senes F 575,-

139)LUXEMBURG 1852/ca.1980: verregaand complete verzame
ling, zeer mooie koop' F 2.750,-

140)LUXEI\flBURG 1852/ca.1995: gigantische partij, zeer veelzijdig 
vol avontuur incl brieven, kaarten, postgeschiedenis en vele 
complete postfnsse series ENORM hoge cat w zeer 
interessante koop' F 5.500,-

141)IV1ALEISIE periode ca.1875/1990 (®/xx/x): gigantische partij, 
zeer veelzijdig incl Brunei Straits, N Borneo etc , etc "njp 
en groen" vele duizenden zegels incl talloze toppertjes 
Koopje' F 3.000,-

142)IVIONACO periode ca.1885/1970: zeer interessante 
veelzijdige partij/collectie incl vele topnummers F 2.450,-

143)l\/IONGOLIE: veelzijdige, zeer interessante collectie waann 
veel prima materiaal en talloze complete postfnsse series, 
blokken etc , belangrijke prachtkoop' F 650,-

144)MONTENEGRO periode ca.1874/1913: leuke partij F 425,-
145) NIEUW ZEELAND ca.1875/1990: verzameling, zeer veel

zijdig incl vele topnummers en mooi klassiek alsmede 
gebieden F 3.500,-

146) NOORWEGEN: grote partij, zeer veelzijdig en interes- sant 
vele avonden uitzoeken, sorteren en genieten F 895,-

147) NOORWEGEN 1855/ca.1980: gigantische partij o a 
bestaande uit vele collecties F 30.000,-

148) OLYMPIADE 1928 Amsterdam: mooie coli bneven, kaarten 
en curiosa van dit geliefde verzamelgebied, alsmede wat 
klassiek buitenlands Olympiade materiaal F 1.500,-

149)OOSTENRIJK ca.1850/1995 (®/xx/x): beeldschone partij 
waarin enerzijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds 
veel frankeerbaar materiaal o a afkomstig uit abonnementen 
Veelzijdige prachtkoop w i veel avontuur en betere zegels 
Koopje' F 1.500,-

150)OOSTENRIJK 1850/ca.1990: zeer interessante partij incl doubletten 
w I o a veel stempelavontuur, ook vervalsingen en herdrukken o a van 
Sperati, rijp en groen, zeer veelzijdig' F 2.650,-

151)PALESTINA: geweldig leuke avonturenpartij, smikkelen en smullen 
voor specialist F 1.350,-

152)POLEN en Gebieden: gigantische collectie/partij w i zowel 
vele z g beginnersverzamelingen als heel interessant zeldzaam 
en topmateriaal voor de specialist en/of de zeer vergevorderde 
filatelist Hoogst interessante koop, zeer veelzijdig' F 2.150,-

153) POLEN 1918/1938 overw. ongestempeld: charmante, 
gevulde verzameling op Yvert-albumbladen incl bezettings-
gebieden, blok 1 t/m 8 etc , etc F 2.550,-

154)POLEN: grote avonturenpartij F 5.000,-
155)POLEN 1860/ca.1975: groot nalatenschap w i o a honderden 

proeven/ontwerpen, postgeschiedenis, brieven kaarten etc 
Fundgrube' F 10.000,-

156)PORT.KOL. en gebieden: collectie/partij in een rijke vanatie, 
zeer veelzijdig, eigenlijk zou deze partij f 6 500 - moeten 
kosten Nu F 2.000,-

157) ROEMENIE 1862/ca.1970: verzameling in 2 dikke in-
steekboeken incl zeer mooi klassiek (2527 versch 
postzegels) F 650,-

158)ROEMENIE 1862/1939 incl. bezette gebieden: pracht-
collectie op albumbladen F 3.000,-

159) ROEMENIE 1858/1977: omvangrijke, verregaand complete 
verzameling overwegend in albums en insteekboeken, w i 
o a uitzonderlijk mooi klassiek Enorm hoge cat w , zeer en 
zeer interessant' F 10.000,-

160) RUSLAND: avonturenpartij waann veel goed en beter 
materiaal Spotkoopje' F 1.000,-

161)RUSLAND 1920/1980 (overw. ®): verzameling in insteek
boeken w I o a vele goede complete series uit de 2Ü-er 
tot en met de 50-er jaren Spotkoopje' (3480 verschillende 
postzegels) F 1.200,-

162)SAN MARINO 1877/ca.1973 (x/xx/s): grote verzameling incl 
doubletten in 2 dikke insteekboeken incl rariteiten en heel 
sterk klassiek (veel pnma matenaal, alleen aan Ie emissie, 
nrs 1 tot en met 7 al ruim 35 000 Yvert-franken en dit is op 
het gigantische geheel maar een klem onderdeel') F12.000,-

163)SAOUDI-ARABIE mei. klassiel<: belangrijke partij F 4.350,-
164)SERV1E klassiek: avonturenpartij "rijp en groen" uitsluitend 

matenaal van voor 1920 incl vele betere waarden' F 475,-
165)SKANDINAVIE periode ca.1850/1985: immense avonturenpartij 

zakjes, collecties, restanten etc waarin veel prima materiaal 
incl bneven, kaarten, postgeschiedenis, zeer veelzijdig en 
interessant' . F 2.500,-

166)SLOWAKIJE 1939/1945 (xx/x/®): grote avonturenpartij 
waarin vele postfnsse complete series Enorm hoge cat w ' F 750,-

167)SPANJE 1850/ca.1980: avonturenpartij, zeer gevaneerd 
waann o a een dik insteekboek met fraai klassiek F 1.000,-

168) SPANJE periode 1850/ca.1950 (®/x/xx): verzameling incl 
doubletten in 2 dikke 30-bladige insteekboeken F 9.000,-

169)SURINAME periode 1945/1974 (xx): postfns in luxe 
Leuchtturm-album (cat w f 829 50 414 post- zegels en 14 
blokken) F 320,-

170)REP. SURINAME PTT mapjes (xx) nrs 1 t/m 87 = penode 
1984/1993 F 500,-

171)REP. SURINAME periode 1975/1988: postfns-verzameling 
gespecialiseerd in Davo-Christalalbum (enorm hoge cat w ' 
665 zegels 37 blokken en velletjes en liefst verschillende 
brugparen') F 750,-

172) SURINAME periode 1873/1975: grote avonturenpartij, zeer 
veelzijdig incl mooi oud matenaal F 2.500,-

173)TCHAD: collectie/partij zeer gevarieerd F 350,-
174)TRIEST A periode 1949/1954 (xx/x/®): gezellige veelzijdige 

avonturenpartij waarin vele betere series (Michel ruim 
D M 2 000,-) F 450,-

175)TRIEST zone A (Italiaans) 1945/1954 (xx/x): complete 
verzameling cat w ca f 6 000 - F 1.500,-

176)TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1970 ® : verzameling in dik 
insteekboek waarin o a vele goede series uit de 50-er jaren 
gestempeld o a Ie klederdrachten Michel nrs 921/24 
etc , etc (1430 versch postzegels) Koopje' F 300,-

177)TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1963: verzameling verregaand 
compleet zowel ® als x verzameld incl veel pnma en exclusief 
matenaal 'n zeer interessant en waardevol object voor een 
heel, heel vnendelijk prijsje (cat w ca DM12 000,-') F 650,-

178)TSJECHOSLOWAKIJE: grote avonturenpartij waann veel 
uitzoekplezier o a voor specialist Ie emissies vele vondsten 
gegarandeerd' Fundgrube' F 3.250,-

179)TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1980: grote gezellige snuffel-
avonturenpartij waarin talloze betere postfnsse series, brieven, 
kaarten Ook zeer geschikt voor specialist incl proeven top
nummers, variëteiten etc Vele avonden sorteren, genieten 
en avonturen' Belangrijke prachtkoop, waarin zeer veel 
ongebruikelijk en zeldzaam materiaal' F 3.500,-

180)TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1960: enorme collectie/ 
partij waarin talloze rariteiten en zeldzaam- heden/ 
topnummers (veelal met foto-cert ) F 22.500,-

181 )TUNESIE: verzameling bneven kaarten, FDC's etc F 500,-
182)TURKIJE: grote avonturenpartij incl klassiek waann enerzijds 

talloze complete postfnsse series, bneven, kaarten met en 
zonder postzegel en anderzijds veel rariteiten foutdrukken 
etc Zeer geschikt voor tentoonstellingscollectie, hoogst 
interessante en veelzijdige pracht-koop' F 3.500,-

183)VATICAAN 1929/ca.1980: n gigantische, veelzijdige 
avonturenpartij/collectie voor een relatief kleine prijs voor 
zoveel mooi en pnma matenaal F 1.350,-

184)VATICAAN periode 1929/ca.1990: grote collectie/partij in 
albums en insteekboeken waann veel pnma matenaal, 
overwegend postfns F 1.650,-

185)VER. EUROPA periode 1956/1979 (xx) incl voorlopers in 
2 Davo-Chnstalalbums (1404 verschillende postzegels en 
18 blokken incl vele goede senes en zegels o a 
Liechtenstein 1960 etc , etc) F 900,-

186) VER. EUROPA: zeer veelzijdige, interessante avonturenpartij 
waann o a vele complete senes, cunositeiten, vele blokken 
etc , etc Vele avonden sorteren, uitzoeken en genieten' 
Spotkoopje' F 1.000,-

187) VER. EUROPA ca.1956/1970 alsmede voorlopers en 
specialiteiten bneven, vignetten, afstempelingen Voor 
creatieve verzamelaar een ware schatkamer' Zeer veelzijdig 
en interessant incl vele postfnsse complete series o a de 
postfnsse voorloper-serie van Griekenland 1951 (zg 
Marchalplan-sene 6 waarden compleet luxe postfns) 
Koopje' F 1.450,-



188) VER. EUROPA incl. voor- en meelopers: grote partij/ 
collectie zeer veelzijdig waarin vele specialiteiten Smikkelen 
en smullen voor specialist' F 2.500,-

189)VER. EUROPA periode 1949/ca.1993: zeer verregaand 
complete verzameling postfris zonder plakker in 4 luxe 
Davo-Christalalbums op slechts enkele senes na geheel 
compleet (enorm hoge cat w) Voordelig' F 3.500,-

190)VER. STATEN VAN AMERIKA PRECANCELS: grote partij 
om uit te zoeken (ca 8000 stuks) F 500,-

191)VER. STATEN en thema Americana: zeer interessante, 
veelzijdige collectie/partij incl bneven, kaarten FDC's, 
cunosa, Lincoln, Kennedy incl klassiek matenaal' F 600,-

192) VER. STATEN VAN AMERIKA: gigantische avonturenpartij 
incl veel oud, precancels, Cinderella's poststukken etc 
Fundgrube' F 1.850,-

193)VER. STATEN VAN AMERIKA: partij/collectie Fundgrube' F 3.500,-
194)WERELD. 'n droom van een snuffelkoop in dozen, albums, 

insteekboeken etc viiaann vele belangrijke collecties o a 
Zwitserland Oostenrijk etc etc F 2.000,-

195)WEST-EUROPA: partij om uit te zoeken in albums, restanten, 
stockboeken etc etc Prachtkoop waann veel prima 
materiaal zeer geschikt voor grote verzamelaar specialist 
of handelaar/wederverkoper Absoluut pnma 
winstmogelijkheden Koopje' F 2.875,-

196)IJSLAND periode 1876/ca.1970: avonturenpartij waann 
veel pnma matenaal F 1.050,-

197) IJSLAND: grote verzameling incl doubletten in groot dik 
stockboek F 15.000,-

198)ZD AFRIKA en gebieden: grote partij vol avontuur incl 
vele topnrs /strippen etc etc F 5.350,-

199)ZUID- EN MIDDEN AMERIKA' gigantische verzameling/ 
partij incl doubletten poststukken, kaarten, brieven Zeer 
veelzijdige prachtkoop vol avontuur M i zou deze partij 
waarin zoveel interessant en opwindend materiaal, ca 
f 11 000 - moeten kosten in alle redelijkheid Nu in de 
voordeelaanbieding F 2.500, 

200)ZWEDEN ca.1858/1990: avonturenpartij zakjes restanten, 
collecties etc Zeer interessant en onuitgezocht op de fraaie 
stempels etc Hoge cat w ' Spotkoopje' F 1.000, 

201)ZWEDEN: 'n droom van een partij zeer veelzijdig, mol 
doubletten en vele brieven kaarten, postgeschiedenis, 
prachtig klassiek etc F 10.000,-

202)ZWITSERLAND ca.1900/1980; collectie bneven en kaarten 
incl doubletten postw stukken postgesch etc zeer 
veelzijdig en interessant (ruim 2000 stuks incl veel prachtig 
filatelistisch matenaal)' F 1.050,-

203)ZWITSERLAND bneven en kaarten vanaf ca 1900 incl vele z g 
'Bedarfsbriefe" (ruim 4000 stuks, zeer gevaneerd en veelzijdig 
incl ook vele mooie oude ansichtkaarten, postgeschiedenis 
etc etc) F 1.650, 

204)ZWITSERLAND periode 1854/ca.1990 (®/x/xx): grote avonturen
partij incl klassiek zeer veelzijdig en interesant' Koopje' F 5.000,-

205)ZWITSERLAND: grote avonturenpartij incl klassiek F 15.000,-
ATTENTIE DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESSANT 
ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTISGH 

206) OUDE AANDELEN: partij w i vele mooie en decoratieve stukken 
(ruim 200 stuks) F 650,-

207) OUDE AANDELEN: leuke partij incl doubletten wi vele 
zeldzaamheden (ruim 1500 stuks) F 5.000,-

208)OUDE AANDELEN: grote verz incl doubletten w i vele 
fraaie topstukken thema's etc (ruim 3000 stuks) F 10.000,-

209)OUDE AANDELEN va. ca.1880: zeer interessante collectie, 
zeer gevaneerd waarin veel prachtig materiaal o a USA, 
Frankrijk Nederland etc , incl vele zeer decoratieve en 
zeldzame stukken, ruim 3500 stuks, m i een verzamelgebied 
met veel toekomst' F 15.000,-

210)AANTEKENSTROOKJES Nederland, incl. brieven en 
kaarten met aantekenstrookjes grote doos "rijp en groen" 
ook oud en ouder matenaal veelzijdig en zeer interessant F 1.850,-

211)AER0GRAMMEN Gehele Wereld: verzameling F 450,-
212)ANSICHTKAARTEN Nederland vanaf ca.1900: leuke 

avonturenpartij 'njp en groen" zeer gevarieerd waarin vele 
betere en zeldzame prentbnefkaarten o a vele met afbeelding 
o a vele met afbeelding trams, tremen, stations etc (ruim 3000 
kaarten, ook buitenland en fantasie) Koopje' F 1.250,-

213) OUDE ANSICHTKAARTEN NEDERLAND v.a. ca.1900: 
partij/ collectie waarin vele mooie oude zeldzame stukken o a 
stoom- en paardentrams, veel kleine en kleinere dorpen en 
steden, ook fantasie en iets buitenland veel avontuur en 
sorteergenot o a zeer geschikt voor ruil en handel etc (ruim 
10 000 kaarten "rijp en groen") Spotkoopje' F 3.000,-

214)ANSICHTKAARTEN etc: groot afbeeldingen-archief met 

zwaartepunt op topografie Nederland, zeer gevarieerd incl 
talloze Nederlandse steden en dorpen zeer geschikt voor grote 
handelaar en/of verzamelaar (ca 50 000 prentbnefkaarten en 
collectors-Items incl talloze goede oude ansichtkaarten van 
kleine en kleinere dorpen en steden, 'n auto vol met schaars, 
zeldzaam en interessant materiaal, zien is geloven') F 30.000,-

215)CINDERELLA'S Nederland en Iets buitenland: gigantischte 
partij in grote dozen, al het materiaal in de sfeer van fiscaalzegels, 
oude actes, zeer fraai op perkament, leges, zegels, stadspost, 
penfere filatelie, t b zegels en boekjes etc , zeer veelzijdig en 
hoogst interessante partij' (duizenden en duizenden 
waardevolle collectors-items) F15.000,-

216)CIRCUS: verzameling oude prentbnefkaarten incl mooie 
litho-kaarten o a Barnum and Baily (penode ca 1900) alsmede 
o a sigarenbandjes en lucifersmerken met dat thema F 1.250,-

217)EXLIBRIS-coll., zeer gevaneerd F 450,-
218)0UDE GAS- EN ELECTRAPENNINGEN: leuke collectie incl 

doubletten van dit geweldig interessante en fraaie 
verzamelgebied incl oude prentbnefkaarten van gasfabrieken, 
ruim 1000 penningen incl ook veel massagoed, cat w ruim 
f 10 000,-(Kooy) Koopje' F 875,-

219) GEZONDHEID: prachtige en zeer interessante thema
verzameling op o a oude ansichtkaarten, sluitzegels etc 
incl tandheelkunde, rode kruis, arts & apotheek, drogist 
etc , etc , etc Belangrijke prachtkoop' F 2.550,-

220)JUDAICA: verzameling oude ansichtkaarten, cunosa etc 
incl Israel, joden in Nrd Afrika, synagogen etc , etc Zeer 
veelzijdig, gevaneerd en interessant' F 1.500,-

221 )KENNEDY: grote veelzijdige verz incl foutdrukken, docu-
matenaal, foto's, blokken etc F 1.350,-

222)K0N.HUIS NEDERLAND: grote verzameling oude ansicht
kaarten etc waann vele van de jaren ca 1898/1930 F 850,-

223)LUCIFERSETIKETTEN: ENORM grote partij om uit te zoeken 
penode ca 1900/1960 (vele duizenden stuks incl veel 
motieven) F 850,-

224) LUCIFERSETIKETTEN: enorme doos met onuitgezocht 
materiaal, zeer interessant en veelzijdig o a veel motieven 
(vele duizenden stuks) F 500,-

225)LUCIFERSETIKETTEN, Sigarenbandjes etc: enorm grote 
doos met onuitgezocht materiaal, zeer interessant en 
veelzijdig incl prachtig klassiek (vele duizenden stuks) Vele 
avonden uitzoeken, genieten en avonturen' F 600,-

226) LUCIFERSETIKETTEN periode ca.1900/1980: zeer grote 
avonturenpartij waarin schitterend klassiek' F 800,-

227)MILITARIA: collectie Ie- en 2e Wereldoorlog o a prentbnefkrtn 
(incl humor en fantasie), censuur, foto's, cunosa, medailles 
etc etc Zeer veelzijdig en interessant' F 1.100,-

228) MUNTEN NEDERLAND: Juliana 100% compleet in album 
1948/1980 incl alle zilveren guldens, rijksdaalders en 
10 guldenstukken (1970 en 1973) F 200,-

229)MUNTEN Nederland zilver engros-beleggingspostje zilveren 
Juliana munten periode 1954/1967 (1500 stuks) F 2.500,-

230) MUNTEN Nederland en buitenland, ten dele in albums, 
gehele wereld Enorme collectie, zeer gevarieerd incl veel 
geldig materiaal Koopje' F 2.500,-

231)MUNTEN NEDERLAND: partij/collectie vanaf ca 1850 waann 
vele mooie oude zeldzame stukken incl zilver, ook wat 
buitenland, veel avontuur en sorteergenot o a zeer geschikt 
voor handel, ruil, opzet/aanvulling collectie etc (ruim 10 000 
munten "rijp en groen" incl topmatenaal) Spotkoopje' F 2.500,-

232) MUNTEN Nederland goud: leuke collectie incl doubletten F 5.000,-
233)MUNTEN NEDERLAND ca.1850/ca.1990: enorme partij, zeer 

gevarieerd, veel zilvergeld diverse gouden munten (tientjes) 
Vol avontuur "rijp en groen" Wij hebben er geen tijd voor om 
deze prachtige en romantische partij uit te zoeken Zeer 
geschikt voor handel, wederverkoop, ca 10 000 munten van 
1/2 cent t/m 50 gulden stukken Redelijkerwijs zou de 
verkoopwaarde o i op ca f 25 000 - moeten liggen Nu F 6.500,-

234)MUNTENVERZAMELING Nederland en ook wat buitenland 
periode ca.1820/1980: fantastisch mooie en grote partij, zeer 
gevarieerd, veel zilvergeld, diverse gouden munten (tientjes), vol 
avontuur "rijp en groen' Wij hebben er geen tijd voor om deze 
prachtige en romantische (veel oud materiaal') partij uit te zoeken, 
zeer geschikt voor handel, geldbelegging van wederverkoop 
(totaal ca 15 000 munten, vanzelfspreken ook veel massagoed, 
van 'n 1/2 cent tot 50 gulden- stukken) Redelijkerwijs zou 
de verkoopw o i op ca f 32 000,- moeten liggen Nu F 6.850,-

235) MUNTEN Nederland uitsluitend goud: prachtige verzameling 
vanaf 1824 incl doubletten, oudere deel div kwaliteiten, er 
zitten vier typen in, in div jaartallen gouden vijfjes, gouden 
tientjes, gouden dukaten en gouden dubbele dukaten Zeer 
voordelig, geschikt voor geld- belegging, handel etc , etc 
incl vele zeldzame exemplaren' F 8.000,-

Bij vooruitbetaling boven de ƒ 1000,- 3% korting, boven de ƒ 5000,- 5%. 
Levertijd: alle collecties worden per omgaande uit voorraad verzonden (gratis verzending) 

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

WILLEM TIEMAN POSTZEGELHANDEL 
Nieuwezijds Voorburgwal 300 -1012 RT Amsterdam Telefoon 020-6263243 - Fax 020-6273801 
Postbanknummer: 193598 ABN-AMRO Bankrekeningnummer: 54.01.81.307 

Een zaak van vertrouwen 
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Met de door de wereldberoemde Braziliaanse schilder Romero Britto liefdevol 
ontworpen postzegelserie "Opleiding - hoeksteen van de 21e eeuw" richt de 
UNPA de aandacht op een bijzondere hartewens: een leefbare toekomst voor 
onze kinderen dankzij een opleiding met verantwoordelijkheidsbesef. Uit het 
verleden kunnen wij leren. Bovendien plaatst de Postadministratie van de V.N. 
filatelistische accenten met de postzegeluitgiften "125 jaar Wereldpostver-
eniqing f1847 - 19991" en "Ter hermnering aan de gesneuvelden in dienst van 
de vrede" 



IK BESTEL: 
□ "Opleiding - hoeksteen van de 21e eeuw" □ "125 jaar Wereldpostvereniging (1847-1999) ' 

6 postzegels Hfl. 9,30 3 doorloper series van vier Hfl. 11,30 

□ "Ter herinnering aan de gesneuvelden in dienst Administratiekosten incl. porto Hfl. 4,00 
van de vrede" Q Stuur mij a.u.b. nadere inl ichtingen over UN-

3 postzegels+ 3 herdenkingsseries Hfl. 10,90 postzegels. 

Naam 

Adres Postcode/plaats -l 
Datum/handtekening Klantnummer (indien aanwezig) 



SURINAME 
N e d e r l a n d s & 
Onafhankel i jk 

vanaf net to 4 0 % 

Postfris ze 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 
30(xx) 
31 (XX) 
32(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 

nder i 

5 40 
3 — 
3 — 

44 — 
36 — 
8 -

3 6 -
4 8 -
8 0 -

1 7 6 -
8 0 -
7 2 -
6 4 -

112 — 
160 — 

3 20 
55 — 

2 1 5 -
1 4 0 -

1 0 -
2 4 -
1 0 -

128 -
375 — 

95 — 
95 — 

3 7 5 -
1 0 0 -
1 0 0 -

2 0 -
275 — 

25 — 
155 — 
3 5 0 -
2 1 0 -

3 5 -
104/110xx 775 — 
111/14XX 
115XX 
115fxx 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/99XX 
130/36XX 
132fxx 
137/40XX 
141/44XX 
146/49XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
183/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05XX 
206/09XX 
210/13XX 
214/19XX 
220/28XX 
229/43XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 
297/07XX 
308XX 
309/11XX 
312/15XX 
317/20XX 
321/22XX 
331/34XX 

17 50 
62 50 

2 2 0 -
5 -

7 5 -
225 — 

14 — 
58 — 
60 — 
7 8 -

1 2 5 -
6 9 -
20 — 

310 — 
35 — 
2 1 -
1 5 -
1 8 -
3 5 -
40 — 
48 — 

4 — 
1 1 0 -

1 0 -
6 -

2 8 -
2 0 -

370 — 
10 — 
12 — 
45 — 

3 — 
10 — 
17 50 
77 — 
58 — 
1 0 -
17 50 
6 0 -
47 50 
2 8 -
12 50 
8 -

1750 

331/34XX 
Fosfor 35 — 
340/44XX 1 2 -
Kpl jaargangen 
+ blok 
1961XX 
1962XX 
1963XX 
1964XX 
1965XX 
1966XX 
1967XX 
1968XX 
1969XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
Lp 1/7XX 

13 75 
6 60 
5 — 
4 — 
7 50 
7 50 
6 — 
7 50 
8 50 

13 50 
18 50 
17 50 
12 50 
12 — 
15 — 
44 — 

Lp 15/19xx 660 — 
Lp20/22xx 65 — 
Lp23axx 10 — 
Lp23bxx 10 — 
Lp24/26xx 60 — 
Lp 27/28XX 4 25 
Lp29/30xx 10 — 
Lp 31XX 9 60 
Lp 33/34XX 3 — 
Lp33/34axx 3 — 
ook velletjes 
leverbaari 
Lp 33/34axx 75 — D 
Porto 
33/35XX 25 — 
36/46XX 355 — 
47/57XX 20 — 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat 
1975XX 75 — 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 

60 — 
35 — 
30 — 
25 — 
40 — 
60 — 
65 — 
60 — 
70 — 
95 — 
76 — 
75 — 

77 — 
80 — 
8 5 -

115 — 
126 — 
134 — 

Ongebr plakker 
1/3x 
3Ax 
4Ax 
5Ax 
6Ax 
lOaAx 
13Ax 
4Bx 
5Bx 
6Bx 
13Bx 
3Cx 
4Cx 
5Cx 
6Cx 
8Cx 
9Cx 
lOCx 
IICx 
12Cx 

7 50 
17 50 
35 — 
30 — 
33 — 

475 — 
84 — 
30 — 
32 50 
25 — 
48 — 

2 50 
30 — 
24 — 

6 -
3 0 -
50 — 

132 — 
5 5 -
52 50 

1 13C 
14Fx 
15x 
21 Cx 
29/35(5)x 
32Ax 
34/36X 
37x 
38x 
38Bx 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
62x 
64x 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
102CX 
103AX 
103BX 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05ax 
202/05bx 
205dx 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 l x 
Lpl/7x 
Lp8/14x 
keur 
Lp15/19x 
Lp 20/22X 
Lp 23x 
Lp 24/26X 
Porto 
lx 
2x 
3lx 
3IIIX 
4x 
5x 
6x 
7x 
7x 
8x 
9/14x 
15/16X 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

8 0 -
77 — 

105 — 
450 — 
175 — 

1150 — 
8 8 -
5 -
5 -
6 -

49 50 
225 — 

65 — 
240 — 
175 — 

3 6 -
2 5 0 -
1 4 0 -

9 0 -
1 7 5 -

2 5 -
57 50 
67 50 
45 — 
45 — 
6 0 -

2 9 8 -
3 6 -
4 0 -
4 8 -
3 1 -
24 — 
32 — 
22 — 
2 0 -
97 50 
1 4 -
1 0 -
1 3 -
25 — 
27 50 
44 — 
75 — 
7 5 -
3 0 -
24 75 
12 50 

216 — 

2 6 -
6 4 -
4 1 -
44 — 
33 — 
17 50 

375 — 
5 5 0 -

4 5 -
7 50 

4 0 -

4 — 
12 50 

195 — 
175 — 

12 50 
17 50 
5 -
7 — 
7 — 
5 -

55 — 
3 2 5 -

2 8 -
17 50 

1 7 0 -
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
4B 
5B 
6B 

1 13B 

2 5 -
24 — 
12 50 
14 — 
27 50 

15B 
4C 
5C 
8C 
9C 
IOC 
lOaC 
lOaD 
l i c 
12C 
13C 
4D 
5D 
6D 
14F 
21 
22a 
23/28 
30 
34 
35 
36 
39 
38A 
40 
40 fraai 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
69/86 
87/99 
102 
103B 
115 
117 
122 
123 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
247/48 
276/77 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
brief 
Lp 22 
Lp 26 
Lp24f 
Lp47A 
Lp50A 
Porto 
31 
3111 
15III 
16III 
17/32 
36/46 

110 — 
24 — 
10 — 
10 — 
45 — 
15 — 
36 — 
60 — 
55 — 
44 — 
38 — 
75 — 
21 — 
26 — 
75 — 
17 50 
2 5 -
36 — 
77 — 
10 — 
20 — 
17 — 

38 — 
210 — 
225 — 

80 — 
26 — 
69 50 
17 50 
98 — 
12 50 
16 50 

225 — 
175 — 
85 — 

150 — 
24 — 
42 50 
66 — 
46 — 
55 — 
3 6 -
39 — 
24 — 
14 — 
30 — 
27 50 
38 — 
26 50 
24 — 
24 — 
14 — 
18 — 
10 — 
12 — 
10 — 

9 50 
42 50 
75 — 
24 — 
10 — 
17 — 
28 — 

9 — 
9 — 

49 50 
50 — 
36 — 
10 — 

420 — 

450 — 
35 — 
28 — 
35 — 

5 — 
5 — 

138 — 
125 — 
125 — 
175 — 

26 — 

xx=postfris zonder plakker met gom (xx) postfris zonder plakker zonder gom zoals 
uitgegeven x= ongebr met plakker geen teken is mooi gebruikt Nrs NVPH Aanbod 
geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto extra ecfiter franco 
vanaf ƒ 250 - opdracht Geen winkel bezoek gaarne na telef afspraak 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

DE H O L tisKDSH 

\feiling nr. 63 
wordt gehouden op 

zaterdag 
5 FEBRUARI 2000 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 

en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

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

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

ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
verkoopt 

postzegels 
en munten 

b.V. dubbeltje 1988(unc) 4,75 
kwartje 1994 (unc) 7,50 
gulden 1991 (unc) 8,00 
rijksdaalder 1969 (vis) 9,00 

1991 (unc)15,0Ü 
1995(unc)15,00 

vijfje 1992 (unc) 15,00 
1995 (unc) 15,00 

serie 1999 compleet 24,95 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
E-mail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
erstraat 9 

4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 0 7 6 - 5200105 
E-mail: kienhors@casema.ne 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070 - 3450886 
Fax 070-3654100 

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

WWW.KIENH0RST.COM 

file:///feiling
http://www.de-hollandse.nl
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kienhors@casema.ne
http://WWW.KIENH0RST.COM


TTSANKÖOP ! r 
Voor onze internationale klantenkrins 

zoeken wij te koopt 
^^ooie s^spedaliseerde verzamelinsen Nederland, Overzëë7 

Enselse koloniën en hele wereld & brievencollecties 

# # # 

Topnummers hele wereld 

# # # 

Handelarenvoorraden hele wereld 

# # # 

Doublettenpartijen, restanten, nalatenschappen 

# # # 

* Nominaal hele wereld 

# # # 

* Munten en bankbiljetten hele wereld 

Heeft u iets aan te bieden, 
laat het ons dan weten: 

I SMITS PHILATELY 
Socratesstraat 192 * 7323 PL Apeldoorn * 055-3602604 

www.filatelie .net 

http://www.filatelie


JUBILEUMVEILING! 
INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 1 februari haar 100e ve i l i ng 

BEGIN HET MILLENNIUM GOED: 

l/raag de gratis catalogus aan van de 
jubileumveiling met ruim 5000 kavels 
topmateriaal, w.o.: 
 Nederland en Overzee, w.o. veel 

stempeinnateriaal. 
 WestEuropa. 
 Duitse, Engelse en Franse koloniën. 
 Collecties en partijen. 

INVER HEEFT DE MANCO'S DIE U AL JAREN ZOEKT! 

WIJ WENSEN ALLE RELATIES EEN PRETTIGE 
KERSTMAAND EN EEN VOORSPOEDIG EN 
GEZOND 2000! 

Voor de gratis jubileumcatalogus belt, faxt of stuurt u een 
briefkaart naar: 

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermltagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 0206146220 

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

FRANEKER POSTZEGEL 
EN MUNTENVEILING 

62e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 28 januari 2000 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 8000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL. 0517390533 
FAX 0517390534 

VEILINGHOUDERS 
A. HOEKMANKLAVER 
E HOEKMAN 
J PIEBENGASTRAAT 41 
8802 CR FRANEKER 

AANBIEDING DECEMBER '99 
NEDERLAND 

POSTFRIS EN GESTEMPELD 
IN PERFECTE KWALITEIT 

POSTFRIS 
72 
95 
177198+C 1 
236237+C 
261264 
310312 
313317 
332345 
469473 
495499 
583587 
683687 
702706 
752756 
774776 
886888 

140,00 
54,00 

110,00 
760,00 
124,00 

16,00 
49,00 
27,00 

2,50 
4,00 

17,50 
11,25 
14,75 
8,75 

11,00 
9,50 

LUCHTPOST 
13  schaars 
45 
68 
9 
14 

325,00 
1,60 

88,00 
99,00 

3,50 
POSTFRIS 

Amphilexvellen 1967 
886883 (set van 3) 89,00 

GESTEMPELD 

} 
1 
2 
3 
100 
244247 
346349 

mooi 
gerand 

30,00 
18,00 

108,00 
34,00 
44,00 
85,00 

B l R I 's maandags 
''̂ IB t f i H J gesloten 

tel.: 077351 26 98 fax: 077 ■ 354 72 42 lel.privé: 0774653764 
Voor bestellingen, prijslijst en info: emailadres: info@postzegelhoes.nl 

Aanbod geldig zolang voorraad strekt. 
Uw gewaardeerde bestelling wordt FRANCO toegezonden. 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen. 

3% extra korting bij vooruitbetaling op giro: 346 82 65 of 
banl<: 10.77.01.766 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties  partijen  postzegels  munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

J.L delroye, Zon en IVIaanstraat 6, 1211 HZ Hilversum 
tel./fax 0356219470, mob. tel. 0653776759 

SCANDINAVIË 
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Onvermoeibaar draaien ze rond de radert|es die de ti|d voor ons 
bijhouden Dit nummer van 'Philatelie' staat voor een deel in het 
teken van het begrip ' t i |d' bespiegelingen over de liederen van de 
komende kerstti|a, het ontstaan van onze |aartelling en het terug 
blikken op hoogtepunten van de twintigste eeuw Kortom een 
extradikke editie om de donkere decemberdagen door te komen 
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Soeverein 830 
Dringen of verdrongen worden  door komt 

de stri|d onn soevereiniteit vaak op neer, 
zegt Gerard Hendriks in dit nummer Om 
vervolgens te laten zien hoe dat gegeven 

filotelistisch kan worden uitgewerkt 
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Nu eens geen Stille Nacht, Heilige Nacht 
de heer A T M Poos uit Nijmegen belicht in 
dit nummer nameli|k de qeooorte van dot 
andere wereldbekende kerstlied Hor/c' the 
herald angels sing 
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U r r DE lAIERELD 
w ä l l DE FILATELIE 

WEER IETS NIEUWS: PREMIUMIABELS 
VOOR AANGETEKENDE STUKKEN 

Op de wereldtentoonstel
ling/6RA 9? waren ze 
voor het eerst te zien: 
Premiumlabels. Het gaat 
om Duitse postale etiket
ten die gebruikt worden 
op aangetekende stuk
ken, rembourszendingen 
en stukken met ont
vangstbevestiging. Op 
één puntwijken deze fa
bels 'gewone' etiketten 
af: ze zijn voorzien van 
een opdruk die verwijst 
naar de gebruikte fran
kering. Op het hier afge
drukte voorbeeld is de 
tekst 10 Jahre Mauer

eröffnung/ 50 Jahre 
Bundesrepublik te lezen, 
hetgeen correspondeert 
met de frankering. 
Over de status van de 
Premiumlabels bestaat 
nog enige onduidelijk
heid. Het blad Deutsche 
BriefmarkenRevue (DBR) 
spreekt van officieel ge
bruik [Offizielle Verwen
dunq), maar laat in het 
midden of de opdruk 
wordt aangebracht door 
Deutsche Post, danwei 
het gevolg is van 'parti
culier initiatief'. Het feit 
dat DBR schrijft dat de 

G D 

D n 

s t fnüBp 
kr «pub tik 

10 Jahre Maueröffnüng 
50 Jahre Bundesrepubifk 

Grenzstr. 270 

46045 Oberhausen 

Opmerkelijke noviteit uit Duitsland: aangetekend stuk met een zoge
noemd Premiumlabel dat verwijst naar de gebruikte frankering. 

labels in een gelimiteer
de oplage van 500 tot 
2.000 stuks worden ver
vaardigd doet aan het 
laatste denken. De prij
zen zijn navenant: voor 
de stukken moeten prij
zen worden betaald die 
tussen de vijftien en vijf
endertig mark liggen. 
Mocht u desondanks be
langstelling hebben dan 
kunt u voor nadere infor
matie schrijven aan DBR, 
z.Hd. Frau Thiele, Kon
kordiastrasse 13, D
40219 Düsseldorf. 

EERSTEDAGENVELOP BRENGT 
VIJFTIENDUIZEND GULDEN OP 

Tijdens de grote najaars
veiling van net Haagse 
veilinghuis J.K. Rietdijk 
bv is een recordbedrag 
aan postzegels verkocht. 
De omzet van de veiling, 
die op 15, 16 en 17 no
vember jl. werd gehou
den, kwam op 2.6 mil
joen gulden uit. Kavels 
van ruim 300 inzenders, 
verdeeld over ruim4000 
veilingnummers, gingen 

naar ca. 700 kopers uit 
binnen en buitenland. 
Een eerstedagenvelop 
met de Zomerzegels van 
1950(NVPHnummerl) 
bracht inclusief opgeld 
ruim vijftienduizend gul
den op. Een omvangrijke 
collectie Portugal in vijf 
albums werd toegesla
gen voor honderddui
zend gulden. Informatie: 
0703647957. 

UITGEVERIJ POLAENEN (STOKPAARDJE) 
NEEMT POSTZEGELREVUE OVER 

Polaenen bv in Woer
den, uitgever van Mijn 
Stokpaardje, heeft per 1 
december il. de exploita
tie van het blad Postze
gelrevue overgenomen. 
Dit betekent dat het op 
twee na grootste onaf
hankelijk Nederlandse 
postzegel blad {Postze
gelrevue, oplage ca. 
5.000 exemplaren) zal 
worden geïntegreerd in 
het op één na grootste 
blad. Mijn Stokpaardje 
(oplage 6 a 7.000 exem

Mijn Stokpaardje en Postzegel
revue:. voortaan samen... 

plaren). Een aantal ru
brieken uit de inmiddels 
verdwenen Postzegelre
vue wordt voortgezet in 
Mijn Stokpaardje. De 
overname is voor de 
abonnees van Postzegel
revue aantrekkelijker 
dan voor die van Mijn 
Stokpaardje: de abonne
mentsprijs voor het nieu
we, geïntegreerde blad 
wordt f 55. per jaar. Le
zers van Postzegelrevue 
zijn daarmee twee gul
den goedkoper uit, die 
Mijn Stokpaardje tien 
gulden duurder. 
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AMSTERDAM 99: 
GESLAAGD 

Op 9 en 1 o oktober 
1999 werd in de Ko
ningszaal van Artis de 
wedstri jdtentoonstel I i ng 
Amsterdam 99 gehou
den. Deze expositie in 
categorie 3 werd geor
ganiseerd door de ver
enigingen Hollandia, De 
Phiratelist, SPA en NVPV. 
De tentoonstelling werd 
druk bezocht, waarbij de 
belangstellenging niet al
leen uitging naar de 
stands van de handel, 
maar ook naar de collec
ties die in de kaders wa
ren ondergebracht. 
Er werden 43 inzendin
gen gejureerd; verheu
gend was dat zevenen
twintig van deze inzen
dingen voor het eerst op 
een tentoonstelling te 
zien waren. De verzame
ling De guldenswaarden 
van 1898 en 18991905 
van de heer A.L.H.M. Si
mons behaalde het 
hoogste aantal punten; 
aan de collectie werd 
door de jury bovendien 

een door de Bond ter be
schikking gestelde me
daille toegekend. Felici
taties van de jury gingen 
naar de heer P.J.A. van 
Nies voor zijn twee één
kaderinzendingen De 
wadden en De ooievaar 
komt. De overige bekro
ningen vindt u hieronder. 

Bekroningen A'dam 99 

Vergu/c/z/7ver; H.P.M Burgman 
H.P.M. ('Christian X'); P. Donker 
('New Vork City' en 'De machi
nestempels oppoststukken van 
de Verenigde Staten'); A. Kapl
anian ('Palestina: aangetekende 
stukken onder controle van de 
Britten'); K. van Leeuwen ('Het 
wonder van de Perfins vanaf 
1867'); C. Mikkers ('Nederland, 
luchtpostzegels emissie 1921'); 
J.H. Mohimann ('Post en post
zegels van Malta tijdens het Brits 
bestuur'); W . Put ('De Koreaan
se oorlog'}; A.L.H.M. Simons 
('De guldenswaarden van 1898 
en 18991905'); M.C.A.Sle
gersBrandenburq ('Muziek 
door de eeuwen neen') en J.M. 
Vroom ('De ringstempels van 
Denemarken 1851 1884' en 
'De Namibwoestijn'). 
Groot z;7ver; Th.T Adamse 
('Van dierengeneeskunst naar 
dierengeneesKunde'); W. Fok
kens ('De Bijbel  Messiaans 
Verbondsboek'); A.C. Hooger
huisvan Schellen ('Amsterdam, 
die mooie stad'), J.D Roemelé 
('Zeezoogdieren, ze zijn er 
nog!') en C van Zandwijk 

('Vorstenhuizen in Europa'). 
Zilver: L.M Mandemaker ('De 
geschiedenis van Israël'); D J.C. 
Rinkel ('Een slurfdier met stoot
tanden'); A.J. van Schie ('Rus
land TsarendomRevolutieRepu
bliek') en R P. de Vreng ('Konij
nenberg, voor, tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog'). 
Verzilverd brons: H.C Salet 
('Nederland, water en ijs'). 
Brons: V/. Kamp ('Ruimtevaart 
Rusland') 

Eenkaderinzendingen 

Goud: H.P.M. Burgman ('Gul
Ifoss: IJslands gouden waterval 
1931 ■1932');R.Frieke ('Appels 
en peren'); P.J.A. van Nies ( De 
Wadden, tussen land en water' 
en 'De ooievaar komt  het ge
zinsleven van de vogels'); J.G.E. 
Petersen ('Via Siberië'), fH.H.C 
TSchrootsBoer ('Luchtpost Ne
derland Zuid Amerika'); H.W. 
van der Vlist ('Frankrijk: instruc
tiezegels en vignetten') 
Zilver: G Blik ('Zeg dat we het 
niet vergeten!'); J C. van der Bijl 
('Verenigd Koninkrijk  Victo
ria') ' H. Duizend ('De Joodse 
medemens in onze samenle
ving') ' A.C. Hoogerhulsvan 
Schellen ('Het Huis OranjeNas
sau'); J.G.E Petersen ('Voor 10 
pfennig de wereld over'); J.L. 
Spaargaren ('De stem van het 
water') en J.L.C.M. TSchroots 
('Luchtpost gefrankeerd met de 
inhuldigingszegels') 
Brons; A.J. Cornet ('Pregen en 
stansen'); A.M.M. Hofmeester 
('Gelegenheldszegels Israël ver
lucht'); A. Oickers ('Van verre
kijker naar sterren kijker') en J.L 
Spaargaren ('Zintuigen van 
mens en dier'). 

WIPABLOKJE: 
S.V.P. ZO BETALEN 

Ons bericht over het spe
ciale WIPAblokje  een 
souvenirblokje van 10 
schilling dat uitsluitend 
wordt verstrekt aan ko
pers van een toegangs
kaartje  heeft veel reac
ties opgeleverd. Van dat 
blokje worden er naar 
schatting slecht 130.000 
gedrukt; een voor Oos
tenrijkse begrippen zeer 
bescheiden oplage. 
De organisatoren van de 
WIPA (een wereldten
toonstelling die volgend 
jaar van 30 mei tot en 
met 4 juni in Wenen zal 
worden gehouden) wil
len de bestellers van het 
blokje graag van dienst 
zijn, als er maar op de 
juiste wijze wordt be
taald. Dat kan op ver
schillende manieren: 
a. met een bank of Euro

cheque in Oostenrijkse 
schillingen; 

b.door een overboeking 
op PSKKontonummer 
92.112.580 (ßanWe/>
zahl 60000); 

c. door  op eigen risico 
het bedrag in Oosten
rijkse bankbiljetten toe 
te sturen aan WlPA, 
Getreidemarkt 1, A
1060 Wien (Oosten
rijk). 

Een toegangskaartje (in
clusief gratis souvenir
blokje) kost 80 schilling; 
voor de verzending (por
to, verpakking) wordt 40 
schilling in rekening ge
bracht. 
Zoals we eerder al schre
ven: het blokje is niet los 
verkrijgbaar en het 
wordt ook niet toegezon
den aan verzamelaars 
die een abonnement bij 
de Oostenrijkse PTT heb
ben lopen. 



MILLENNIUMZEGELS NOORWEGEN: 
TWEE VERSCHILLENDE VERSIES 

Op 9 september jl. gaf 
Noorwegen de tweede 
reeks postzegels op het 
thema 'Millennium' uit. 
De emissie verscheen zo
wel in blokjes met acht 
verschillende zegels als 
in vellen. 
In Norsk Filatistisk Tids-
skrift (officieel orgaan 
van de Noorste Bond) 
wordt onthuld dat de 
blokjeszegels voldoende 
afwijken van de velletjes
zegels om een aparte ca
talogusnotering mogelijk 
te maken. Het blijkt dat 
de drukker nogal slordig 
is geweest met het 'in-
kopiëren' van de belette
ring van de zegels. 
Daardoor kan aan de 
hand van de stand van 
de diverse inscripties 
worden nagegaan of een 
losse zegel uit het vel, 
danwei uit een blokje af
komstig is. Een voor
beeld van de verschui
vingen is te vinden op 

NFT twee zegelversies 

het omslag van NFT", dat 
de twee versies van de 
zegel van 4 k. (melkende 
boerin Mathea Isaksen, 
1930) laat zien. Bij de 
velzegel raakt de schort-
punt van de boerin de 
letter 'O ' van 'Norge', 
bij de blokjeszegel raakt 
de punt de letter 'R'. 
Soortgelijke verschillen 
zijn ook waarneembaar 
bij de overige zeven 
waarden uit de reeks. 

Velzegel 'Millennium II' Blokieszegel 'Millennium II' 

NIET-ROKERS 
BOEKEN SUCCESJE 

Een mild geval van ge
schiedvervalsing - zo zou 
de 'censuur' kunnen wor
den omschreven die de 
Amerikaanse posterijen 
(USPS) hebben uitgeoe
fend op een onlangs uit
gegeven postzegeN 
f-let qaat om een zegel 
uit de serie Famous Hol
lywood Composers: die 
met het geschilderde 
portret van componis 
Bernard Herrmann. 
Op het oorspronkelijke 
doek van Drew Struzan 
bungelt er een sigaret in 
een van de mondnoeken 
van Herrmann, die een 
hartstochtelijk roker was. 
Op de zegel is die siga
ret verdwenen. De reden: 

de USPS kreeg vroeger 
veel kritiek op zegels 
waarop een sigaret, si
gaar of pijp te zien was. 
Linn's Stamp News, dat 
het nieuws lanceerde on
der de kop U.S. Postal 
Service pulled cigarette 
from image of Holly
wood composer, neemt 
het allemaal niet zo 
zwaar op. 'Herrmann 
heeft het roken kennelijk 
dankzij de USPS weten 
op te geven,' zo meldt 
het blad. 

PHILATELIE LAAT VERTROUWDE '?W LOS 
EN STAPT OVER OP EIGENTIJDSE 'F ' 

Een nieuw millennium, 
een nieuwe naam. Het 
vertrouwde opschrift Phi
latelie is deze maand 
voor het laatst op het 
omslag van dit blad te 
vinden. Met ingang van 
het januarinummer 
wordt het Filatelie. 
Er zijn een paar redenen 
voor de naamswijziging: 
aansluiting bij de officië
le spellingswijze van het 
woord dat onze hobby 
samenvat, een zekere 
modernisering en het 
vermijding van misver
standen. Wat dat laatste 
betreft: door de naams

wijziging worden de 
Vlamingen niet meer op 
het verkeerde been gezet 
(een aantal van hen 
dacht met een Frans blad 
van doen te hebben) en 
hetzelfde geld voor de 
inwoners van Frans- en 
Duitstalige landen. 
Het gaat om een be
scheiden verandering: 

de naam van de stichting 
die Filatelie uitgeeft blijft 
namelijk ongewijzigd: 
Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. 
Filatelie in plaats van 
Philatelie - net is voor 
een deel van onze lezers 
misschien een cultuur
schok, maar u zult zien: 
over een paar maanden 
bent u (en zijn wij) er he
lemaal aan gewend... 

Redactie Filatelie 

Filatelie 
DIEFSTALLEN DELFT 
EN GORINCHEM 

Eind oktober werd in 
Delft bij een inbraak een 
groot gedeelte van een 
postzegelverzameling 
gestolen. Er werd onder 
meer een vrijwel comple
te collectie Nederland in 
Ho//onc/-albums ont
vreemd (tot 1944 ge
stempeld, daarna post-
fris). Ook werden vijf an
dere collecties (in in-
steekboeken) gestolen, 
die aan de hand van de 
diverse Yvert-catalogus-
delen waren opgezet. De 
vijf verzamelingen be

sloegen respectievelijk 
Europa {Tome 3). Oost-
Europa (4), Frankrijk e.d. 
(/), Buiten Europa (5 en 
6] en Franse koloniën 
(2). De genoemde collec
ties bestonden voorna
melijk uit gestempeld 
materiaal. 
Als u over inlichtingen 
beschikt die kunnen lei
den tot de oplossing van 
dit misdrijf wordt u ver
zocht contact op te ne
men met de Politie Haag
landen, telefoon 015-
2198133 (de heer Van 

No een inbraak in Go-
rinchem bleek een verza
meling Nederland in 

twee Davo-standaardal-
bums te zijn ontvreemd; 
deel! (1852-1961) be
vatte voor het merendeel 
gestempeld materiaal en 
deel II ongebruikte ze
gels (vanaf 1976 post-
fris). Verder verdween 
een kleine verzameling 
Vatikaan (in stockboek). 
Ook werden veel kleine 
thematische collecties ge
stolen, zoals bruggen, 
petrochemische industrie 
en vogels. 
Als u meent over infor
matie te beschikken die 
de gedupeerde verzame
laar kan helpen kunt u 
het volgende nummer 
bellen: 0183-699043. 

J.-F. BRUN IS NOG 
SPRINGLEVEND 

In nummer 8 /9 van dit 
blad meldden wij dat de 
heer J.F. Brun, auteur 
van een bijdrage in de 
P/7;7ex/rance-catalogus, 
'inmiddels overleden' 
was. Dat is onjuist. De 
heer M. Van der Muilen, 
voorzitter van de KLBP, 
wijst ons er op dat de 
Jean-Fran?ois Brun 'nog 
springlevend' is, want hij 
bracht nog onlangs een 
bezoek aan Bruphila 99 
in Brussel. 
Onze excuses aan de 
heer Brun, die wij nog 
vele gezonde jaren toe
wensen. 

Redactie 

P n JERSEY IS 
'GOING FOR GOLD' 

Een dun, 22-karaats 
laagje goud is gebruikt 
voor de zegel van 10 
pond die het Kanaalei
land Jersey op 1 januari 
uitbrengt. De zegel is 

SVN ORGANISEERT 
MILLENNIUMBEURS 

Op zaterdag 15 en zon
dag 16 januari 2000 or
ganiseert de Stichting 
Verzamelend Nederland 

(SVN) in de Grote Vee
markthal te Utrecht de 
Grote Internationale Mil
lennium Verzamelmarkt. 
Voor liefhebbers van 
vrijwel elk verzamelob
ject is daar iets te vinden, 
dus ook voor verzame

laars van postzegels en 
wat daarmee samen
hangt. De beurs is geo
pend van 9.30 tot 17 
uur. Nu al is zeker dat 
ruim zeshonderd stand
houders - samen goed 
voor bijna 700 stands -

aanwezig zullen zijn. De 
toegang tot de beurs kost 
zes gulden (65-plus f 5.-, 
jeugd tot 12 jaar gratis). 
Het adres van de Grote 
Veemarkthal is Sartre
weg, Utrecht. Meer infor
matie: 030-2886891. 

vanwege de start van het 
nieuwe millennium extra 
luxueus uitgevoerd. Met 
behulp van het edelme
taal wordt het wapen 
van Jersey in beefd ge
bracht. De gouden ze
gels werden - en dat zal 
rechtgeaarde Engelsen 
misscnien wel wat pijn 
doen - in Frankrijk, bij 
Cartor Security Printing, 
vervaardigd. 

POSTHOORN VOOR 
C.J.WITMOND 

Tijdens de Internationale 
Postgeschichtliche Tage, 
die van 29 tot en met 31 
oktober jl. in Sindelfin-
gen (Duitsland) werden 
gehouden, werd aan de 
collectie 'Kijk op Amster
dam vanaf de 17e eeuw' 
van de heer C.W. Wit-
mond één van de vier 
Gouden Posthoorns uit
gereikt. De jury noemde 
de collectie 'voorbeeldig 
en goed gedocumen
teerd'. 

B iv 
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Michel (duits) catalogus Overzee 
Nieuw: deel 1 Noord & Middenamerika 2000 1176 biz. 104,00 
deel 2 Caribische Eilanden 1995 1124 biz, 83,50 
deel 3 Zuidamerika 1996 1344 biz. 91,00 
deel 4 Noord & Oostafrika 1997 909 biz. 91,00 
deel 5 Westafrika 1998 1220 biz. 96,00 
deel 6 Zuidelijk & Centraalafrika 1998 1170 biz. 96,00 
deel 7 Australië & Oceanië 1997 1076 biz. 96,00 
deel 8 Zuid & Zuidoostazië 1998 1170 biz. 104,00 
deel 9 Midden & Oostazië 1999 1296 biz. 104,00 
deel 10 Midden Oosten 1999 1152 biz. 104,00 
catalogus Westeuropa 2 delen 2000 3564 biz. 100,00 
catalogus Oosteuropa 2000 1908 biz. 76,50 
catalogus Duitsland 2000 822 biz. in i<leur 42,50 
Nieuw: Juniorcatalogus Duitsland 2000 696 biz. in i<leur 25,00 
catalogus Brieven Duitsland 2000 812 biz. 79,00 
Nieuw: wereldcatalogus automaatzegels 2000 336 biz. 52,00 
catalogus CEPT/UNO 2000 416 biz. 37,00 

U S A 2 0 0 0 
US Postal (eng.) catalogus USA 2000 500 biz. in Itleur 54,00 
Scott (eng.) catalogus USA 2000 355 biz. in l<leur 32,50 
Scott (eng.) speciale catalogus USA & Gebieden 2000 700 biz. 110,00 
Krause (eng.) catalogus Postzegelboekjes USA 1999 190 biz. 39,00 
PSS (eng.) speciale catalogus Precancels USA 1998 losbladig 75,00 
Harris (eng.) catalogus USA & Canada 2000 270 biz. (A4) 35,00 
Unitrade (eng.) spec. cat. Canada & Geb. 2000 600 biz. in l<leur 47,50 
Unitrade (eng.) spec. cat. Precancels Canada 2000 82 biz. 32,50 

"Classic" wereldcatalogus 18401940 
Scott (eng.) wereldcatalogus "Classic" 18401940 editie 2000 110,00 
Krause (eng.) wereldhandboek Driehoekszegels 1998 160 biz. 21,50 
Seven Seas (eng.) speciale catalogus Australasian: Australië, 

Antarctica, Papua, Christmas enz. 2000 420 biz. in l<leur 79,00 
Seven Seas (eng.) pocketcatalogus Australië/AAT 1999 in l<leur 23,50 
SASCC (eng.) spec. cat. Zuidafrika & Gebieden 1999 in l<ieur 75,00 
SST (eng./thais) speciale catalogus Thailand 2000 in l<leur 52,00 

Zwitserland speciaal 
Zumstein (duits) speciale catalogus Zwitserland 2000 deel I: 
zegels, rolzegels, ATM, Postzegelboekjes, Combinaties 115,00 
deel II volgt Juni/Juli 2000 
SBK (duits) catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2000 in Icleur 34,50 

Diverse Literatuur 
Domfil (frans/sp.) speciale cat. Monaco 2000 420 biz. in l<leur 59,00 
Jäschke (duits) speciale catalogus/handboek Duits Rijk Germania

serie (Michelnr. 5397) editie 1999 339 biz. in Itleur 175,00 
APC (eng.) handboek Filatelie & Propaganda 3. Rijk in l<ieur 140,00 
AG (duits) catalogus stempels Duitse Colonies editie 1999 69,50 
Heimann (duits) handboek postgeschiedenis Burgeroorlog Spanje 

19361939 editie 1999 208 biz. in Itleur 55,00 
Yang (eng.) spec. cat. Burgeroorlog China 19301950 (1998) 85,00 

,p}ni^.'.'^' OO zakcatalogi 
r 
Duitsland in teleur België 
Frankrijk in l<leur 
Groot Britannië & Kanaaleilanden & Isle of Man in kleur 
Israel in kleur 
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk & BosniëHerzegovina in kleur 
Spanje in kleur 
Vaticaan in kleur 
Verenigde Naties (UNO) in kleur 
Verenigd Europa (CEPT inclusief meelopers) 1 n kleur 
Numex Muntencatalogus Duitsland vanaf 1871 editie 2000 

19,95 
23,50 
27,50 
27,50 
18,00 
14,50 
14,50 
19,95 
27,50 
15,50 
15,50 
31,00 
19,95 

Fotoboeken extra groot 
Transparol extra grote fotoboeken voor brieven, kaarten e.d. 

zelfklevend 120 stuks 17,50 
1200 stuks 150,00 

Hoekstroken 
Doorzichtig en zelfklevend  uitstekend geschikt voor het bevestigen van 

blokken, brieven, fotos e.d. in albums 250 stuks 15,00 
1000 stuks 50,00 

Folie PPN, weekmakervrij 
Maat (mm) per 100 
54/86 (telefoonkaarten) 16,25 
95/145 (Oude ansichtk.) 20,00 
107/150 (Nieuwe kaarten) 20,50 
112/156 (Insteekkaarten) 21,00 
98/170 (FDC International) 21,00 
118/170 (Enveloppen) 21,50 
118/220 (Lange brieven) 23,00 
128/190 (Grote envelop) 23,00 
148/210 (A5 formaat) 25,50 
Voor Nederlandse FDCs: 
110/200 100 stuks 9,00 

1000 stuks 80,00 

PPf12 
[ Maat (mrr 

45/60 
53/78 
62/62 
63/93 
65/102 
75/102 
75/117 
70/150 
85/117 
85/132 
95/132 
105/150 
115/160 
120/180 
130/200 
125/230 
145/230 
165/215 
170/230 

J^ï 
Oper 

nzakjes 1 
100 

6,00 
6,00 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

11,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
20,00 
20,00 

per 1000 
50,00 
50,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 

100,00 
140,00 
140,00 
140,00 
140,00 
170,00 
170,00 

J 

Aanduidingspijltjes 

Domfil Vogels 
Alle Domfilcatalogi liebben Micliel & Yvertnummers 
Nieuw: wereldcatalogus Vogels 1999 732 biz. 64,00 
wereldcatalogus Katten 2000 in kleur (Januari) ca. 27,50 
wereldcatalogus Honden 2000 in kleur (Januari) ca. 27,50 
wereldcatalogus WWF 1996 258 biz. 35,00 
wereldcatalogus Sport 1994 1744 biz. 99,00 

NVPH Nederland & Gebieden speciaal 2 0 0 0 incl. gratis speciale CDROM 3 4 , 7 5 

Onze winkel is geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 17.00 zaterdag 10.00 14.00 

Orders tot fl. 150,00 plus fl. 6,00 verzendkosten. Orders tot 
fl. 50,00 en levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen 
vooruitbetaling. Prijswijzigingen voorbehouden. 

GRATIS UITGEBREIDE PRIJSLIJST! 
Postgiro 125.34.14 VSBBank 80.70.90.077 

T.W. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 
Plet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag • Nederland 
Telefoon +31 (0)70 365 22 27 
Fax h31 (0)70 36518 85 
Email pwmeinhardt@compuserve.com 

mailto:pwmeinhardt@compuserve.com
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BLOKJE 'TIEN HOOGTEPUNTEN UIT DE 
TWINTIGSTE EEUW' 

Op 25 oktober ver
scheen een blokje met 
tien verschillende zegels 
van 80 cent op het the
ma 'Tien hoogtepunten 
uit de twintigste eeuw'. 
De zegels zijn ontworpen 
door Hans Bockting en 
Will de l'Ecluse van UNA 
Designers uit Amster
dam 
In aanvulling op de infor
matie die u in de op 
deze pagina afgedrukte 
tabel aantreft kunnen 

nog de volgende techni
sche gegevens worden 
verstrekt 
Op de zegels zijn met 
fluorescente inkt grote 
cijfers aangebracnt 
Deze cijfers nemen in fei
te de plaats in van de tot 
dusver gebruikelijke lu
minescente balken De 
tien cijfers verwijzen 
naar de plaats die het 
desbetreffende zegelont
werp inneemt op ae 'fa
vorietenlijst' van het Ne

derlandse publiek. De 
cijfers zijn op het blokje 
als volgt opgesteld: 

4 
10 
6 
2 
7 

Op het modelvel waren 
deze met fluorescente 
inkt gedrukte cijfers nog 
niet aanwezig. 
Op de drukvellen staan 
op de linker, boven, 
onder en rechtervelrand 
tussen de blokken snijlij
nen; in de vier hoeken 
zijn dat twee haaks op 
elkaar staande lijnen. 
Opdezi j randen, is 
steeds halverwege elke 
rij een paskruis aange
bracht met nog een extra 
paskruis tussen de rijen 
in. Er is één Brunnerbalk 
onderaan het vel aange
bracht. 
Op het modelvel niet te 
zien, maar wel op de zo
genoemde stadiavellen. 
ver links van blok 1 staan 
krabbels {Rob) en ver 
rechts een horizontale 
lijn op dezelfde hoogte 
Onder de Brunnerbalk 
staat een horizontale 
balk en ook op de uiterst 
rechtse zijrand vinden 
we een verticale balk, 
gedrukt met fluorescente 
inkt 
Op de losse blokjes vin
den we op de blokrand 
naast elke zegel een met 
zwarte inkt gedrukte, 
toelichtende tekst; deze 

tekst staat met de basis 
naar links voor de zegels 
in de linkerkolom zegels 
en met de basis naar 
rechts voor de zegels in 
de rechterkolom. 
Op de drukvellen is de 
bovenste rij van vijf blok
jes steeds voorzien van 
drukvormnummers die 

worden voorafgegaan 
door een 'L'; bij cfe blok
jes op de onderste rij is 
dat een 'R'. 
Het gebruikte papier be
vat qeen witmaker; 
slecrits de coating van 
het papier bevat nog wit
maker. 

Hoogtepunten 20e eeuw 25101999 

Bijzonderheden 

Druif van de zegeis: 
Drukker/druktechniek 
Drukpersen/druknchting 

Kieuren: 
Kleuren, rastermaat 
en rasterhoek 

Blokje met 10 zegels van 80 cent 

JESP/vijfkleuren offset 
(^itsubishi(')/0(nder) 

1 zwart 120/45° 
2 magenta 120/75° 
3 geel 120/30° 
4 cyaanblauw 120/15° 
5 fosforinkt n v t 

Velrandbijzonderiieden: 
Blokjes per drukvel 10 (twee rijen van vijf blokken) 
Artikelnummer 991261 
Artikelnummer onder zegel 10 
Aanvang verkoop 25 oktober 1999 
Verkoopdatum onder zegel 10 
Drukvormnummers L 1111 R 1111 
Plaats drukvormnrs Rechtsonder, onder tab zegel 10 

Papier en gom: 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
PapienchtingZdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/naliohten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

Perforatie: 
Formaat zegels 
Formaat blokje 
Perforatie/perforatiemaat 
Tanden hor /ver 
Tanding blokje 

Accordering: 
Staat modelvel 
Akkoord modelvel 
Intern PTTordernr 

Hamson/De La Rue HS1630/7% 
fosforecent offsetpapier 
<> (liggend)/lllq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c (Harnson/De la Rue) 

36 0 X 25 0 mm 
108 0 X 150 0 mm 
13V4 12% 
24/16 
d/d/d/d 

ongeperforeerd, zonder 5e drukgang 
5 oktober 1999 
onbekend 

© 1999 Philatelie/R C Bakhuizen van cJen Bnnk 

SETJE GEÏLLUSTREERDE BRIEFKAARTEN IN 
EEN BEPERKTE OPLAGE 

Op 25 oktober versche
nen vijf verschillend geïl
lustreerde briefkaarten 
met als zegelindruk de 
bekende grote '80c' te
gen een oranje achter

grond De in juli versche
nen briefkaart van het
zelfde zegeltype was in 
rasterdiepdruK vervaar
digd, de nu verschenen 
vijf briefkaarten zijn in 

vierkleuren offset ver
vaardigd; ze hebben een 
fosforbalk links van de 
zegelindruk. 
De modelvellen van de 
kaarten werden op 6 ok
tober 1999 voor ak
koord getekend; ze be
slaan viermaal vijf brief
kaarten: Op het ene 

drukvel zijn per kolom 
verschillende afbeeldin
gen gebruikt, op het 
tweede zijn alle brief
kaarten 'gelijk': 

Eerste drukvel: 
1. eeuw van het milieu 
2. eeuw van het speel
goed 

3. eeuw van de vrijheid 
4. eeuw van de vrije tijd 

Tweede drukvel: 
Kolommen 1 t /m 4: 
eeuw van het vervoer 

Elk modelvel heeft bo
venaan een Brunner ^ 
balk, op de zijranden =
zijn naast de briefkaar ^ 
ten paskruizen geplaatst ^^ 
en tussen alle kaarten in ^ 
bevinden zich snijlijnen. = 
Uiterst rechts, naast de ^ 
vierde ri j , zien we een = 
zwart 'trapje'. ™ 
De kleuren zijn als volgt ^ 
gerasterd: zwart 45, ma 2 
genta 75, cyaanblauw = 
15 en geel O graden. ^^— 
De nieuwe briefkaarten 04T 
worden uitsluitend ver O' ■ 
kocht door de Collect 
Club in Groningen en in 
het Museum voor Com
municatie in Den Haag. 



KORTINGZEGELS VAN 1999:20 ZEGELS 
VAN ONBEKENDE NEDERLANDERS 

Op 30 november kwa
men de jaarlijkse kor-
tingzegelblokjes weer 
aan de loketten. Ook dit
maal bevat elk blokje 
twintig verschillende, 
zelfklevende zegels. De 
afbeeldingen weerspie
gelen hettnema Uv/ei
gen decemberzeqel, het 
^ecembergevoeP. Op 
de achterzijde treffen we 
een toelichting aan op 
de 'decembergevoelens' 
en verder de gebruikelij

ke handige tips en in
structies. Het nummer 
van de barcode is 
-1-4048. 
De zegels zijn het resul
taat van een prijsvraag 
die vorig jaar werd uit
geschreven; aan de 
hand van de binnenge
komen reacties wercTeen 
postzeqelblokie samen-
qestelcTdat in beeld 
brengt hoe de deelne
mers net 'decemberge-
voel' ervaren. De belette-

Kortingzegels 1999 30-11-1999 

Bijzonderheden 

Drui< van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpersen/druknctiting 

Kleuren: 
Rasterhoek en aantal 
punten hor /ver per mm 

Blokje met 20 zegels van 55 cent 

JESP / rasterdiepdruk 
Goebel / B(oven) 

1 zwart 40° 12/15 
2 magenta 30° 7/10 
3. geel 50° 8 / 7 
4 cyaanblauw 60° 10/ 7 
5 fosforbalken n v t 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 20 (vier rijen van vijf blokken) 
Artikelnummer onbekend 
Artikelnummer onder met vermeld 
Aanvang verkoop 30 november 1999 
Verkoopdatum onder met vermeld 
Drukvormnummers n v.t. 

Papier en gom: 
Papierfabnkant/code 
Papiersoort 
Papienchting/-doorzictit 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

Perforatie: 
Formaat zegels 
Formaat blokje 
Perforatie/perforatiemaat 
Tanden hor/ver 
Tanding blokje 

Accordering: 
Staat modelvel 
Akkoord modelvel 
Intern PTT-ordernr 

Harnson/De La Rue HS1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
1 (staand) / met vastgesteld 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c (Harnson)+zelfklevende gom 

onbekend 
onbekend 
slitvorm (pseudotanding) 
n v t 
0/0/0/0 

ongeperforeerd 
23 augustus 1999 
onbekend 

© 1999 Philatelie/R C Bakhuizen van den Bnnk 

ring van de zegels werd 
ontworpen door de be
kende ontwerpers Justus 
van Rossum en Erik van 
Blokland. 
Losse zegels uit de blok
jes zijn zoals gewoonlijk 
niet te koop; er kunnen 
alleen complete blokjes 
worden gekocht. De 
'kortingactie' strekt zich 
uit tot voorbij oudejaars
dag: de zegels mogen 
nog tot en met 6 januari 
2000 worden gebruikt. 
In de tabel zijn de be
langrijkste technische ge
gevens samengebracht. 
In aanvulling op die in
formatie kan nog het vol
gende worden medeqe-
deeld. 
De cilinders zijn gegra
veerd met behulp van de 
Heil Helio-Klischograph. 
De tekst op de achterzij

de van de blokjes is in 
paarsblauwe inkt (PMS-
kleur 280) aangebracht. 
Voor het PTT Post-logo 
werd rode inkt (PMS-
kleur 485) gebruikt. 
Bij de beschrijving van 
de velrandbijzonderhe
den heb ik gebruik moe
ten maken van een mo
delvel waarvan de rech-
terrand al was schoon-
gesneden. 
Op de drukvellen zijn de 
volgende bijzonderhe
den te zien: 

naast rij 1: 
paskruizen, daaronder 
een schuine, in magenta 
gedrukte balk en dan 
een magenta, zwarte, 
magenta en cyaanblau-
we driehoek (naar rechts 
gericht); 

naast rij 2: 
een magenta, gele en 
magenta driehoek, ge
volgd door drie magenta 
rechthoekjes onder el
kaar; 

naast rij 3: 
drie magenta rechthoek
jes onder elkaar en een 
magenta, gele, magenta 
en cyaanbTauwe drie
hoek naar links gericht; 

naast 4: 
een magenta, zwarte en 
magenta driehoek en 
vervolgens een magenta 
schuine balk. 

De blokken zijn voorzien 
van een opgedrukt 'per-
foraat' met daarbinnen 
een gestansd 'pseudo-
perforaat' (slitvorm') 
voor elke zegel. 

MILLENNIUMGEKTE LEVERT 'EEUW-
GROETKAARF VAN DRIE GULDEN OP 

111 

Als een (w)aardige af
sluiting van de twintigste 
eeuw heeft PTT Post een 
prijsvraag bedacht die 
tot doel heeft de onder
linge contacten tussen 
mensen te verbeteren èn 
ze in staat te stellen sa
men een prijs te winnen. 
Het resultaat is de 'eeuw-
groetkaart': een speciale 
dubbele 'briefkaart' met 
ingedrukte 'waardeze
gels' van drie gulden. 
Eén deel moet worden 
gezonden aan de per
soon met wie de afzen
der samen een prijs wil 
winnen, de andere kaart 
moet worden afgestem

peld op het postkantoor. 
De briefkaart bestaat uit 
zoals gezegd uit twee 
delen, die beide zijn 
voorzien van de 'zegel-
afdruk'. 
In die zegelafbeelding is 
een 'ster' opgenomen, 
waarin een wens of 
groet is aangebracht die 
is afgedekt met een kra-
slaag. 
Het modelvel van de 
kaart (accoord op 5 au
gustus 1999) omvat 
tweemaal vijf dubbele 
kaarten. 
De tweemaal vijf ver
schillende kaarten heb
ben verschillende teksten 

in de ster. Links zijn dat 
de kreten Schrijf me in 
2000, Happy 2000!, 
2000 xxx-jes, Hoppy 
New Year en Gelukkig 
Nieuwjaar. Rechts lezen 
we Wanneer in 2000?, 
Tot ziens in 2000, Veel 
plezier, Time Flies en 
Hoe gaat bet?. 
Op de achterkant van de 
caarten zijn de teksten 
verwerkt in illustraties) 
inks en rechts gelijk en 
lebben we slechts vijf 
verschillende 'teksten' 
onder elkaar: Tot ziens in 
2000, Will We Meet 
Again?, Don't forget 
hAe; Let's Do Nice Things 
Together en een hart ge
kerfd in een boomstam. 
Op het drukvel staat bo
venaan een Brunner-balk 

en op de zijranden tref
fen we snijlijnen en pas
kruizen aan. In de linker-
onderhoek is een 'trapje' 
te zien en op de boven-
en onderrand staan in de 
hoeken en halverwege 
snijlijnen. 
De kleurten van deze in 
offset vervaardigde kaar
ten hebben de volgende 
rasterhoeken: zwart 45 
graden, magenta 75. cy
aanblauw 15 en geel 30 
graden. 
De rechterhelft van de 
kaarten heeft naast de 
zegelindruk rechts een 
fosrorbalk. Op de zegel-
afdruk is - voor het aan
brengen van de kraslaag 
- ook nog een stervormi-
ge vernisTaag aange
bracht. 

AÜENTIE! 

De samensteller van 
deze rubriek ontvcriqt 
veel lezersbrieven öm 
deze post te beant-
woorcaen moet nogal 
wat ti|d worden vrijge-
maakt niet alleen voor 
het terugschrijven, 
maar ook voor het on
derzoek dat daar soms 
bijhoort Wij vragen u 
daarom eniq geduld te 
hebben, het1<an gerui
me tijd duren voor u 
een reactie ontvangt. 
Verder willen wij u 
dringend vragen, 
geen origineel ma
teriaal in uw brieven 
in te sluiten (denk aan 
beschadiging en zoek
raken). Gebruik liever 
goede kleurenkopieën. 

Redactie Philatelie 



POSTZEGELBOEKJES NIEUWE STIJL: NOG 
MEER NIEUWE MELDINGEN 

Nog steeds duiken er 
met blokken gevulde 
hangzakjes op die nog 
niet eerder in 'Philatelie' 
werden gemeld. Nieuw 
zijn de postzegelboekjes 
'Ten stamps for your 
friends en die met de 
kortingzegels van 1997. 
Nieuw zijn ook de bin
nen enkele dagen na hun 
verschijning afs los blok
je uitgebrachte postze
gelboekjes met de emis
sies 'Hoogtepunten van 
de twintigste eeuw' en 
'Kinderpostzegels 1999'. 
Over de vermeldingen in 
de tabel kan worden op
gemerkt dat barcodes en 
artikelnummers bij de 
emissies 'hoogtepunten' 
en 'kinderpostzegels' 
vóór die van de Priority-
postzegelboekjes liggen. 
In de tabel is met betrek
king tot de codes een 
kleine vereenvoudiging 
doorgevoerd: de notaties 
H3a, H3benH4z i jn 
veranderd in H3, H4 en 
H5. De hangboekjes met 
vijf blokken baby-, re
spectievelijk huwelijksze-
gels wijken niet alleen af 
als het om het aantal 

plakpunten van de kaft 
gaat (t.o.v. de in juli '99 
verschenen versie), maar 
ook qua kaftdruk. 

discussie moeten worden 
gevoerd over de grens 
die kan worden getrok
ken tussen 'echte postze-
geiboekjes' en 'slechts 
verpakking'. 
Op dit moment is het zo -
zo deelt PTT Post in 

Hoofddorp mee - dat er 
documentatiemateriaal 
wordt bewaard van alles 
wat onder het begrip 

i)ostwaarden' valt (lees: 
e zegels). Als het gaat 

om 'verpakking' - en don 
met name verpakkingen 

drukvel waarop een aan
tal kaften van postzegel
boekjes te zien is. 
Het drukvel - met op de 
ondervelrand een Brun-
ner-balk - beslaat zes
maal twee kaften. Ge
heel links zien we twee
maal de 5x160 c. Priori
ty (boven elkaar) en ver
volgens (van links naar 
rechts) tweemaal 5x 100 
c. Priority, tweemaal 6x 
Kinderzegels, 2x twee
maal 'hoogtepunten 20e 
eeuw' en uiterst rechts 
50x huwelijk (boven) en 

/s/ööTl 

1̂̂  I 
Ölerpostz^gels 

Het Museum voor Com
municatie (voorheen het 
PTT Museum) beraadt 
zich over de wijze van 
het documenteren van de 
hanqzakjes en hang
boekjes. Dat zal niet een
voudig zijn, want daarbij 
zal de nogal theoretische 

6x 
8 0 + 4 0 cent 

Aanvulling hangzakjes 

Omschrijving 

10 stamps tor your fnends 
1 blokje kortingzegels 1997 
Hoogtepunten 20e eeuw 
6 maal kinderpostzegels 
50 voor de baby 
50 voor het huwelijk 
50 voor het huwelijk* 
50 voor de baby* 

*: zie de tekst van het artikel 

codes 

V I , C2 
V I , CO 
H3, C6, P2 
H3, C6, P2 
H4, C6, P2 
H4, C6, P2 
H5, C6, P2 
H5, C6, P2 

barcode 

0477 
1337 
4062 
4055 
3782 
3805 
4130 
4147 

artil<elnr 

965438 
975428 
995412 
995411 
995409 
995410 
200125 
200126 

inhoud 

L/R 1212 

L/R 1111 

L/R A/B 1111 
L/R A/B 1111 

NIEUW WALSALL-STRIPBOEKJE 'KUIFJE
ALBUM'MANNEN OP DE MAAN' 

Zowel de inhoud als de 
kaft van het in oktober 
verschenen postzegel
boekje Kuifje: Mannen 
op de Maan is gedrukt 
bij Walsall Security Prin
ters in Engeland. De kaf
ten zijn door Walsall 
tweezijdig bedrukt in off
set. Het drukvel omvat 
drie rijen van zes 'staan
de ' / 'hangende' boekjes 
naast elkaar. Uiterst links 
op het drukvel is een ver
ticale Brunner-balk aan
gebracht. De kaften zijn 
in zes kleuren gedrukt: 
rood, donkerblauw, 
geel, lichtblauw, magen
ta en zwart. 
Ook voor de inhoud van 
de boekjes werd het off-
setprocédé gebruikt. 

meestal met gebruikma
king van raster 100. 
Het drukvel van de ze-
gelinhoud omvat vier 
verticale banen van ne
gen boekjesinhouden. 
Op de bovenvelrand 
staat een Brunner-balk. 
Het modelvel werd geac
cordeerd op 9 juli 1999; 
het is niet voorzien van 
de uiteindelijk toegepas
te kamperforatie 
(14:12V4(24tanden 
horizontaal, 16 tanden 
verticaal), maar wel van 
een fosforbalk aan de 
linkerkantvan de zegels. 
Op alle velranden zijn 
snijlijnen - tussen de 
boekjesinhouden - aan
gebracht. Op de rechter-
velrand, ter hoogte van 

de boekjesrijen 6/7, 
staan enkele krabbels en 
de in zwart gedrukte 
tekst LAY. De drukkleu-
ren zijn geel (rasterhoek 
O graden), magenta 
(15), cyaanblauw {75) 
en zwart (45). Het ge
bruikte papier is niet-fos-
forescent offsetpapier 
van Tullis Russell, dat is 
voorzien van PVA-gom 
zonder dextrine (C2). De 
papierrichting is < - > 
(liggend). 
De coating van het pa
pier vertoont onder de 
ultraviolette lamp een 
'violette' reactie, die 
geen verband houdt met 
al dan niet in het papier 
aanwezige witmakers. 
De gomzijde reageert 
inert (geen witmakers), 
maar dus anders dan de 
coating aan de voorkant 
reageert. 

waarin het zegelmateri
aal 'los' is verpakt (zoals 
blokjes van tien) - wordt 
wel een deel van het ma
teriaal bewaard, maar 
niet alles. 
Dit beleid vloeit voort -
aldus Hoofddorp - uit 
overwegingen van prak
tische aard! Eén van die 
overwegingen is dat de 
hoeveelheid 'verpakkin
gen' (die nu al omvang
rijk is) in de toekomst 
nog veel omvangrijker 
zal worden. Een andere 
overweging is dat het 
materiaal uit verschillen
de bronnen afkomstig is: 
de verpakking wordt 
door een bureau ontwor
pen [Design Bridge in 
Amsterdam) en door een 
gespecialseerd bedrijf 
(Caspari in Utrecht) ge
drukt. Voor het echte ze
gelmateriaal maakt PTT 
Post op dit moment ge
bruik van twee drukkers: 
Enschedé Haarlem en 
Walsall in Engeland. 
Gezien deze praktische 
omstandigheden streeft 
Hoofddorp er wel naar 
een zo groot mogelijke 
selectie uit het totale aan
bod te documenteren, 
maar - ik schreef het 
hiervoor al - niet alles. 
Gelukkig beschikt 'Den 
Haag' wel over een 

50x baby (onder). 
Uit het feit dat de kaften 
allemaal op één drukvel 
zitten kan worden afge
leid dat de rasterhoeken 
van de vier kleuren bij 
alle boekjes overeen zul
len komen. We vonden 
bij zowel Priority ah bij 
Hoogtepunten de volgen
de rasterhoeken: zwart 
15 graden, magenta 45, 
cyaanblauw 75 en geel 
0. Een snel onderzoek 
naar de boekjes 50 voor 
het huwelijk, respectieve
lijk 50 voor de baby van 
juli 1999 wijst uit dat 
toen rasterhoeken zijn 
gebruikt die zo'n 5 gra
den afwijken: 10, 40, 70 
en 85. Dit lijkt misschien 
een verwaarloosbaar 
verschil, maar bij zowel 
magenta als geel is dat 
verschil meteen te zien: 
de symmetrie ten opzich
te van de horizontale en 
verticale assen ontbreekt 
bij de versies met de 5 
graden-kanteling! 
De in het overzicht opge
nomen plakvariant van 
de 50 voor de baby 
boekjes vertoont bij ma
genta en geel de symme
trische rasterhoeken die 
kenmerkend zijn voor 
alle boekjes van het in 
het Museum aanwezige 
drukvel. 
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NIEUWE, IN HAARLEM VERVAARDIGDE 
POSTZEGELBOEKJES 

In deze rubriek werd eer
der gemeld dat het druk-
vel van het boekje 50 
voor uw brieven niet in 
het PTT-museum (nu: Mu
seum voor Communica
tie) was gearriveerd. Het 
ging om een misver
stand; bij een herdruk 
van dit postzegelboekje 
werd het drukmateriaal 
gelukkig wèl naar Den 
Haag doorgezonden, 
zodat we er nu over kun
nen berichten. 
Voor alle hier beschre
ven boekjes geldt dat de 
plaatsing van de blokken 
op het cfrukvel zodanig is 
dat de sleufgcten boven
aan zitten. Alle drukvel-
len bevatten vier blok
ken, met uitzondering 
van 50 voor het huwelijk 
(drie blokken). Op alle 
drukvellen is bovenaan 
een Brunner-balk aange
bracht. 

50 voor uw brieven 
Op de zijranden staan 
boven, onder en halver
wege poskruizen. Krab
bels zien we ver rechts, 
onderaan naast het vier
de blok met een zwart, 
respectievelijk blauw 
'trapje' en de tekst FD in 
het zwart en Rob in het 
blauw. Aan de uiterste 
kanten van de zijranden 
zien we een gelig verti

caal gaaswerk, beho
rend bij de plaat voor 
fosfor. 
De bedrukte achterzijde 
vertoont de buitenkant 
van het postzegelboekje. 
Paskruizen en Brunner-
balk zitten op dezelfde 
plaats als bij de voor
kant. Het zwarte 'trapje' 
en de zwarte tekst FD zit
ten op dezelfde hoogte, 
maar dan links. 

50 voor uw kaart 
Ongeveer in dezelfde 
periode verscheen ook 
een tweede druk van het 
boekje 50 voor uw kaart. 
Op de zijranden staan 
boven, onder en halver
wege paskruizen. Er zijn 
ver rechts krabbels te 
zien, en onderaan, naast 
het vierde blok treffen we 
een in zwart, respectie
velijk blauw gedrukt 
'trapje' aan, alsook de 
tekstelementen JTD 
(zwart) en TvG (blauw). 
Aan de uiterste kanten 
van de zijranden zien we 
ook bij dit boekje een 
gelig verticaal gaaswerk 
dat hoort bij de plaat 
voor fosfor. 
Ook hier is de bedrukte 
achterzijde meteen de 
buitenkant van het post
zegelboekje. Paskruizen 
en Brunner-balk zitten op 
dezelfde plaats als bij de 

voorkant. Het zwarte 
'trapje' en JTD zitten op 
dezelfde hoogte, maar 
dan links. 

De in het afgelopen jaar 
verschenen postzegel
boekjes met vijftig zelf
klevende zegels in de 
hierboven beschreven 
uitvoering werden vorig 
jaar, bij ae presentatie 
van het emissieprogram
ma 1999, niet aange
kondigd. De vraag is 
waarom niet: alsof deze 
zegels de filatelist niet 
zouden interesseren. En 
dit jaar is het al niet veel 
beter: ook in het emissie
overzicht voor het jaar 
2000 worden de zegels 
die begin volgend jaar in 
dezelfde uitvoering uit
komen weer genegeerd. 
Ik doel hier op de boek
jes 50 voor het huwelijk 
en 50 voor uw baby. 
Het verschijnen van deze 
zegels is des te vreemder 
als bedacht wordt dat 
nog onlangs een nieuwe 
oplage verscheen van de 

hangboekjes met vijftig 
exemplaren voor beide 
zegels. Beide postzegel
boekjes zijn voorzien 
van het internationale 
copyright-teken (©), ge
volgd door de tekst / 999 
PTT Post Holdings BV. 
Het artikelnummer voor 
de huwelijkszegels is 
200125, dat voor de ba
byzegels 200126. De 
barcodes zijn +4] 30, re
spectievelijk +4147. 

50 voor het huwelijk 
Op de zijranden staan 
boven, onder en halver
wege paskruizen. Krab
bels zien we ver rechts, 
onderaan naast het vier
de blok, waar we een 
zwart 'trapje' aantreffen 
en de in zwart gedrukte 
tekst RK. Aan de uiterste 
kanten van de zijranden 
is een gelig verticaal 
gaaswerk zichtbaar, be-
fiorend bij de fosfor-
plaat. 
De bedrukte achterzijde 
is meteen de buitenkant 
van het postzegelboekje. 

Paskruizen en Brunner-
balk zitten op dezelfde 
plaats als bij de voor
kant. Het zwarte 'trapje' 
en de tekst RK zitten op 
dezelfde hoogte, maar 
dan links. 

50 voor uw baby 
Op de zijranden staan 
boven, onder en halver
wege paskruizen. Krab
bels vinden we ver 
rechts, onderaan naast 
het vierde blok met twee 
zwarte 'trapjes' en FD in 
het zwart. Aan de uiter
ste kanten van de zijran
den is er weer het ver
trouwde beeld van een 
gelig verticaal gaaswerk, 
behorend bij de plaat 
voor fosfor. 
De bedrukte achterzijde 
is ook de buitenkant van 
het postzegelboekje. Pas
kruizen en Brunner-balk 
vinden we op dezelfde 
plaats als bij de voor
kant. Het zwarte 'trapje' 
en de tekst JTD zitten op 
dezelfde hoogte, maar 
dan links. 

Postzegelboekjes met 50 zelfklevende zegels 

Bijzonderheden 

Aantal blokken/drukvel 
Staat modelvel 
Rillijnen 
Rastermaat binnenzijde 
Rastermaat buitenzijde 
Rasterfioek zwart 
Rasterhoek magenta 
Rastertioek geel 
Rasterfioek cyaanblauw 

50 voor 
uw brieven 

4 
geen slitvorm 
afwezig 
120 
80 
45 
75 
30 
15 

50 voor 
uw i<aart 

4 
geen slitvorm 
afwezig 
120 
80 
45 
75 
30 
15 

50 voor 
het huweiiji< 

4 
met slitvorm 
aanwezig 
120 
80 
45 
75 
30 
15 

50 voor 
de baby 

4 
geen slitvorm 
afwezig 
120 
80 
45 
75 
30 
15 

OPSPORING VERZOCHT: PRINSES 
ISABELLA MARIA EN ECHIE PIETERS 

De samenstellers van het 
Handboek Postwaarden 
Nederland (HPN) probe
ren altijd zo goed moge
lijk uit de doeken te doen 
hoe verschillende emis
sies tot stand zijn geko
men. Zo worden in voor
komende gevallen schil
derijen getoond die als 
uitgangspunt voor som-

^ mige zegels hebben ge-
°- diend. Vaak bevinden 
^ die kunstwerken zich in 
<̂  Nederlandse musea, 
^ maar nu zijn de auteurs 
= gestuit op twee schilderij-
^ en waarvan nu niet meer 
= bekend is waar zij zijn. 
[^ Het betreft de Kinder-
^ postzegels van 10 en 25 
f cent uit 1956. 
= De zegel van 10 cent 

toont prinses 'Isabella 

80fl Maria' op een schilderij 
*'" uit 1570, vroeger toege

schreven aan F. Pourbus. 
Een zwart-wit foto van 
het schilderij bevindt zich 
in het Museum voor 

Communicatie (voorheen 
PTT-Museum), daar in 
1964 ontvangen van de 
Amerikaan Don Karshan 
uit New York, die het 
portret toen bezat. Om 
dit schilderij toch in kleur 

te kunnen afbeelden is 
uiteraard kennis van de 
huidige verblijfplaats no
dig, en die is dus onbe
kend. Ook informatie 
over de identiteit van de 
prinses is welkom. Het 
Rijksbureau voor Kunst
historische Documentatie 
in Den Haag kon over 
verblijfplaats of identiteit 

niets naders meedelen. 
Heeft een van de lezers 
van 'Philatelie' dit schil
derij ooit gezien of weet 
iemand wat er met de 
collectie schilderijen van 
de genoemde Ameri
kaan is gebeurd? Vol
gens Karshan is dit por
tret in 1953 ook al eens 
in kleur op een in Neder

land verspreide affiche 
afgebeeld, waarvan er 
liefst 10.000 zouden zijn 
verspreid. 

Het tweede schilderij 
waarnaar gezocht wordt 
is het portret van 'Echie 
Pieters' op de 25 cent ze
gel. In 1958 is dit schil
derij geëxposeerd op de 
tentoonstelling Van rin
kelbel en rammelaar in 
het Museum Willet-Holt-
huysen. Het portret be
vond zich toen in een 
particuliere collectie in 
Frankrijk en was uitge
leend via kunsthandel 
B.A. Hoogendijk (Am
sterdam) en L. Evers (Rot
terdam). Wie van de le
zers heeft 'Echie Pieters' 
recent nog gesignaleerd 
en wie weet wie zij was? 

U kunt uw informatie stu
ren aan de redactie van 
'Philatelie', Klipper 2, 
1276 BP Huizen. Alvast 
hartelijk dank! 

Gert Holstege en 
Jan Ve i lekoop 
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TIJDENS ONZE GROTE NAJAARSVEILING ZIJN 
WEDEROM R E C O R D S GEBROKEN! 

ir Goede en recordprijzen over de gehele linie. 
if Record to taalopbrengst 2 ,3 miljoen (exd . opgeld). 
^ Aantal inzenders ruim 3 0 0 . 
if Record aanta l bezoekers kijkdagen ruim 7 5 0 . 
if Aantal zaalbieders ruim 4 0 0 . 
if Record aanta l schriftelijke b ieders ca . 6 0 0 . 

ZEND IN VOOR DE GROTE VOORJAARSVEILING EN GA 
MET RIETDIJK ALS PARTNER OP RECORDJACHT. 

DÉ MANIER OM EEN GOEDE PRIJS VOOR UW 
COLLECTIE TE KRIJGEN. 

TIENDUIZENDEN TEVREDEN INZENDERS GINGEN U VOOR SINDS 1919. 
if Onze 80-jarige ervaring a ls veil inghouder en ons groot en internat ionaal 

koperspubliek s taan garant voor een maximale opbrengst . 
if U krijgt t e allen tijde een be t rouwbare indicatie van de opbrengs t , 

voordat u een beslissing neemt . 
if Renteloos voorschot to t 6 0 % van de getaxeerde waarde mogelijk. 
if Deskundige verkaveling en presenta t ie d.m.v. luxe catalogus en 

uitgebreide foto-bijlage. 
if Gratis verzekering. 
if Extra publiciteit bij importante objecten. 
if Veiling in k lasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen. 
if Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in de 

bankkluis . 

BEL VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK OF MEER 
INFORMATIE 070-3647957 

WIJ ZIJN ER IMMERS, NU AL 80 JAAR, VOOR U! 

«3-lietdijk POSTZEGELVEILINGEN 
Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

2514 GC Den Haag, Tel. 070-3647957/3647831, Fax 070-3632893 
E-Mail adres < rietdijk.auctions@tip.nl > 

Internet: http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions 
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3 0 NOVEMBER: 
KORTINGZEGELS 1999 

Het is dit jaar alweer voor 
de dertiende keer dat 
PTT Post de traditionele 
kortingzegels heeft gepre
senteerd. Dat de zegels 
een groot succes zijn ligt 
voor de hand, want welke 
Nederlander loopt er nu 
niet warm voor een kor
ting van maar liefst een 
kwartje per kaart of brief? 
De zegels zijn dit jaar ove
rigens heel speciaal: dui
zenden inzendingen vor
men namelijk de basis van 
de kleurige emissie die op 
30 november aan de loket
ten kwam. Er werd en
thousiast gereageerd op 
een oproep aan 'gewone 
landgenoten' om mee te 
willen denken over de 
ontwerpen van de laatste 
Nederlandse postzegels 
van deze eeuw. Die op
roep stond in de huisaan
huisfolder Kerst bemnt met 

een kaartje en ook op de 
achterzijde van het velle
tje kortingzegels van 1998. 
Er kwamen bijna zesdui
zend ideeën en suggesties 
voor een kortingzegel bin
nen, variërend van pen
tekeningen en schilderij
en tot aan complete com
puter graphics. 
Na een voorselectie be
paalde een jury die be
stond uit wèl bekende Ne
derlanders welke twintig 
inzendingen als de mooi
ste moesten worden be
schouwd. Deze jury be
stond uit de televisiebe
kendheden Hanneke 
Groenteman, Joop Braak
hekke, Guusje Neder
horst, Reinout Oerlemans 
en PTT Post directeur 
Bert van Doorn. 

Afbeeldingen 
Hoe de twintig kortingze
gels van het jaar 1999 er 
uitzien kunt u hieronder 
zien. 

Ontwerpers 
De twintig uitverkoren 
ontwerpen zijn van de 
hand van even zo vele on
bekende Nederlanders. 
Onder hen bevinden zich 
zowel jonge als oude land
genoten. Marco Kockx uit 
Geldrop is met zijn vijf le
vensjaren de jongste in
zender. 
De gekozen ontwerpen 
zijn afkomstig van Lizet 
van der Berg (Benthiüzen 
ZH), Marleen Bos (Voor
burg) , Davinia Bovenlan
der (Hoek van Holland), 
Hucky de Haas (Heiloo), 
Henk Drenth (Wilder
vank), Aafke van Ewijk 
(Winterswijk), Casper 
Heijstek/Mirjam Cnossen 
(Zaandam), Robin Knegt 
(Hengelo), Marco Kockx 
(Geldrop), F.Koenis (Op
dam) , Noortje Kruse 
(Hengelo), Matthias Mei
ling (Alteveer/Gr), Patri
cia van der Neut (Woer
den), Saskia van 

Oversteeg (Den Bosch), 
Dennis Roepman (Rijen), 
Rosemarijn Smink (Am
sterdam), Marriëtte Strik 
(Den Bosch), Barbara 
Vollers (Amsterdam), 
Sjoerd van der Zee (Gro
ningen) en Evelyn de 
Zeeuw (Oostrum). 

Typografie 
Om van de twintig ver
schillende ontwerpen 
even zovele bij elkaar ho
rende zegels te maken 
werd de hulp van twee 
professionele ontwerpei s 
ingeroepen. De grafici 
Just van Rossum en Erik 
van Blokland uit Den 
Haag maakten van ieder 
ontwerp een postzegel, 
onder meer door de waar
de (55 cent) en het 
woordje 'Nederland' toe 
te voegen. Daarnaast gin
gen ze aan de slag om van 
de twintig losse zegels een 
compleet en fleurig velle
tje te maken. 

Overige gegevens 
Met de kortingzegels kun
nen nog tot en met 6janu
ari kerst en nieuwjaars
kaarten worden verzon
den. Die kaarten moeten 
dan wel rechthoekig zijn. 
Ook dichtgeplakte enve
loppen met een gewicht 
van maximaal 50 gram 
mogen met de kortingze
gels worden gefrankeerd. 
Het minimumformaat is 
9 bij 14 cm, het maximum
formaat 16.2 bij 23.5 cm. 
Voor alle andere poststuk
ken geldt het normale ta
rief. Na öjanuari blijven 
de kortingzegels gewoon 
geldig; om er een brief 
mee te frankeren is een 
bijfrankering van 25 cent 
natuurlijk wel noodzake
lijk. 
De kortingzegels verschij
nen in een oplage van 
ruim 200 miljoen stuks 
(ruim tien miljoen van 
elke versie). Een velletje 
kost elf gulden. 
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VANAF 14 SEPTEMBER VERKRIJGBAAR BIJ DE N.V.P.H. VAKHANDEL FILATELIE 
EN IN DE BETERE MULTIMEDIA- EN COMPUTERWINKELS. 



ATTENTIE!! WIJZIJN VERHUISD NAAR HEEMSTEDE 
POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

HOLLANDS 
0 : r 
e 
1 [ CAMPLAAN 8, 2103 GW HEEMSTEDE Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 tot 18. OO uur 

Zaterdag tot 17. OO uur. Donderdag coli 19. OO tot 21. OO uur 

P A R K E R E N 
TELEFOON 023 -5477444 

G R A T I S ! 
FAX 023 -5291605 

ht tp : / /www.postzegelhandel .com emai l : ph i l@hol lands-g lor ie .demon.n l 

A R U B A 

KINDERVELLETJES 
jaar nummer postfris gestempeld 

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

854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 
1701 
1738 
1787 

56 25 
6 — 
1125 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
4 50 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
12 — 
10 90 
10 90 
10 25 

42 — 
4 20 
9 50 
17 50 
17 50 
31 50 
22 75 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
6 95 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
8 — 
8 75 
10 50 
10 — 

KOLLEKTIE 34 STUKS 
POSTFRIS 400,- GESTEMPELD 339,-

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Aantal prijs 
9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
15 
18 
21 

69 
52 
58 
42 
48 
52 
59 
48 
47 
53 
83 
86 

102 
99 
90 

109 
117 

AUTOMAATBOEKJES 
1 5 -
22 50 
6 — 
7 50 
6 — 
5 25 
11 25 

6b 225-
6c 75-

75 — 
15 — 
5 25 
7 50 

6fQ 75 — 
7a 7 50 
7b 
7bF 
8a 
8b 
8c 
8aF 
8bF 

7 50 
13 25 
22 50 
17 50 
75 — 
22 50 
37 50 

8cF l o s 
ga 
9b 
9d 
9e 
9f 
9q 
9h 
9aF 
9cF 

30 — 
262 50 
1 9 0 -
150 — 
190 — 
56 25 
37 50 
2 1 -
93 75 

9dF 130 — 
9eF 262 50 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
lOaF 24 50 
lObF 36 — 
llaF 24 50 
llbF 37 50 
12a 42 — 
13a 60 — 
14a 
14b 

19 — 
19 — 

15a 1150 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

4 50 
5 26 
7 50 
3 75 
3 75 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 

26a 5 75 
27a 5 25 
27b 
28 
29 
30 
31 

6-
5 25 I 
9 40 
9 40 
13 25 

32 12 75 
33a 5 25 
33b 5 25 
34a 5 25 
35 14 50 
36 11 25 I 
37 30-
38 13 25 1 
39 11 25 
40 1125 
41 11 25 I 
42a 15-
43a 5 25 1 
43b 5 25 
43c 5 25 I 
43d 5-
44a 6-
44b 6-
45 13 25 1 
46 13 25 
47a 5 25 I 
47b 5-
48 13 25 1 
49 15-
50 5 35 I 
51 10 80 

TELBt.OK.IES PRMS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

97 ST. 3195,-

KERSTBOEKJE en 
KERSTVELLETJES 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

PB37 
1419 
1439 
1461 
1487 
1542/43 
1579/80 
1628/29 
1662/63 
1702/05 
1740/45 
1788/07 

30 — 
22 50 
26 25 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
I S 
IS— 

KOLLEKTIE 
12 stuks 240,-

MILLENNIUM-PROBLEEM? 
Is 2000 het 

eindpunt van Uw ve rzame l i ng 
of 

gaa t U als ac t i eve , pos i t i eve 
ve rzame laar met onze 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
van start? 

Wij leveren al le n ieuwe u i t g i f t e n 
van landen en mo t i even . Een 

abonnemen t kan elk momen t i ngaan , 
ze l fs met t e r u g w e r k e n d e k r a c h t . 

VRAAG INLICHTINGEN! 

"POSTZEGELBOEKJES" 
Wordt dit na de "velletjes van 10" het 

volgende nieuwe verzamelgebied? 
DAVO-album Postzegelboekjes ƒ 65,-
Alle 17 boekjes 1983 t /m 1998 voor dit 

a lbum, waarde ƒ 286,40, bi j ons ƒ 217,45 !!! 
SPECIALE AANBIEDING 

Davo-album Postzegelboekjes plus alle 17 
hierin behorende boekjes, samen ƒ 282,45 

NU TIJDELIJK VOOR SLECHTS ƒ 179,-

KOMPLETE JAARGANGEN OOST-EUROPA vanaf 30% 
Deze jaargangen bevatten alle frankeerzegels en blokken volgens de Michelcatalogus echter geen 
zegels uit blokken en velletjes Wij leveren ook oudere jaargangen en losse series en zegels 
Stuur ons Uw mankolijsteni Tevens leveren wij van de Oosteuropese landen alle nieuwtjes 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
202 stuks/1190,-

1989 
1990 
1993 
1994 
1996 
1997 

14 st 
11 st 
2st 
3st 
4st 
4st 

49 26 
22 25 
3 25 
7 50 
3 50 
4 90 

KOMPLEET 90 , -

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde (zonder toeslag), 

ongeteld en/of ongesorteerd minus 5%. 
NEDERLAND ƒ O 65 p gulden 
BELGIË ƒ 3 00 p 100 Fr 
FRANKRIJK ƒ 014 p Franc 
BUND ƒ0 80 p Mark 

ENGELAND ƒ 1 85 p £ 
VERSTATEN /115p$ 
ARUBA ƒ O 60 p gid 
ZWITSERL ƒ O 80 p Franc 

Prijs andere landen op aanvraag, vrijblijvende aanbieding 
TIP: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

GRATIS P r i j s l i j s t e n v ^ n 
N e d e r l A n d e n I n d o n e s i ë 

postfris 

1986 42 — 
1987 28 — 
1988 38 — 
1989 36 — 
1990 38 — 
1991 37 — 
1992 32 — 
1993 30 — 
1994 31 — 
1995 35 — 
1996 36 — 
1997 49 — 
1998 34 — 
Kompleet 455 — 

F D C 

49 — 
32 — 
40 — 
39 — 
43 — 
40 — 
42 — 
39 — 
38 — 
43 — 
47 — 
60 — 
42 — 

535 — 

■JAARGANGEN 19981 
ALAND 

ANDORRASpaans 
AUSTRALIË 
AZOREN 
CANADA 
CHINA 
CYPRUSGneks 
CYPRUSTurks 
DENEMARKEN 
ERITREA 
ESTL7\ND 
FINLAND 
GIBRALTAR 
GROENLAND 
HONGKONG 
IERLAND 
ISRAEL 
ITALIË 
LETUND 
LITAUEN 
MACEDONIË 
MADEIRA 
MALTA 
MONACO 
NIEUW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PALESTINA 
SAN MARINO 
SLOVENIË 
SLOWAKIJE 
SPANJE 
TJECHIE 
VATICAAN 
IJSLAND 
ZWEDEN 
idem BOEKJES 

5 5 

2 9 

1 0 

143 

1 6 

119

9 3 

4 5 

5 1 

158,

114 

4 0 

9 6 

102

9 8 

9 4 

1 9 1 

150

129

3 0 

4 7 

7 0 

2 3 

5 1 

172

182,

113,

83,

62,

148,

87,

30,

140,

48,

99,

68,

163,

195,

HONGARIJE 
AUTOMAATSTROKEN 1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

64
74
78
90
84
81 
66
91 
84
78.

0 
54
61
60
73
65
66
50
73

70/79 775,- 625,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 

75
55
71 
69
6 0 
7 8 
81 
8 3 
61 
63 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

685.

61 
4 4 
5 4 
5 7 
45 
5 9 
61 
6 1 
4 6 
48.

67
224

91 
79
79
49
93
88
85

51 
224

9 1 
79
79
49
93
88
85

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1998 
postfris 2275,

gestempeld 1950,

TJECH.SLOW. 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

65
75
102
75
72

217
82

128

35
32
55
54
49
195
47
94

317 274

166. 132.
70/79 ii7s:- aso,-

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

132
205
130
193
149
285
107
220

39.

■wr
102
149
99

164
124
256

92 
210

32.
80/89 1625. 1375.
1990 
1991 
1992 

29
29
34

23
19
24

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1992 
postfris 2950,

gestempeld 2350,

POLEN 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

42
57
60
71 
57
47
29
28
46
99.

0 
19
28
26
33
33
18
15
12
19
79.

70/75 SäS;- £75,-
1SSÖ 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

47
74
47
49
35
80
71 
64
42.

14
21 
39
24
19
15
37
50
43
44,

1S9Ö 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

539. 29g;= 
~33^ 

44
59
72
48
51 
72

109
49

2 6 
3 9 
5 2 
2 9 
3 7 
51 
45
45

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1993 
postfris 1590,

gestempeld 925,

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

121 
115
162
131 
123

71 
149
149
129
90.

70/79 1225:
"TUST 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Tïr: 
74
71 
81 
95
64
63
69

109
98,

74 
6 6 
9 2 
78
79
36
49
84
74
51.

~675^ 

849.

3 5 
9 7 
9 3 
4 5 
8 9 

149
152
138

49
46
46
55
38
38
45
60
58,

519.

3 5 
6 5 
5 0 
3 9 
8 9 

149
152
125

KOLLEKTIE 
1970 t/m 1998 
postfris 2950,

gestempeld 1925,

http://www.postzegelhandel.com
mailto:phil@hollands-glorie.demon.nl
http://TELBt.OK.IES


KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% Onze jaargangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken 
welke in het betreffende jaar zijn verschenen, inclusief eventu

ele luchtpostzegels, echter zonder zegels uit blokken, port- en dienstzegels. Deze kunt U extra bestellen. Natuurlijk leveren wij ook 
losse waarden en series tegen gunstige prijzen. Wilt u hien/oor de gewenste catalogusnummer opgeven? Van de jaren vóór 1970 
hebben wij van de meeste landen veel in voorraad. U kunt hiervan dus ook jaargangen, series blokken en losse waarden bestellen. 

OVERZEE EUROPA VERENIGDE NATIES 

3=1 

co 
o 
o 

o 
>-

Cat. NVPH Zonnebloem Yvert Yvert Yvert Yvert Michel Michel Michel Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert Yvert Zon.bl. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

• • 
9,-
10,-
10,-
49,-
14,-

• • 
14,-
17,-
13,-
16,-
15,-

• • 
211,-
283,-
165,-
146,-
274,-

• • 
62,-
56,-
60,-
68,-
58,-

• • 
62-
50,-
33,-
60,-
41,-

• • 
11,-
21,-
23,-
24,-
39,-

• • 
48,-
73,-
40,-
47,-
32,-

• • 
21,-
19,-
20,-
23,-
26,-

• • 
21,-
25,-
28,-
32,-
37,-

• • 
19,-
23,-
23,-
31,-
45,-

* • 
135,-
87,-
31,-
18,-
16,-

• * 
82,-

130,-
59,-
18,-
16,-

• • 

39,-
30,-

• • 
7-

11,-
20,-
6,-

12,-

10,-
15,-
11,-
12,-

• • 
41,-
39,-
54,-
47,-
12,-

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

16,-
13,-
47,-
22,-
41,-

152,-
82,-
50,-
41,-
38,-

127,-
213,-
288,-
103,-
104,-

60,-
57,-
75,-
92,-
73,-

59,-
66,-
44,-
40,-
66,-

49,-
31,-
37,-
31,-
41,-

46,-
24,-
93,-
39,-
57,-

34,-
31,-
35,-
32,-
34,-

34,-
39,-
33,-
43,-
52,-

147,-
22,-
49,-
36,-
32,-

24,-
19,-
12,-
15,-
18,-

18,-
33,-
28,-
17,-
20,-

17,-
45,-
8,-

39,-
16,-

37,-
11,-
28,-
18,-
23r 

11,-
21,-
9,-

26,-
19,-

21,-
10,-
11,-
13,-

19,-
19,-
16,-
14,-
16,- 5,-

14,-
20,-
28,-
30,-
23,-

70/79 228.- 430.- 1895.- 650.- 515,- 300.- 495,- 269.- 335.- 415.- 370.- 415.- 190.- 115,- 130.- 100,- 130,- 305,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

49,-
56,-
99,-
80,-

108,-

76,-
99,-
105,-
107,-
110,-

336,-
311,-
937,-
323,-
371.-

95,-
133,-
225,-
93,-

130,-

69,-
107,-
102,-
77,-
123.-

35,-
42,-
34,-
51,-
83,-

74,-
86,-
130,-
167,-
164,-

39,-
37,-
38,-
39,-
41,-

30,-
34,-
33,-
37,-
41,-

34,-
36,-
42,-
41,-
50,-

49,-
79,-
33,-
36,-
54,-

14,-
75,-

24,-
54,-
53,-
69,-
64^ 

35,-
46,-
34,-
58,-
59,-

15,-
22,-
19,-
68,-
105.-

43,-
29,-
39,-
78,-
103.-

20,-
22,-
24,-
30,-
46,-

16,-
11,-
13,-
16,-
19,-

16,-
10,-

16,-
19,-

40,-
44,-
72,-

105,-

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
WTW 

79,-
64,-
79,-
70,-
94,-

183,-
98,-

118,-
131,-
108,-

ïï^s;: 

66,-
57,-

108,-
554,-
557,-

257,-
222,-
150,-
179,-
214,-

ims7-

107,-
130,-

81,-
118,-
104,-

91,-
74,-
80,-
83,-
52,-

~SÏ57-

136,-
128," 
124,-
299,-
251,-

42,-
45,-
47,-
50,-
47,-

42,-
38,-
39,-
47,-
41,-

"575;: 

40,-
53,-
58,-
44,-
53,-

"44D;: 

76,-
75,-
80,-
83,-
82,-

108,-
38,-
63,-

19,-
imr-

66,-
71,-
76,-
80,-
90,-

nŝ  

93,-
77,-
83,-
83,-
91, 

iro; 

98,-
103,-

95,-
75,-

69,-
134,-
203,-
131,-
119,-

33E 

52,-
52,-
38,-
50,-
39,-

'STs:-

23,-
40,-
26,-
34,-
25,-

24,-
31,-
24,-
28,-
20,-

129,-
143,-
144,-
124,-
188,-

TTo;: 3585,- TÜÖS? 1545^- 415,- 640,- ëWZ 1 ^ 195,- 1065;: 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

80,-
107,-
99,-
77,-

109,-

109,-
122,-
122,-
180,-
186,-

162,-
102,-
134,-
136,-
118,-

161,-
170,-
183,-
265,-
280,-

247,-
123,-
131,-
112,-
162.-

76,-
74,-
71,-
73,-
73,-

260,-
207,-
186,-
199,-
163,-

49,-
50,-
52,-
52,-
57,-

57,-
52,-
55,-
69,-
63,-

55,-
45,-
59,-
65,-
59,-

67,-
87,-
158,-
90,-
102,-

13,-
28,-
14,-
13,-
23.-

81,-
85,-
79,-
90,-
118,-

113,-
116,-
114,-
85,-
149,-

74,-
70,-
75,-
69,-
76.-

135,-
115, 
128,-
99,-
99.-

34,-
39,-
32,-
32,-
22,-

51,-
44,-
46,-
49,-
37,-

45,-
44,-
49,-
49,-
41,-

135,-
135,-
133,-
127,-
108,-

1995 
1996 
1997 
1998 

75,-
107,-
133,-
168,-

182,-
172,-
194,-
185,-

118,-
267,-
137,-
199,-

242,-
150,-
237,-
276,-

148,-
149,-
162,-
134,-

78,-
79,-
78,-
84,-

136,-
169,-
211,-
105,-

57,-
59,-
76,-
83,-

65,-
71,-

104,-
98,-

72,-
69,-
93,-

101,-

110,-
96,-
95,-

122,-

36,-
27,-
43,-
40,-

139,-
125,-
170,-
172,-

121,-
148,-
118,-

99,-

72,-
85,-
81,-
85,-

90,-
101,-

93,-
99,-

40,-
29,-
45,-
60,-

43,-
40,-
39,-
62,-

49,-
35,-
43,-
57,-

103,-
98,-

130,-
150,-

90/98 935,- 1425,- 1345,- 1925,- 1340,- 675,- 1600,- 525,- 625,- 605,- 910,- 230,- 1035,- 1040,- 675,- 940,- 325,- 400,- 400,- 1095,-
totaal 1920,- 2945,- 6760,- 3695,- 2795,- 1575,- 3610,- 1190,- 1310,- 1435,- 1890,- 530,- 2070,- 785,- 595,- 2450,-

DUITSLAND VERENIGD EUROPA 
Alles leverbaar volgens 

Zonnebloem-MIcliel-EurGcat 

CAT, 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
60/69 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
7S779 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
WM 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
90/98 

BUNDESPOST 

MICHEL 

• * 
29,-
22,-
10,-
13,-
34,-

® 
30,-
19,-
15,-
18,-
45r 

9,-
54,-

9,-
19,-
28,-

12,-
25,-
12,-
25,-
20,-

220,- 215,-
44,-
79,-
65,-
59,-
51,-

27,-
49,-
43,-
40,-
33,-

70,-
50,-
70,-
79,-
64,-

36,-
31,-
40,-
47,-
42,-

620,- 380,-
64,-
62,-

133,-
86,-
86,-

35,-
31,-
57,-
40,-
5k 

94,-
98,-
98,-

122,-
147,-

52,-
49,-
54,-
66,-
81,-

970,- 505,-
153,-
254,-
242,-
178,-
167,-

105,-
159,-
160,-
112,-
120,-

BERLIJN 

MICHEL 

• • 
6,-

22,-
9,-
1,-

20,-

® 
12,-
44,-
11,-

1,-
22,-

11,-
42,-
11,-
8,-

25,-

13,-
42,-
14,-
11,-
26,-

150,- 190,-
30,-
97,-
41,-
36,-
24,-

26,-
107,-

36,-
30,-
22.-

68,-
22,-
64,-
63,-
59,-

50,-
20,-
58,-
48,-
64," 

495,- 445,-
44,-
42,-

111,-
61,-
74,-
62,-
68,-

147,-
119,-
203,-

40,-
36,-
89,-
49,-
62,-
60,-
68,-

224,-
182,-
325,-

915,- 1110,-
103,- 101, 

DDR 

MICHEL 
• • 
105,-
123,-
147,-
104,-
332,-

® 
86,-

124,-
289,-
139,-
238.-

93,-
94,-
96,-
91,-

63,-
75,-
89,-

1245,- 1235,-
120,-

71,-
69,-
73,-
80,-

112,-
70,-
81,-
57,-
71,-

73,-
78,-
82-

100,-
89,-

60,-
67,-
68,-
97,-
76,-

815,- 745.-
110,-
106,-
103,-
107,-

91,-

91,-
80,-
81,-
84,-
65,-

83,-
93,-
69,-
79,-
82,-

83,-
78,-
59,-
63,-
80,-

910,- 750,-
104,- 94,-

CEPT. EUROPA MEELOPERS 

ZONNEBLOEM 
• * 
304,-

34,-
59,-
68,-
60,-
58,-
45,-
55,-
58,-
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6,-
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13,-
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95,-
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40,-
48,-
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33,-
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1150,-1030,-

VOORLOPERS 

ZONNEBLOEM 

1/3 
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61 
62/64 
65/66 
67/68 
69/70 
71/73 
74/76 
77/80 
81 
82/84 
85/86 

ITALIË 
TRIEST-A 
TURKIJE 
SAARLAND 
BELGIË 
BELGIË BLOK 
BERLIJN 
ZWITSERLAND 
ITALIË 
TRIEST-A 
GRIEKENLAND 
LUXEMBURG 
PORTUGAL 
FRANKRIJK 
BELGIË 
ITALIË 
TRIEST-A 
VER NATIES 
GRIEKENLAND 
TURKIJE 
TURKIJE 
BUNDESPOST 
LUXEMBURG 
VATICAAN 

** 
240,-

39,-
25,-

450,-
165,-
96,-

165,-
1250,-
149,-
39,-

575,-
350,-
240,-

18,-
165,-
45,-
9,-

13,-
245,-

4 1 , -
65,-
18,-
95,-
9,-

® 
63, 
38, 
19, 

445, 
129. 
79. 
60, 

1250, 
22, 
36, 
11, 

196, 
33 
10 

110 
6, 
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ZEESTRAAT 8 2 
'S-GRAVEIUHAGE S A M E N S T E L L I N G 

CHARLES B O I S S E V A I N 

[1111872 
'Een museum is een per
manente instelling ten 
dienste van de gemeen
schap en haar ontwikke
ling, toegankelijk voor 
het publiek, niet gericht 
op het maken van v/inst, 
die de materiële getuige
nissen van de mens en 
zijn omgeving verwerft, 
behoudt, wetenschappe
lijk onderzoekt, presen
teert en hierover infor
meert voor doeleinden 
van studie, educatie en 
genoegen' 

De hierboven geformu
leerde definitie van een 

museum zet in één zin 
op een rij wat iedereen 
wel weet. maar nog 
nooit zo neeft uitgespro
ken. Toch zitten in deze 
formulering elementen 
die minder bekend zijn 
dan andere. In eerste in
stantie denkt men bij een 
museum aan min of meer 
permanente tentoonstel
lingen op een bepaald 
gebied en aan tijdelijke 
tentoonstellingen die on
derdelen daarvan uitdie
pen. Dat voor het inrich
ten van een tentoonstel
ling museale voorwerpen 
en documentatie nodig 
zijn, is voor menigeen 
nog wel begrijpelijk. 

ONDERZOEKSTIP! 
Doet u genealogisch on
derzoek, heeft u een PTT-
medewerker als familie
lid en weet u zijn of haar 
geboortedatum^ Bestel 
dan een kopie van zijn 
of haar ioopbaanstaot! 
Voor informatie over 
loopbaanstaten kunt u 
contact opnemen met de 
bibliotheek (telefoon 
070-3307570 of 070-

3307572) op werkda
gen (niet op vrijdag) tus
sen 9 en 12 uur. Om een 
dienststaat aan te vra
gen, stuurt u uw 
verzoek naar de afdeling 
bibliotheek van het Mu
seum voor Communicatie 
of maakt u een afspraak 
om de studiezaal te be
zoeken De studiezaal is 
alleen geopend op don
derdagen, na telefoni

sche afspraak. 
De kosten voor een 
dienststaat bedragen 
voor per staat f 30 . - . Als 
u er gelijktijdig twee of 
meer aanvraagt, betaalt 
u voor elke tweede of 
volgende staat f 20.- per 
stuk. Mocht de door u 
gezochte staat niet wor
den aangetroffen dan 
betaalt u f 10.- zoekkos-
ten per Ioopbaanstaot. 

Veel in het depot 
Minder bekend is het feit 
dat in de musea het 
grootste gedeelte van de 
collectie veilig in een de-

\% „PHIATELIA" 
'̂  ^ 

/ -^ -^ i'/y,^ 

Enkelfrankenng met de postzegel van 1 gulden uit de emissie 1872 op een brief van Amsterdam naar 
Berli|n, 1894 (Particuliere collectie) 

OPENINGSTIJDEN 
STUDIEZALEN 

Het hAuseum voor Com
municatie beschikt over 
twee studiezalen. In de al-

^ gemene studiezaal kunt u 
=- elke donderdag kosteloos 
^ documentatie, afbeeldin-
u gen, boeken en tijdschrif-
'Z ten e.d inzien, videoban-
= den bekijken en geluids-
^ banden afluisteren Of u 
Q nu gewoon voor uw pie
l t zier komt of om een arti-
^ kei of iets dergelijks voor 
2 te bereiden, het maakt 
= niet uit. U bent altijd wel

kom! Belt u wel vooraf om 

3|)C uw komst aan te melden 
w ('s ochtends-070-

3307570 of 3307572), 
veelal kunnen wij dan al
vast iets klaarleggen. 

Wilt u de postzegels van 
een bepaald land bekij
ken, de postale afstem
pelingen van uw woon
plaats bestuderen of de 
ontwerpen en de ge-
schiedeniskaarten voor 
de Nederlandse postze
gels inzien, dan moet u 
contact opnemen voor 
een bezoek aan de stu
diezaal Post (070-
3307560). U kunt daar 
doorgaans één donder
dag per twee weken te-
recnt. De komende 
maanden is dat op 6 en 
20 januari 2000 en op 
10 en 24 februari 2000 
Na uw bezoek krijgt u 
een enquêteformulier uit
gereikt met het verzoek 
dit in te vullen. 

pot is opgeborgen Ach-
t̂ er de schermen wordt in 
een museum gewerkt 
aan het beheer en be
houd van het (cultuur)his-
torisch erfgoed, dat - ook 
zonder geëxposeerd te 
zijn - een eigen intrinsie
ke waarde vertegen
woordigd In de nuidige 
tijd constateer ik een af
nemend historisch besef, 
terwijl tegelijkertijd in 
toenemende mate de 
'nutsvraag of gebruiks
waarde' van allerlei za
ken en voorwerpen aan 
de orde wordt gesteld. In 
zo'n tijd wordt het dan 
wel heel moeilijk om de 
kosten, die met het be
heer en behoud van - en 
onderzoek naar - het cul
tureel erfgoed gepaard 
gaan, te verantwoorden. 
Daarnaast moeten mu

sea in toenemende mate 
rekening houden met de 
wensen van hun doel
groepen. Museumbe-
zoek is inmiddels steeds 
vaker een uitstapje ge
worden, waarin educatie 
en enferto/nmenf samen
gaan Bezoekers, inclu
sief het onderwijs, zijn 

gebruikt voor studie. Al
lereerst natuurlijk de ei
gen museummedewer
kers, die collectiegebon
den onderzoek verrich
ten voor objectbeschrij
vingen, tentoonstellingen 
of educatieve producten. 
Maar er wordt ook door 
derden gebruik gemaakt 

1̂' 

Twintig postzegels van 5 cent uit de emissie 1872 op formulier IV 
van de Ri|kspostspaarbank, 1885 (Particuliere collectie) 

bereid te betalen wan
neer er sprake is van een 
programma dat naad
loos aansluit op de doel
stellingen van het onder
wijs, wanneer er 
(inter)actief iets te bele
ven of te doen valt En 
dót ook graag 'voor elk 
wat wils' en 'van alles 
wat'. Marketing speelt in 
toenemende mate een rol 
in de culturele wereld, 
om uit te vinden wat nu 
weer de (vaak grillige) 
wensen van het publiek 
ziin. En daar wordt dan 
rekening mee gehouden 
met het aanbieden van 
de museale producten. 

Bescheiden 
doe lgroep 
In schril contrast daar
mee staat de kleine doel
groep die het museum 

van de onderzoeksfacili
teiten. Ten behoeve van 
een opleiding, scriptie, 
promotie of publicatie 
wordt op onbaatzuchtige 
wijze nieuwe informatie 
onttrokken aan de voor
werpen en de documen
tatie. Bestaande kennis 
wordt aangevuld en 
nieuwe inzichten worden 
verkregen op voorwer
pen en gebeurtenissen 
uit het verleden Endaar-
voor krijg je meestal niet 
de handen op elkaar bij 
een breder publiek 
Toch wil het Museum 
voor Communicatie ook 
deze doelgroep van 
dienst zijn. We doen dat 
gemiddeld één dag per 
week in twee studiezalen 
en met de verstrekking 
van zoveel mogelijk per
soonlijke hulp. Momen-



teel zijn we beziq met 
een enquête onder de 
studiezaalbezoekers, met 
als doel onze dienstverle
ning zoveel mogelijk af 
te stemmen op de wen
sen Wanneer onze faci
liteiten en hulp om er de 
weg in te vinden bij deze 
kleine doelgroep leidt tot 
het - via publicaties, 
voordrachten en tentoon
stellingen - naar buiten 
brengen van nieuwe ken
nis in de richting van een 
breder publiek, don legi
timeert dat onze inspan
ningen 

Erkenning 
Het Museum voor Com
municatie (voorheen het 
Postmuseum, respectie
velijk het Nederlandse 
PTT Museum) wil alle 
doelstellingen die in het 
begin van dit artikeltje 
werden omschreven in 
zijn museumdefinitie na
streven Dat de educatie
ve en recreatieve aspec
ten daarbij de meeste 
publiciteit krijgen, is niet 
verwonderlijk. Maar het 
feit dat particuliere on
derzoekers, zoals de be
stuursleden van de Stich
ting Emissie 1872, de 
mmder bekende onder
zoeksdoelstelling van het 
museum mee helpen in
vullen, stemt ons heel ge
lukkig en verdient dan 
ook alle steun. 
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O p deze kwitantie is een frankeerzegel van 5 cent uit de emissie 1872 geplakt, omdat voiqens de aan
tekening onderaan - op 9 januari geen plakzegels voorhanden waren te Maasland, 1883 (Particuliere 
collectie) 

Op een afgebakend on
derwerp uit de rijke col
lecties van Museum En
schedé, het Koninklijk 
Huisarchief, enkele parti
culiere verzamelaars en 
ons museum wordt in 
een onlangs gepresen
teerde publicatie diep in
gegaan* Dat die pre
sentatie in het tÄuseum 
voor Communicatie werd 
gehouden, is een erken
ning van onze rol in de 
totstandkoming en pro
motie ervan. Wat dat 
laatste betreft: het muse
um toont van 15 decem
ber tot en met 31 maart 
2000 een tentoonstelling 
over de Emissie 1872 
Deze expositie is (samen 
met het boek') tijdens de 
twaalfde editie van de Fi-
lateliebeurs in Loosdrecht 
(29, 30 en 31 januari 
2000) ook als inzending 
te zien. Hiermee zijn zo
wel de wetenschap als 
de 'educatie' en het 'ge
noegen' van een breder 
publiek gediend. Harte
lijk welkom! 
Charles Boissevain 

Charles Boissevain ts conserva
tor en hoofd van de afdeling 
Collecties van het Museum voor 
Communicatie te Den Haag 

N o o t : 
' Deze publicatie kost f 240,-

en IS schriftelijk te bestellen bij 
de Stichting Emissie 1872, 
Tweemanspolder 13, 2761 EE 
Zevenhuizen 

'DE WERELD VAN KUIFJE' IN HET MUSEUM 
VOOR COMMUNICATIE 

Nog tot en met 30 janu
ari a s is in het Museum 
voor Communicatie de 
expositie 'De Wereld van 
Kuifje' te zien Deze rei

zende tentoonstelling is 
speciaal naar ons land 
gekomen ter gelegenheid 
van de uitgifte van de 
Nederlandse Kuifje-strip-
postzegels Het Kuifje-
blokje en -postzegel-
boekje kwomen op 8 ok
tober aan de loketten 
De tentoonstelling 'De 
Wereld van Kuifje' geeft 

met behulp van afbeel
dingen uit de verschillen
de avonturen inzicht in 
de verhalen van de strip
figuur Kuifje De ten
toonstelling is opgedeeld 
in een aantal thema's. 
Een van die thema's be
handelt de 'familie' van 
Kuifje En wie kent die 
familieleden niet' kapi
tein Haddock, professor 
Zonnebloem of Janssen 
en Jansen^ Tal van kleur
rijke personages uit de 
omgeving van Kuifje ko
men aan iDod De ont
dekking van de vijf conti
nenten, de oceanen en 
de maan komen aan de 
orde in een volgend the
ma Ook is er aandacht 
voor het leven en het 
werk van de schepper 
van Kuifje, Hergé (ps. 
van Georges Remi). 
Een aantal bijzondere 
voorwerpen uit de verha
len zal ook in het echt te 
zien zijn, zoals de scep
ter van Ottokar. 

mm 
l i l iff 1 

hjA' 
Ook wordt getoond hoe 
de tekenfilm 'Mannen op 
de maan' tot stand 
kwam. In de filmzaal van 
het museum is deze film 
tijdens het weekend en in 
de vakanties op groot
beeld te zien. 'De We

reld van Kuifje' is ontwik
keld door de Stichting 
Hergé uit Brussel 
In het Museum voor 
Communicatie wordt de 
tentoonstelling aange
vuld met het materiaal 
dat werd gebruikt voor 

het stripblokje en -boekje 
van Kuifje Behalve de 
postzegels-zelf zullen 
ook de drukproeven van 
zowel het postzegelblok
je als het postzegel boek
je te zien zijn. 

M»5 tien 

ooe 
ieconden' Negen Aeftf Ztren 
Zet V,jj Vitr Dr,< T^t ien 

% NUL' 

''̂ ''̂ '̂̂ "H; \-MM 
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MANNEN 
OP DE MAAN 
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Geefuw mmingm win mprijs 
Volgende maand wordt het jaartal '1999' op onxe omslag 

vervangen door het welhaast magische getal '2000' . Op de 

valreep van een nieuw millennium laten we u nog even kort 

terugkijken en vooruitblikken. We vragen u om de vijf vragen 

op deze bladzijde te beantwoorden, zodat we weten wat u 

vindt, ervan vond en ervan verwacht... 

'Philatelie' wil met uw hulp 
even achterom en vooruit kij
ken. Dat doen we door u vijf 
vragen voor te leggen. Als u 
uw antwoorden uiterlijk 24 
december aan ons toezendt, 
maakt u kans op een prijsje. 
U kunt uw antwoorden recht
streeks op het onderste deel 
van deze pagina invullen, 
maar als u 'Philatelie' liever 
niet beschadigt (en daar ho
pen we natuurlijk op) mag u 
de antwoorden ook op een 
velletje papier schrijven en 
dat aan ons opsturen. Vergeet 
niet uw naam en adres te ver
melden. Zend uw antwoorden 
in een envelop aan 
Redactie Philatelie 
'Twintigste eeuw* 
Klipper 2 
1276 BP Huizen. 
De prijzen worden eerlijk ver

loot onder a/fe inzenders; de 
winnaars zullen in 'Philatelie' 
worden vermeld. 
Begin volgend jaar zullen we 
u laten weten hoe u en uw 
mede-lezers op de afgelopen 
eeuw terugkijken en welke 
verwachtingen ze hebben als 
het om de toekomst gaat. 
Het is de bedoeling dat we 
een selectie van de binnenge
komen antwoorden in 'Phila
telie' afdrukken. Het is na
tuurlijk leuk om daarbij ook 
een portretje van de desbe
treffende lezers te laten zien. 
We zouden het dan ook op 
prijs stellen als u bij uw inzen
ding een pasfotootje in kleur 
zou willen bijsluiten. Schrijf 
op de achterzijde van die foto 
in ieder geval uw naam en 
woonplaats. We kunnen de 
foto helaas niet terugzenden. 

DIT ZIJN DE VEERTIG PRUZEN 
DIE ONDER DE INZENDERS WORDEN VERLOOT: 
10 Damlxäijes '2()ste,emw' lOx FüatäkwinAMZ' 

Wie filatelie aan feitenkennis wil 
paren, kan zijn hart ophalen 
aan het boekje dat de Deventer 
firma Davo wijdde aan de on
langs verschenen zegels met 
hoogtepunten uit de twintigste 
eeuw. Tien van die boekjes van 
Uitgeverij Davo worden als prijs 
ter beschikking gesteld 

Al tientallen jaren is mr. A. van 
der Flier als auteur aan ons blad 
verbonden. Hij weet als geen 
ander hoe ingewikkelde filatelis-
tische zaken op een heldere en 
interessante wijze kunnen wor
den beschreven. Zijn boekje 
Filatelie van A tot Z is daarvan 
een voorbeeld. 

/ O SUuüsdrudiera-veMjes 10 tidies Man (Genvxi '92) 

Eén van de beroemdste postze
geldrukkerijen is de Oestetreichi-
sche Staatsdruckerei in Wenen. 
Om te laten zien hoe goed dit 
bedrijf kan drukken, werd dit 
jaar een velletje met zegels zon
der waarde-aanduiding vervaar
digd. Tien velletjes met deze 
Cinderella 's worden verloot. 

In 1992 werd in de Italiaanse ha-
venplaats Genua de tentoonstel
ling Genua '92 gehouden. Ter 
gelegenheid van deze expositie 
bracht Man een blokje met een 
zege! van £ 1.- uit. Tien van deze 
blokjes kunnen worden verloot 
onder de deelnemers aan onze 
mini-enquête. 

1 Na 1899 en vóór 2000 
zijn meer dan 1.700 Ne
derlandse zegels versche
nen. Eén daarvan is voor 

u de mooLste, één daarvan 
vindt u de lelijkste. Noem ze. 

De mooiste zegel van de afgelopen 
eeuw is 

NVPH-nummer 

ĉ  De lelijkste zegel van de laatste 
^ honderd jaar is 

^ NVPH-nummer 

2 Filatelie - het verzamelen 
van postzegels - is de 
laatste honderd jaar nog
al veranderd. Wat is voor 

u de belangrijkste Verzamel-
verandering' van onze eeuw? 

De belangrijkste 'verzamelverande-
ring van de afgelopen honderd 
jaar is voor mij dat 

3 Stel, u mag zomaar één 
miljoen gulden uitgeven 
voor een doel dat de fila
telie ten goede komt. 

Waaraan zou u al dat geld het 
liefst willen besteden? 

Dat miljoen besteed ik als volgt: 

2 P Het jaar 2050: verzamelen we dan nog? En zo ja, wat? U mag hieronder koffledik-kijken.. 

i 5 
In 2050 m 

4 Tje z e ^ e n wel dat jonge
ren geen belangstelling 
(meer) hebben voor het 
verzamelen van postze

gels. Leg in maximaal vijftig 
woorden aan iemand van on
der de veertien uit, waarom 
hij of zij beslist postzegels 
moet (blijven) verzamelen. 

Verzamelen móet, want 
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VERSCHILLENDE KLANTEN MOETEN TELEURSTELLEN, 
INMIDDELS HEBBEN WIJ WEER NIEUWE BALEN BINNEN 

GEKREGEN ZODAT WIJ WEER KUNNEN LEVEREN. 

.•dM^IÉ^^^^^^^bp^^^^^Mll^ 
KG BAAL NEDERLAND 

FL 139,50 

M^.SFOSFORLAMPT.W, 

SPECIALE AANBIEDINGEN 
.w.\m. 25,50 ̂ m i | p 

100 GR. FRANKRIJK GROOTFORMAAT FL. 35,00 
250 GR. FRANKRIJK GROOTFORMAAT FL. 82,50 
250 GR. ENGELAND GROOTFORMAAT FL. 20,00 

si[?sEii[L®\»aE ammi^Mmiß^s 
normaal 1 x 3^ 5 x 10 X 

L4/8 16 Bizwit 13,50 11,25 10,50 10,00 9,50 
L4/16 32 BIzwit 21,00 16,75 15,75 15,00 14,00 
L4/24 48 BIzwit " 33,75 2«50 24,50 23,00 22,00 
L4/32 64 BIzwit 43,50 29,00 27,50 26,25 24,50 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1 , - DUURDER 
LS4/8 16 BIz zwart 
LS4/16 32 BIz zwart 
LS4/24 48 BIz zwart 
LS4/32 64 BIz Zwart 

16,75 
27,25 
41,00 
51,50 

13,50 
21,50 
29,00 
38,00 

12 50 
20,50 
28,00 
36,00 

12,00 
19,25 
27,00 
34,00 

11,25 
18,00 
26,00 
32,50 

62,50 

67,50 
95,00 
45,00 

BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BUNCO NU 32,50 

IKILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 115,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 37,50 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 135,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

9 KILO MISSIE ENGEUNO NORAAAAL 180,00 NU 150,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORAAAAL 300,00 NU 250,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORAAAAL 400,00 NU 300,00 

9 KILO MISSIE USA NORAAAAL 315,00 NU 260,00 

LAND OAASCHRUVING 100 gr 2 5 0 gr 5 0 0 gr 
Afrika veel landen leuke mix 19,50 
Australië groot assortiment met nieuw 14,50 
België grote sortering met nieuw 18,50 
Canada enkel papier veel nieuw 25,00 
Denemarken goede sortering met nieuw 14,50 
Duitsland veel nieuw mei'99 15,00 
Duitsland grote sortering met hoge waarden en toeslag 22,50 
Engeland alti|d met de nieuwste geen kerst 11,00 
Engeland greetings veel |aren 22,50 
Engeland alleen tioge waarden met '99 90,00 
Engelse geb zeer nieuw meest hoge waarden 47,50 
Faroer leuke sortering moeili|k 125,00 
Finland veel nieuw en boek|es zegels 15,00 
Flora en Fauna veel dieren en bloemen leuk 32,50 
Frankn|k zeer moeili|k veel nieuw 45,00 
Griekenland goede mix met nieuw 25,00 
Ierland grote sortering met nieuw 27,50 
Japan goede mix met nieuw 2750 
Konaoleil & Man groot assortiment lastig 25 00 
Luxemburg groot assortiment met nieuw 32,50 
Namibië veel motief en hoge waarden 25,00 
Nederland leuke mix met '99 14,00 
Nieuw Zeeland goede sortering met nieuw 25,00 
Oostenn|k leuke mix met nieuw 35,00 
Scondinovie leuke mix met kleine landen 25,00 
Span|e laatste laren met nieuw 22,50 
USA leuke mix meest 32c zegels 25,00 
Wereld veel landen leuk 17,50 40,00 75,00 
West Europa veel landen met nieuw 20,00 47,50 90,00 
IJsland grote sortenng met hoge waarden 67,50 160,00 310,00 
Zuid Afrika grote sortering met nieuw 18,50 
Zweden groot assortiment met nieuw 15,00 35,00 
Zwitserland met nieuw en toeslag 17,50 40,00 
Zwitserland alleen toeslag zeer leuk 37,50 85,00 

33,50 
42,50 
57,50 
32,50 
35,00 
52,50 
25,00 
55,00 

110,00 

35,00 65,00 

110,00 
60,00 
65,00 
65,00 

75,00 

30,00 
60,00 
85,00 
55,00 
50,00 

55,00 

105,00 

75,00 



DRINGEN O M 
SOEVEREINflEiï 

Postalegßtuigm van de^MingsdrangvanEuropesestaten 
DOOR GERARD H E N D R I K S , RENKUM 

Grenzen aan het thema 
In de literatuur over staten ko
men altijd woorden voor als 
soevereiniteit, autonomie, ter
ritorium, maar de betekenis
sen variëren. Dat levert dus 
verwarring op, een verwarring 
die nog complexer wordt 
door andere woorden en be
grippen die hier slechts zijde
lings voorkomen. Voor een 
goed begrip bespreken we 
hier eerst de grenzen van het 
thema waarbinnen de belang
rijkste gehanteerde begrippen 
een plaats krijgen. In het over
zicht hiernaast is de rode 
draad van dit artikel weerge
geven. 

Staten die... 
Een staat is een territoriale or
ganisatie voor openbaar be
stuur waarboven geen bestuur 
voorkomt. Provincies en ge
meenten zijn ondergeschikt 
aan de staat. Een staat kan 
niet zonder een regering. 
Maar een interne reorganisa
tie, zoals de wisseling van een 
regering, tast op zich het kale 
bestaan van de organisatie 
niet aan. 
Een staat kan samenvallen 
met een natie, maar die twee 
zijn niet verwisselbaar. Een na
tie is een groep mensen die de 
cultuur van het openbare le
ven delen. In deze betekenis is 
de naam van de Verenigde 
Naties onjuist. 

...binnen Europa... 
^ De omtrekken van Europese 
^ continent zijn zo gekozen dat 
— Groenland erbuiten valt, maar 
== IJsland erbinnen, dat Rusland 

In de strijd om de eigen soevereiniteit is het vaak dringen of 

verdrongen worden, betoogt de auteur van de nu volgende 

bijdrage. Kan dat gegeven worden gebruikt bij het opzetten 

van een thematische verzameling? Ja, dat kan. Een aantal 

voorbeelden maakt duidelijk hoe 'dringen om soevereiniteit' 

filatelistisch in beeld kan worden gebracht. 

Dringen om soevereiniteit 
Grenzen aan het thema 

Begin en einde 
oprichten 
verdwijnen 
verenigen 
losmaken 

In het gedrang komen 
knmpen 
staat zonder land 
splijten 
internationaal toezicht 

Op de beurt wachten 
volgens ajspraak 
basissoevereiniteit 

rode draad van dit artikel 

Voordringen 
graaien 
bezetten 
annexeren 
koloniseren 

Herstellen 
zelfstandig herstel 
herstel door vertrouwde bondgenoten 
half herstel 

Aanhangsel: regionale autonomie 
welkome autonomie 
getemperde/ontnomen autonomie 
gedwongen autonomie 
namaak 

wel erbij hoort, Turkije niet, 
maar het voormalige Osmaan-
se Rijk weer wel. 
Belangrijker is, dat interconti
nentale interesses van Europe
se staten buiten de grenzen 
voor het thema vallen. 

...dringen om... 
Het oprichten van een staat is 
noodzakelijk, maar niet vol
doende om mee te doen aan 
het dringen en wringen tegen
over andere staten. De oprich
ting van een nieuwe staat bete
kent meteen ook dat een an

dere staat moet inleveren. In 
het gedrang raken door het 
dringen van een ander loopt 
in het uiterste geval uit op ver
vagen en verdwijnen. 
De veranderingen uit het 
dringen zijn te volgen met de 
laatste postale signalen van de 
oude situatie en de eerste van 
de nieuwe. 

...soevereiniteit en bijbehorende 
territoriums 
Soevereiniteit houdt in dat 
een staat aan geen enkele an
dere staat verantwoording af

legt. Formeel is iedere staat 
soeverein: hij voert zijn eigen 
binnen- en vooral buitenland
se beleid. In werkelijkheid 
echter zal de regering van een 
kleine staat terdege rekening 
houden met sterke buren. 
Met onafhankelijkheid wordt 
hetzelfde bedoeld als met soe
vereiniteit. 
Het gebied waarover een staat 
soeverein is, is zijn territorium; 
het wordt vaak land genoemd. 
In het zwellen en krimpen van 
het territorium komt het drin
gen en wringen van een staat 
om soevereiniteit duidelijk te
voorschijn. Als staten zich ver
enigen, dragen ze hun gehele 
soevereiniteit of wezenlijke 
delen ervan over aan een 
nieuwe organisatie. 

Aan de onderrand van de 
staatssoevereiniteit kan regio
nale autonomie optreden. Au
tonomie betekent voor een 
deel van het territorium een 
of andere vorm van zelfbe
stuur, afwijkend van de staats
regels, maar wel met een wet
telijke grondslag die zijn oor
sprong in die staatsregels 
vindt. Autonome gebieden 
zijn geen staten. Toch enige 
aandacht ervoor in een aan
hangsel, omdat ze voor staats
vorming interessant zijn. 
Aan de bovenrand van de 
staatssoevereiniteit bevinden 
zich koepelorganisaties. De 
hoogste organen ervan beslis
sen met algemene stemmen. 
De soevereiniteit van de leden 
met dit vetorecht blijft zo in
tact. De koepels verdwijnen 
uit het beeld van het thema. 

= Begtnendnde 
Q Een staat heeft geen eeuvrig-
^ heid te gaan. Mensen verzin-
^ nen de sociale constructie er-
2 van. Als zo'n organisatie ver-
= sleten blijkt, verdwijnt ze. 

M | Oprichten 
Wwll Een staat is meteen bij zijn op

richting tot de ondergang ver
oordeeld, als niet een aantal 
andere staten hem in hun 
kring opnemen. Erger nog, 

de staat op wiens grondgebied 
de nieuweling ligt, zal zijn le
ger sturen. Slechts als dat le
ger faalt, krijgt de afgescheide
ne een kans op voortbestaan. 
De afwezigheid van onderling 
geweld is een tdtzondering. 

Slechts korte tijd onafhankelijk 
Oekraïne 1918 
Het woord vrede heeft min
stens twee betekenissen. De 
argeloze burger vat het op zo
als in de kersttekst: vrede op 

aarde. Op het niveau van een 
staat betekent het veeleer: een 
verdrag waarin de verliezer 
van een oorlog gedwongen 
wordt aan allerlei eisen te vol
doen. Bij de Vrede van 
Brest/Litovsk in maart 1918 
werd Rusland door de Centra
len (Duitsland, Oostenrijk-
Hongarije, Turkije en Bulga
rije) verplicht zijn Europese 
grensgebieden los te laten, 
waaronder Oekraïne. Overi
gens verdween het vredesver

drag binnen een jaar in de 
prullenmand. 
De nieuwe staat Oekraïne 
ging enige jaren later op in de 
So\jetunie. J.W. Bezemer 
schrijft in Een geschiedenis van 
Rusland (Amsterdam 1994, 
pagina 234), dat bij de Oekraï-
ners (en Wit-Russen) de natio
nale wil om door te zetten te
genover Russen (en Polen) 
niet sterk genoeg ontwikkeld 
bleek. In 1922 ging Oekraïne 
op in de Sovjetunie. 



In zijn prille begin stortte 
Oekraïne een vloed aan op
drukken op Russische zegels 
uit over de postkantoren, 
vooral in de hoofdstad Kiev. 
De allereerste zegels van juli 
1918 vertonen echter nieuwe 
ontwerpen. 

Andere gevallen van oprichten': 
Duitse Democratische Republiek 
(1949), Bondsrepubliek Duits
land (1949), Slowakije (1939), 
Noord-Ingermanland (1920), 
Tsjechoslowakije (1918), Polen 
(1918), Litouwen (1918), Let
land (1918), Estland (1918). 

Verdwijnen 
Het omgekeerde van oprich
ten is opheffen. Ook een staat 
kan verdwijnen of uiteenval
len - het gaat immers om een 
organisatie. De bevolking, de 
grond, het water blijven. Ze 
zijn na de opheffing waar
schijnlijk wel verminkt. 

Duizend jaren werden er twaalf 
Duitsland 1945 
Op 7 en 8 mei 1945 capitu
leerden de restanten van het 
Duitse leger. Ze zaten klem 
tussen het oorlogsfront uit het 
oosten en die uit het westen 
en zuiden. Verder waren nog 
restanten aanwezig in Noor
wegen, Denemarken, Noord-
Nederland en enkele enclaves 
zoals de Britse Kanaaleilan
den. 
Admiraal Dönitz werd op het 
laatste moment onverwacht 
tot staatshoofd gebombar
deerd. Na de overgave onder 
zijn verantwoordelijkheid 
scharrelden hij en zijn rege
ring nog wat rond aan de 
Deense grens in Flensburg, 

' Meer gevallen betekent met meer van 
hetzelfde Specifieke omstandigfieden lei
den veelal tot steeds weer een andere 
toedracfit Deze opsomming - noch een 
van de andere - pretendeert volledig te 
zi|n 

een stad met nog geen 
100.000 inwoners. Nog drie 
weken restten van het zoge
naamde Duizendjarige Rijk 
sinds 1933. Daarna was het af
gelopen met Groot-Duitsland. 
De laatste zegels kwamen uit 
op 20 april. Ze waren alleen te 
koop in Berlijn, waar hevig 
werd gevochten. Dat er zegels 
zijn die echt gelopen hebben 
is dan ook nauwelijks voor te 
stellen. 'Gelopen' is iets an
ders dan gestempeld. 

De laatste zegels van Groot-Duitsland 

Andere gevallen van verdwijnen: 
Duitse Democratische Republiek 
(1990), Luxemburg (1942), Tsje
choslowakije (1939). 

Verenigen 
Als staten zich verenigen, dan 
accepteren ze - al dan niet on
der druk - meestal een hogei 
bestuur, een superstaat. De 
reikwijdte van het hogere be
stuur binden ze aan regels. In 
een unie, federatie of bond 
heeft het centrale bestuur 
meer zeggenschap dan in een 
confederatie of een gemene
best. De meest drastische vorm 
van verenigen komt voor, zij 
het zelden: de deelnemers ge
ven wezenlijke delen van hun 
soevereiniteit op. In deze bete
kenis hanteert de Europese 
Unie een verkeerde naam. 

Unificeren of annexeren, het 
maakte niets uit 
Sovjetunie 1922 
In 1922 werd het tsaristische 

Rusland weer enigszins in om
vang hersteld, toen de heer
sers in de Russische Federatie
ve Socialistische Sovjetrepu
bliek, de Wit-Russische Sovjet
republiek, de Oekraïense Sov
jetrepubliek en de Transkau
kasische Federatieve Sovjetre
publiek de Unie van Socialisti
sche Sovjetrepublieken 
(CCCP) stichtten. 
Het was de bedoeling van Rus
land de andere drie in te lij
ven. Dat wekte zoveel verzet, 
dat er een unie kwam. Zolang 
de communisten aan de 
macht waren, maakte het wei

nig uit. De communistische 
partijen moesten toch Mos
kou onvoorwaardelijk gehoor
zamen (Bezemer, o.e., pagina 
242). 
Rusland had voorafgaand aan 
de unie al het gezag over het 
gemeenschappelijke leger, 
de spoorwegen en ook de 
posterijen. De post bleef nog 
een poosje op de oude voet 
doorgaan. De laatste zegels 

van Rusland zijn van mei 
1923; de getoonde briefom
slag uit het Oekraïense Odes-
sa naar Berlijn is ermee ge
frankeerd. De brief werd op 9 
mei 1923 aangetekend ver
zonden en kwam aan op 17 
mei. 

Ander geval van verenigen: Ko
ninkrijk van de Serviërs, Kroaten 
en Slovenen, later Joegoslavië ge
noemd (1918). 

Losmaken 
Hoewel in unieverdragen de 
deelnemers vaak het recht 

krijgen de unie te verlaten, 
gaat dat niet gemakkelijk met 
het unieleger in de buurt. 
De afzonderlijke unieleden 
worden soeverein. 

Een unieleger was er niet 
IJsland los van Denemarken 
Het unieverdrag van 1918 tus
sen Denemarken en IJsland 
liep in 1943 af. 
Volgens het verdrag kon elk 

Een van de eerste zegels van de republiek IJsland op een aangetekende binnenlandse 
briefomslag van 9 feoruari 1 945 

Een briefomslag uit Jekaterinoslav gefrankeerd met drie van de allereerste Oekraïense Achterzi|de van een briefomslag uit het Oekraïense Odessa naar Berli|n, vlak voor het 
zegels Jekaterinoslav heet later Dn|epropetrovsk invoeren van zegels voor de gehele Sovjetunie Het couvert is gefrankeerd met enkele 

van de laatste Russische zegels De brief werd aangetekend op 9 mei 1923 aangete
kend verzonden en kwam aan op 17 met 



van beide partijen afzien van 
verlenging. Vooroverleg was 
niet nodig, maar zou wel heb
ben gepast. Beide landen wa
ren echter bezet. 
IJsland wilde zonder dralen af 
van de unie. De geallieerde 
bezetters van IJsland hielden 
echter tegen, dat IJsland een
zijdig het verdrag opzegde. 
Moest een dergelijke zaak uit
gerekend in oorlogstijd afge
handeld worden? Moest de 
geallieerde bondgenoot De
nemarken worden genegeerd, 

omdat IJsland met kon wach
ten op een beter tijdstip? De 
weigering maakte overigens 
heel duidelijk, waar topbeslui-
ten voor het eiland werden ge
nomen. Na eenjaar kwam het 
geallieerde bestuur terug op 
zijn weigering. 
Bij de erop volgende volks
stemming bleek dat 97 pro
cent van de IJslanders voor 
verbreking van de unie was. 
Op 17 juni 1944 verklaarde 
IJsland zich tot republiek. La
ter bleek die soeverein te zijn. 

Op dezelfde dag verschenen 
er postzegels met het beeld 
van Sigurdsson, die in de ne
gentiende eeuw ijverde voor 
de zelfstandigheid. Het por
tret van president Björnsson, 
die sinds 1940 stadhouder was 
geweest, moest nog even 
wachten. 

Literatuur: J.W.J. van den Berg 50 jaar 
republiek IJsland'm 'Het Noorderlicht', 
juni 1994, Nederlandse Filatelistenver
eniging Skandinavië. 

Andere gevallen van losmaken: 

Slovenië uit Joegoslavië, Kroatië 
uit Joegoslavië (1991), Litouwen 
uit Sovjetunie (1991), Moldavië 
uit Sovjetunie (1991), Wit-Rus-
land uit Sovjetunie (1991), Est
land uit Sovjetunie (1991), Kro
atië uit Joegoslavië (1991), Oe
kraïne uit Sovjetunie (1991), Bos
nië uit Joegoslavië (1991), Malta 
uit Groot-Brittannië (1964), Ier
land uit Groot-Brittannië (1938), 
Finland uit Rusland (1918), 
Bulgarije uit Osmaanse Rijk 
(1908), Noorwegen uit Zweden 
(1902). 

In hägedranghomm 

De omvang van Europa ligt 
behoorlijk vast, zodat de uit
breiding van het territorium 
van de ene staat verlies bete
kent voor minstens een ande
re. De staat die zo in de knel 
komt, verliest de soevereiniteit 
over het gebied. 

Krimpen 
Er zijn wel oorlogen gevoerd 
met als doel een staat op de 
knieën te krijgen. Hij hoefde 
niet ten gronde te gaan. Het 
erop volgende verdrag regel
de de gevolgen van de nieuwe 
machtsverhoudingen tussen 
winnaar en verliezer. De ver
liezer leverde in. 

De kaning hield het opperbevel 
België 1914 
Als er één land in de knel 
heeft gezeten en het op het 
nippertje wist te redden, dan 
was het wel België in I9I4. De 
toenmalige Duitse rijkskanse-
lier Von Bethmann Hollweg 
had grove plannen met Bel
gië. 'Hoe dan ook, België 
moet in ieder geval degrade
ren tot een vazalstaat, ook al 
blijft het naar buiten toe als 
staat bestaan', aldus F. Fischer 
in Europa unter den Linden (in: 
R.L. Schuursma, 14-18, De Eer
ste Wereldoorlog, Amsterdam 
1975, pagina 563). 
Volgens het Von Schlieffen-

MONITEUR BELGE 
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plan viel Duitsland Frankrijk 
aan uit het noorden. De opzet 
mislukte. De Duitse legers 
trokken naar het westen voor 
een tweede poging, ondertus
sen de Belgen voor zich uit ja
gend. Wat zuidelijker trokken 
de Franse legers mee. De Bel
gen konden front maken 
door het stroomgebied van de 
IJzer onder water te zetten. 
De Belgische regering vlucht
te naar Ste Adresse, nabij het 
Franse Le Havre. Ze was dan 
wel in ballingschap, maar ze 
had nog wel territorium en 
verdedigde dat ook. De Belgi
sche koning, opperbevelheb
ber van het leger, was wel zo 
verstandig samen te werken 
met de Fransen en de te hulp 
geschoten Britten, maar hij 
weigerde zijn opperbevel uit 
handen te geven. Ook al valt 
het niet helemaal op zijn 
conto te schrijven, de verliezen 
aan Belgische soldatenlevens 
waren slechts een kwart van de 
Britse en een zevende van de 
Franse (P.W..Klein, Verliezen, in 
R.L. Schuursma , o.e., pagina 
1867). Maar je zult maar een 
van die vijfentwintig man zijn 
geweest die toch nog sneuvel
den van elke duizend, nog af
gezien van de gewonden. 
Er is post bekend van de amb
tenarij in Ste Adresse, de troe
pen aan de Yzer en uit Baarle-
Hertog, enclave in Nederland 
en tweelingdorp van Baarle-
Nassau. Postzegels werden ge-

I 

drukt in Londen. 

Andere gallen van krimpen: Duits
land (1919), Bulgarije (1913). 

Staat zonder land 
Zonder territorium is een 
staat een misbaksel. Schepen 
zijn de laatste varende resten 
van een territorium. De top 
van de staatsorganisatie heeft 
dan liefst met de schatkist 
gastvrijheid gevonden in een 
bevriend land bij een bevrien
de staat. De ballingschap 
toont, dat de staat niet bij 
machte was de integriteit van 
zijn territorium te handhaven. 
Er bestaan varianten zowel in 
de richting van definitieve op
heffing als in de richting van 
hardnekkig volhouden. 

Asiel voor gevlucht leger 
Servië 1915 
De Eerste Wereldoorlog be
gon na de moord in het Oos
tenrijkse Bosnië-Herzegowina 
op Franz-Ferdinand, de troon
opvolger van de Donaumo
narchie. De daders waren 
nauw verbonden met Servië. 
De Donaumonarchie stelde 
een ultimatum aan Servië, dat 
op bijna alle punten toegaf. 
Het was bereid de daders op 
te sporen en te berechten. 
Servië weigerde echter Oos-
tenrijks-Hongaarse invloed bij 
de opsporing en de berech
ting. Oostenrijk-Hongarije 
viel aan. 

Aanvankelijk hield Servië wel 
stand, maar aan het eind van 
1915 was het leger nagenoeg 
verslagen. De resten ervan 
vluchtten via Albanië naar 
Corfu. Het Griekse Corfu was 
in januari 1916 door de Fran
sen in bezit genomen als op
vangplaats voor de uitgeputte 
Serviërs. Van de oorspronke
lijke 700.000 man kwam 
slechts twintig procent aan. 

Literatuur: M.J. Broekmeyer, Servië von 
c/e kaart, In R.L. Schuursma, o.e., pagina 
550 e.V. 

Andere gevallen van staten zonder 
land: Polen (1939), Noorwegen 
(1940), Nederland (1940). 

Splijten 
Als twee regeringen op een 
territorium elkaar proberen 
te verdringen, dan kan het ter
ritorium gespleten raken. De 
regeringen ambiëren hetzelf
de territorium en ze willen 
beide ook alleen daarover re
geren. Blijft het geschil niet 
beperkt tot de regeringen, 
dan kunnen de gevolgen ern
stig zijn - burgeroorlog bij
voorbeeld. Uit een schaakmat-
situatie ontstaan twee nieuwe 
staten met wrok alom. 

In het diepste geheim 
Duitsland 1948 
Als regeringstop voor de be
zette Duitse gebieden na de 
Tweede Wereldoorlog had-
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Belgische post tijdens de Eerste Wereldoorlog uit het onbezette Baorle-Hertog. 

Een Servische brief uit het asiel Corfu, vertrokken op 24 augustus 1918, aangekomen 
in Geneve op 17 september na eigen censuur en censuur van de Italianen De brief is 
aefrankeerd meteen Franse postzegel met daarover de woorden gestempeld Posfes 
Serbes. Hij is ontwaard met een Servisch stempel 
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De helft van het relaas over de sanerinq van de rijksmork. Een briefomslag van 6 juli 
1948 uit Rohrsheim in de Sovjetzone. Hij is gefrankeerd met een zegel uit de voorraad 
van het naburige Halberstadt 

Memel onder de Volkenbond Aangetekende brief uit 1921 , gefrankeerd met zegels uit 
de eerste Franse reeks De brief werd op 22 |uli 1921 uit Heydekrug verzonden en 
kwam op 24 |uli aan in Rotterdam 

den de geallieerden (zonder 
Frankrijk) de bestuursraad 
opgericht. Hoewel het geen 
voorbeeld werd van warme sa
menwerking, leverde het post
zegels op voor de Amerikaan
se, Britse en Russische zones. 
In de nacht van 20 op 21 juni 
1948 saneerden de westelijke 
geallieerden het geld in hun 
zones. Een mark was in één 
klap nog maar tien pfennig 
waard. De operatie was in het 
diepste geheim voorbereid; 
zelfs de bestuursraad wist van 
niets. Dat was vragen om 
moeilijkheden. Daar lag dan 
ook de aanleiding voor de 
breuk tussen Oost en West
Duitsland, het begin van de 
koude oorlog. 

De in het westen aanwezige 
voorraad postzegels werd 
haastig voorzien van opdruk
ken: posthoorntjes in een 
band of over de gehele zegel. 
De Sovjets konden niet an
ders doen dan reageren met 
een gelijksoortige actie. Voor 
de voorraad postzegels bete
kende het dat die stempels 
kregen met de naam en het 
nummer van de postdistric
ten. 
De zegels die het publiek nog 
in zijn bezit had mochten nog 
gedurende korte tijd voor 
frankering worden gebruikt 
tegen tien procent van hun 
nominale waarde. 

Andere gevallen van splijten: 

Tsjechië en Slowakije (1991), 
Spanje (1936), Finland (1919). 

Internationaal toezicht 
Betwiste gebieden waarmee 
overwinnaars geen raad we
ten, komen voorlopig onder 
internationaal toezicht; ze zijn 
onder curatele gesteld. 

Litouwen gevuantrouwd 
Memel 1920 
Bij de Vrede van Versailles 
wist de Volkenbond niet goed 
raad met het Memelgebied. 
Duitsland wilde het houden. 
Polen wilde het wel hebben 
en Litouwen aasde erop. Door 
de Litouws sprekende meer
derheid in het Memelgebied 
zou Litouwen het meest in 

aanmerking zijn gekomen, als 
het geen wantrouwen had ge
wekt. Daar valt in te komen, 
als de eerste Litouwse postze
gels de kwaliteit van de staat 
weerspiegelen, want onzorg
vuldiger vervaardigde zegels 
zijn moeilijk te vinden. 
Al met al besloot de Volken
bond het gebied onder eigen 
beheer te houden, te weten 
onder Frans beheer. Een com
missie maakte plannen voor 
de toekomst. Er zou wel een 
vrijstaat komen naar Poolse 
en Duitse wens. 

Andere gevallen van internatio
naal toezicht: Danzig (1920), 
Saar (1920), Kreta (1908). 

Op de beurt wachten 
Als er bij staten sprake is van 
dringen en verdrongen wor
den dan valt dat op. Maar ge
woon op je beurt wachten 
komt ook voor. Het lijkt dan 
net of er voor internationale 
betrekkingen normale wetge
ving bestaat, compleet met on
gevraagde controle en vervol
ging

Volgens afspraak 
Slechts bij de verwerving van 
niemandsland is het algehele 
saldo aan territorium en soe
vereiniteit ongelijk aan nul. 
Grenzen herschikken is goed 
mogelijk met een verdrag 
vooraf, al of niet met dreigen. 
Bij ruil, gift, arbitrage, overna
me of koop hoeft er geen ge
weld te pas te komen. Overna
me lijkt op verenigen, met dit 
verschil dat geen nieuwe staat 
wordt gesticht. 

Reclame van Mussolini 
Vaticaanstad 1929 
Het was een ijzersterke public 
relationsstunt van Mussolini: 
op 11 februari 1929 sloot hij 
het Verdrag van Lateranen 
met paus Pius XI. Het rooms

katholieke kerkhoofd kreeg 
weer een zelfstandige staat on
der zich, het Vaticaan. Nouja, 
staat... een staatje van een hal
ve vierkante kilometer in 
Rome. Het kerkvolk waardeer
de het echter. 
De eerste Vaticaanse postze
gels verschenen op I augustus 
1929. De lage waarden leken 
op de laagste waarde van de 
voormalige Kerkelijke Staat in 
1868. 
Aanvankelijk kregen de zegels 
een stempelafdruk met de 

tekst Poste Vaticane, duidelijk 
te zien op de brede expresse
zegels. In 1930 kwam het 
stempel in gebruik met rond
om Citta del Vaticano poste 
(waarbij poste tussen sterren is 
geplaatst). 

Andere gevallen: OostDuitsland 
naar Bondsrepubliek Duitsland 
(1991), NoordZevenburgen van 
Roemenië naar Hongarije 
(1940), Spitsbergen naar Noorwe
gen (1927). 

Vaticaanstad 1929, brief ter gelegenheid van de eerste vlucht van Rome naar Genua 
op 3 augustus 1929, verzonden uit het Vaticaan op 2 augustus Op de achterzijde Is 
het stempel Rome Serrovia geplaatst (luchtpost, 3 augustus) en het stempel Genua Cen
trum (eveneens 3 augustus 1929, luchtpost). 

Basissoevereiniteit 
Het komt maar zelden voor 
dat de bevolking de kans krijgt 
bij meerderheid van stemmen 
te kiezen uit twee staten voor 
het staatsburgerschap. Na de 
Eerste Wereldoorlog kon de 
Amerikaanse president Wil
son het hier en daar doorzet
ten. De Volkenbond organi
seerde plebiscieten, als ze ten
minste niet in strijd waren met 
de belangen van de grote mo
gendheden. 

Eindelijk iets te zeggen 
NoordSleesivijk 1920 
Nadat Pruisen en Oostenrijk
Hongarije in 1864 Sleeswijk, 
Holstein en Lauenburg op 
Denemarken hadden vero
verd, werden de nieuwe ver
houdingen vastgelegd in de 
Vrede van Praag. Daar werd 
ook toegezegd dat aan de in
woners de gelegenheid zou 
worden geboden zich uit te 
spreken. Ach ja, papier is ge
duldig. In dit geval duurde 
het geduld meer dan vijftig 
jaar. Ondertussen waren 
dienstplichtigen uit wat nu 
ZuidJutland heet, ingelijfd bij 
het leger van de Duitse keizer
staat. Een riskant leger waar
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van in de Eerste Wereldoorlog 
vijftien van elke honderd man 
sneuvelden (P.W. Klein, Verlie
zen, in: R.L. Schuursma, o.e., 
pagina 1867). 
Bij het plebisciet werden in 
Noord-Sleeswijk 88.290 stem
men uitgebracht op Denemar
ken en 76.638 op Duitsland. 
Als het niet was gesplitst, was 
het gehele gebied dus naar 
Denemarken gegaan. Het zui
den was echter in meerder
heid - zo'n tachtig procent -
voor Duitsland (getallen uit 
Facit). Wellicht was verdeling 
toch een verstandig besluit, 
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want zelfs de nazi's hebben la
ter de uitslag niet betwist. 

Andere gevallen: na de Eerste We
reldoorlog zijn enkele zogenaamde 
grenscorrecties weer teruggedraaid 
na volksstemmingen; Saar (1935), 
Marienwerder en Allenstein. 

Links: ter voorbereiding van de volksstem
ming verdeelde de door de Volkenbond 
ingestelde Internationale Commissie voor 
Sleeswijk (CIS) het gebied in tweeën. Een 
briefkaart werd op 7 mei 1 920 - voor de 
deling een feit was - uitTondern in het 
noordelijke deel verzonden naar Berlijn. 
Sinds de stemming is het de Deense stad 
Tonder De plaats is een bezoek waard 

„Embeha" 
MEMEL 

Briefomslag verzonden op 21 maart 1 923 van Memel naar Hamburg Hij is gefrankeerd 
met een nieuw Litouwse zegel voor Klaipeda. Het stempel is nog Duits. 

Voordringm 
Het omgekeerde van in het 
gedrang komen is voordrin
gen. Internationaal gezien was 
het 'grove veroveren' tot on
geveer 1950 heel gewoon. 
Daarna keurde men het over 
de gehele wereld met enig ge
zag af. 
In de periode tussen 1950 en 
1990 had Europa tamelijk wei
nig met agressie te maken; 
daarvóór was het aan de orde 
van de dag. Aan het eind van 
onze eeuw stak het geweld 
echter de kop weer op, met 

_̂  grenzen en soevereiniteit als 
=- inzet, vooral op de Balkan. 

oc Graaien 
^ Het territorium van een in-
= stortende staat is een gemak-
'-' kelijke prooi voor de omrin-
= gende staten. Wie er het vlugst 
ïï bij is, heeft de beste kans op 
2 buit. Dit graaien is de simpel-
2 ste vorm van voordringen. 
= Graaien is een beruchte bezig-

- beid ten tijde van troebelen. 

891 Als een staat op de rand van 
w" de ondergang zweeft, slaan de 

buurstaten aan het plunde
ren. Er wordt hun geen stro
breed in de weg gelegd. 

De aantrekkelijkheid van een 
riviermonding 
Memel door Litouwen 1923 
Op 10 januari 1923 stuurde 
Litouwen troepen naar het 
Memelgebied na een coup in 
Silute (Heydekrug). De Vol
kenbond, die het Memelge
bied bestuurde, deed aanvan
kelijk niets. Een maand later 
keurde ze de greep goed. 
Voor Litouwen betekende de 
haven van de stad Memel een 
openingetje naar zee. 
Litouwen beperkte zich de 
eerste twee maanden tot Vol
kenbondzegels en opdrukken 
op eigen plakzegels. Al na 
twee maanden kwamen er ze
gels speciaal voor Klaipeda, zo
als Memel voortaan officieel 
heette. 

Andere gevallen: Noord-Slovenie 
door Duitsland (1941), Oosten
rijk door Duitsland (1939), Me
mel door Duitsland (1939), Fiu-
me door Italië (1918), Dodekane-
sos door Italië (1908). 

Bezetten 
Oorlogvoerende staten probe
ren het gevechtsterrein buiten 
hun eigen territorium te bren
gen - dan heeft een ander de 
ellende. Als een land wordt 

bezet uit militaire overwegin
gen gaat dat soms gepaard 
met behoud van de staatsin
stellingen. Zelfstandige bui
tenlandse betrekkingen zijn 
er echter in ieder geval niet 
meer bij. 

Alsof er nooit bezetting is geweest 
Denemarken door Duitsland 1940 
In april 1940 werd Denemar
ken bijna letterlijk onder de 
voet gelopen door de Duit
sers. Er werd nauwelijks ge
vochten. 
Van de bezettingsperiode is 
op de postzegels niets te vin
den. Zo te zien ging de gehele 
vooroorlogse gang van zaken 
gewoon door. Er kwamen 
zelfs verkiezingen voor het 
parlement. Toch was de rust 
maar schijn. 
De bezetter trad op als soeve
rein en censureerde zo ook 
de post van en naar Noorwe
gen, Zweden en Finland. Er 
was een censuurkantoor inge
richt in Kopenhagen. Maar 
zelfs die omstandigheid werd 
toegedekt. 
De stroken waren niet van 

Duitse teksten of beeld voor
zien, maar van Deense: 'Post 
en Telegraafdienst in Dene
marken' met kroon ('in' en 
niet 'van'). Pas in 1944 kwa
men de typische nazikenmer-
ken. 

Literatuur- K-H. Riemer, Die (jber-
woc/iung des Aushndsbnefverkehrs 
während des II Weltkrieges durch Deut
sche Dienststellen. 

Andere gevallen van bezetting: 
Duitsland door de geallieerden 
(1945), Italië door de geallieerden 
(1943), IJsland door de Verenigde 
Staten (1941), de Baltische staten 
door Duitsland (1941), deFaeröer 
door Groot-Brittannië, IJsland 
door Groot-Brittannië (1940), 
Noorwegen door Duitsland 
(1940), Nederland door Duits
land (1940), de Kanaaleilanden 
door Duitsland (1940), Luxem
burg door Duitsland (1940), Al
banië door Italië (1938), Rus
sisch-Polen door Duitsland 
(1914), Litouwen en Letland 
door Duitsland (Ob-Ost) (1914), 
Thessalië door het Osmaanse Rijk 
(1905). 

Hr. P.u.Salarder, 

?ox 834, 

Stockholm 1. 
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Voorzijde en een deel van de achterzijde van een briefomslag uit Denemarken naar 
Zweden, verzonden op 21 maart 1 945. In deze laatste doqen van de Tweede Wereld
oorlog liet de Duitse censuurdienst in Kopenfiagen eindelijk zijn ware gezicht zien met 
nozlkenmerken in het controlestempel. 
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Een briefomslag uit de Elzas, verzonden uit Woerth (op zi|n Frans) of Worth (op zi|n 
Duits) Het tonef is voldaan met Duitse opdrukzegels Ze zi|n ontwaard met een Duits 
naamstempel De datum stoot in het Franse stempel 30 augustus 1 940 De Franse ze
gel onder het datumstempel was toen sinds een poor weken ongeldig 

Annexeren 
Voor de bewoners van een be
zet gebied blijven de dagelijk
se regels hetzelfde, zoals de 
munt en het aanwezige distri
butiesysteem. Annexatie gaat 
verder. 
Alle wetten worden vervangen 
door die van de bezetter. Dat 
ontwricht het openbare leven, 
want niemand weet meer waar 
hij aan toe is. Gruwelijke ge
volgen heeft het voor jonge 
mannen, en soms zelfs oude. 
Die moeten in het vijandige 
leger, waar ze goed zijn voor 
de gevaarlijkste opdrachten. 
Wordt een volledige staat ge
annexeerd, dan verdwijnt die 
staat in het niets. 

Speelbal Elzas 
Elzas naar Duitsland 1940 
In 1871 werden ze gean
nexeerd door Duitsland, in 
I9I8 door Frankrijk, in 1940 
weer door Duitsland, 1944 
Frankrijk. Nooit vroeg iemand 
de Elzassers naar hun voor
keur. Als een goed bedoeld 
gebaar kreeg Straatsburg het 
Europese Parlement binnen 
zijn stadsgrenzen. Daarvoor 
neemt slechts een op de drie 
stemgerechtigden in de Euro
pese Unie de kleine moeite 
naar het stembureau te gaan. 

Andere gevallen van annexeren: 
Luxemburg naar Duitsland 
(1942), Lotharingen naar Duits
land (1940), Pruisisch Wallonië 

naar Bel^ë (1919), Bosnië-Herze-
gowina naar Oostenrijk-Honga-
nje (1908), West-Thracië naar 
Bulgarije (1912). 

Koloniseren 
Vaak wordt bij een bezetting 
de regeringstop vervangen 
door een generaal of een 
soort stadhouder. Het ambte
lijk apparaat en de economi
sche machtsmiddelen spant 
de bezetter voor zijn karretje. 
Erger kan ook nog. De oude 
staat of een deel ervan worden 
ingericht als protectoraat. An
dere woorden ervoor zijn ko
lonie, wingewest, generaal 
gouvernement. 

Vier kolonies in oostelijk Europa 
Oostland 1941 
Oostiand omvatte grofweg de 
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Baltische landen en Wit-Rus-
land. Minsk was de hoofdstad. 
De nazi's wilden hun Oosteu-
ropese wingewesten volledig 
uitbuiten en de bevolking tot 
slavernij brengen. Vier rijks-
commissariaten moesten voor 
de uitvoering zorgen: Oost
land, Oekraïne, Moskovië en 
Kaukasus. De eerste twee kwa
men er en werden berucht. 
In de omgeving van Düna-
burg in Leüand zaten Neder
landse kolonisten in Duitse 
dienst. 

Andere gevallen van koloniseren: 
Oekraïne door Duitsland (1941), 
Generaal Gouvernement door 
Duitsland (1939), Bohemen en 
Moravië door Duitsland (1939), 
het Roergebied door Frankrijk en 
België (1922). 
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Prentbriefkaart binnen Tartu (Dorpot), gelopen op 29 december 1942 Hi| is ontwaard 
met een Estlands stempel 

Herstel 
Annexatie, oorlog, bezetting: 
ze brengen ellende voor de 
mensen die het over zich 
heen krijgen. Het land raakt 
ontwricht. Wederopbouw is 
nodig, ook van de staatsorga-
nisatie. 

Zelfstandig herstel 
Als een verloren veldslag niet 
wordt gevolgd door een wa
penstilstand, gaat de oorlog 

door op een (groot) deel van 
het territorium van de verlie
zer. De uitkomst is ongewis. 
Het kan jaren duren, totdat 
de kansen keren, en dan volgt 
de bevrijding. 

Onbegrijpelijk 
-Albanië 1944-
Na de Tweede Balkanoorlog 
toverden in Londen een aan
tal diplomaten van de toen 
grote mogendheden de staat 
Albanië uit hun hoge hoed. 

Begin 1945 kwamen er in Albanië negen zegels uit, die het herstel van de zelfstandige 
staat aangeven Het zi|n overdrukken op Italiaanse zegels Van elk beeld een zegel 

Ze lieten etnische grenzen 
maar ten dele meetellen, want 
het door yVlbanezen bewoon
de Kosovo wezen ze toe aan 
Servië. De eerste koning hield 
het nog geen jaar uit. Al in de 
Eerste Wereldoorlog ging de 
nieuwe staat nagenoeg ten on
der. Er volgde een herstart in 
1918, eerst als republiek en 
vervolgens als koninkrijk. In 
1939 werd Albanië bezet door 
Italië; dit onder het mom van 
een personele unie. Albanië 
kreeg geen kans (of liet de 
kans liggen) om zijn staatsza
ken op orde te brengen. 
Albanië kwam onbegrijpelij
kerwijs zonder de hulp van 
een regulier buitenlands leger 
vrij van de Duitse bezetting, 
die in 1943 de plaats had inge
nomen van de Italiaanse per
sonele unie. Deze bondge
noot van Duitsland gaf zich 
toen over aan de geallieerden. 

Andere gevallen van bevrijding: 
Joegoslavië (1945), Westelijk Wit-
Rusland en Westelijk Oekraïne 
(1939). 

Herstel door vertrouwde bond
genoten 
Bevrijding door vreemde troe

pen is in feite een wisseling 
van bezetter. Alleen de meer
derheid van de bevolking 
voelt het anders. Dit doet zich 
voor als aan twee voorwaarden 
is voldaan. Dat de nieuwe be
zetting ervoor zorgt dat een 
zich misdragende, uitbuiten
de bezetter wordt verdreven is 
de eerste voorwaarde. Aan de 
tweede voorwaarde is voldaan 
als de nieuwe heersers niet al
leen macht hebben, maar ook 
gezag. Deze laatste voorwaar
de wordt versterkt als in het 
kielzog van de vreemde troe
pen een oude gezaghebbende 
regering terugkeert, die eer- ^ 
der vluchtte. Gezag en macht ^ 
zijn niet verwisselbaar. Gezag ^ 
leidt tot spontaan luisteren, ^ 
macht tot gedwongen gehoor- = 

Nazi-Duitsland als bevrijder ^ 
Danzig 1939 ^ 
Drie zegels met afbeeldingen 2 
van beroemde personen wa- = 
ren de laatste van de vrije stad 
Danzig. Ze verschenen op 29 MC 
april 1939. Met de Duitse vero- vVv 
vering van Polen werd ook 
Danzig opgeruimd als stad
staat onder toezicht van de 
Volkenbond. Op 19 septem-
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Briefomslag op 25 september 1939 verzonden van Donzig naar Buenos Aires On
danks het geschonden uiterlijk van het omslag liegen de stempelafdrukken op de zegels 
er niet om 

ber werd Hitler er feestelijk in
gehaald. Emotie bepaalt het 
verschil tussen bevrijding en 
bezetting. 
De verovering van Polen en 
de bevrijding van Danzig bete
kenden tevens het einde van 
de Poolse post in Danzig. Po
len had op grond van het Ver
drag van Versailles het recht 
via de haven van Danzig post 
te verwerken. 

Andere gevallen: het westen van 
Nederland door de westelijke geal
lieerden (1945), Denemarken door 
geallieerden (1945), Noorwegen 
door geallieerden (1945), het 
noorden van Luxemburg door de 
westelijke geallieerden (1945), Bel
gië door de westelijke geallieerden 
(1944), zuidelijk Nederland door 
de westelijke geallieerden (1944), 
Luxemburg door de westelijke geal
lieerden (1944), Frankrijk door de 
westelijke geallieerden (1944). 

Halve bevrijding 
Als er aan de twee voorwaar
den die werden genoemd bij 
'herstel door vertrouwde 
bondgenoten' maar heel be
perkt voldaan, dan ontstaat er 
een situatie die alleen met 
macht valt te handhaven. 

Warszaiva te ver voor Londen 
Polen door Sovjetunie 1944 
Het Polen dat met veel moeite 
van de grond kwam tussen de 

twee wereldoorlogen, raakte 
in 1939 in gigantische proble
men. Het werd van twee kan
ten bezet: door Duitsland en 
de Sovjetunie. De regering 
vluchtte naar Londen. In 1941 
nam Duitsland heel Polen in. 
Al met al was het moord en 
vernieling. 
In 1944 kwam er een andere 
staat terug, gesticht door de 
Sovjetunie, die sinds 22 juni 
1941 in oorlog was met Duits
land. Die nieuwe Poolse staat 
was ondergeschikt aan de Sov
jetunie. Tegelijkertijd ver
schoof het staatsgebied naar 
het westen. 

Dat hier sprake is van een hal
ve bevrijding valt af te leiden 
uit de opstand in Warszawa. 
Die mislukte, in tegenstelling 
tot de opstand die zich onge
veer tegelijkertijd in Parijs vol
trok. 
Op 1 augustus 1944 kwam het 
vaderlandse leger in de hoofd
stad Warszawa in actie tegen 
de Duitsers met hun Generaal 
Gouvernement. 
De opstandelingen stonden 
onder gezag van de Poolse re
gering in Londen. Inzet was 
het herstel van de vooroorlog
se Poolse staat. Binnen twee 
maanden verloren in Warsza
wa 166.000 Polen het leven. 
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De eerste zegels van het 'verschoven' Polen, Lublin 7 september 1944 

De laatste zegel van de Poolse regering 
m Londense ballingschap herdenkt de op
stand 

De Britse regering maakte vijf 
jaar eerder haar belofte om 
Polen te steunen tot inzet van 
de Tweede Wereldoorlog. Die 
belofte maakte zij maar heel 
beperkt waar bij de opstand 
van 1944, toen de oorlog op 
zijn eind liep. 
Voor eventuele Britse hulp 
was de medewerking nodig 
van de Sovjets. De Sovjettroe
pen stonden bijna op schoots
afstand van Warszawa. De Sov
jetregering weigerde echter 
elke gewapende of logistieke 
medewerking. 
Nadat Poolse regering in Lon
den hiermee haar bestaans
grond had verloren, vervaag
de ze. De laatste postzegel van 
februari 1945 herdenkt de 
menselijke en politieke trage
die van Warszawa. 

Literatuur M G Emeis |r, V;oo/voor 
Kerstmis, in A H Paape, Bericht van de 
Tweede Wereldoorlog, Amsterdam 
1977, pagina 1938 e v 

Andere gevallen: Tsjechoslowakije 
door de Sovjetunie (1945), Su
detenland door Duitsland 
(1938). 
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Rs^ünak autonome 
Autonomie is ondergeschikt 
aan en afgeleid van soevereini
teit. Het uitoefenen van auto
nomie is een leerschool voor 
soevereiniteit. Een staat is soe
verein en daarmee autonoom. 
Maar een autonoom gebied is 
nog geen staat, omdat buiten
landse betrekkingen  inclu
sief oorlog  buiten de be
voegdheid liggen. 
Het wordt interessant, als re
gio's het uiterlijk krijgen van 
een staat. Of een autonoom 
gebied naar soevereiniteit 
streeft, hangt af van de inter
ne en externe omstandighe
den. 
De bestuursdelen die onder 
autonomie vallen, variëren 
van geval tot geval. Als de post 
eronder valt, is de kans groot 
dat het gebied tegelijk enige 
financiële zeggenschap heeft. 

Welkome autonomie 
De staat geeft een landsdeel 

zeggenschap in een of meer 
bestuurstaken zoals justitie, re
ligie, educatie, economie, cul
tuur, post. Buitenlandse be
trekkingen, waaronder de 
krijgsmacht, vallen er maar 
heel soms onder, en dan nog 
gedeeltelijk. Vrijwillige auto
nomie hoeft niet voort te ko
men uit vriendschappelijke 
verhoudingen. 

Geen belang bij de eigen soeve
reiniteit 
Aland van Finland 1982 
De Finse, Zweedstalige provin
cie Aland (in het Fins Ahve
nanmaa) heeft al behoorlijk 
lang belangrijke voorrechten. 
Zo bestaat de Finse militaire 
dienstplicht er niet en wijkt de 
BTW er aantrekkelijk 2Ï van 
de omgeving. Aland heeft 
geen belang bij eigen soeve
reiniteit. 
De voorrechten kwamen stap 
voor stap, te beginnen in 1921 
na ingrijpen van de Volken
bond. In 1982 kreeg de archi

O p het fragment van de briefomslag uit Lemlond zitten behalve een van de eerste 
Afandse zegels ook frankeeretiketten uit de machine van de hoofdstad Manehomn 

pel bij Finse wet het recht op 
een eigen postdienst. Op 1 
maart 1984 verschenen de 
eerste zeven postzegels. 

Andere gevallen: de Faeröer van 
Denemarken (1976), Malta van 
GrootBnttanniè (1953), Malta 
van GrootBnttanniè (1922), Ier
land van GrootBnttannie 
(1922). 

Ontnomen autonomie 
Het gevaar blijft bestaan dat 
de staat de autonomie tem
pert of zelfs weer afpakt met 
een beroep op het staatsbe
lang. 

Pin^ong 
Malta door GrootBnttannïé 
Londen, Valletta, Londen, 
Valletta, Londen, Valletta. Tot 



In hef voor Malta troebele |aar 1958 kwamen er zegels uit om eraan te hermneren dat 
zestien |aor eerder Malta het George-kruis had gekregen Er bestond dus ooit dikke 
vriendschap tussen Malta en Groot-Bnttannie, o f m ieder geval respect Zit deze ge
dachte achter de zegels bi| deze opmerkeli|ke ver|aardag, die geen lustrum is^ 

drie maal toe wisselde het be
stuur over Malta. Een soort 
politiek tafeltennis. 
De tweede maal dat Malta in
tern zelfbestuur kreeg was in 
1947. In 1958 braken er ech
ter relletjes uit op Malta, na
dat Londen het verzoek voor 
de volledige onafhankelijk
heid naast zich had neerge
legd. De noodtoestand werd 
uitgeroepen door Londen en 
het interne zelfbestuur was 
voorbij. 

Eerder: Malta door Groot-Brittan-
nie(1936). 

Gedwongen autonomie 
Door oorlogsomstandigheden 
kan een gebied afgescheiden 
raken van het staatscentrum. 
Dan moet er met de beschik
bare riemen worden geroeid, 
mits de afgescheidene de 
staatsverhoudingen blijft er
kennen. Voor post naar het 
buitenland kan de hulp van 
een bevriende staat daarbij 
nodig zijn. 
Veel plaatselijke zegels wek
ken de verdenking dat een 
verbroken bevoorrading werd 
verwelkomd als aanleiding tot 
een leuke bijverdienste. 

Stagnerende bevoorrading 
Fa^oer van Denemarken 1940 
Op 10 mei 1940 nam de L0g-
tmg, het parlement van Faero-
er, een constitutie aan om de 
Kopenhaagse taken over te 
nemen, die stagneerden na
dat op 9 april het continentale 
Denemarken door Duitsland 
veroverd was. Men bleef de 
Deense regels erkennen. 
Toen de Deense post de tarie
ven op 10 juli verhoogde, gol
den die ook voor Faeróer. Er 
waren echter geen passende 
zegels voorradig, tenvijl de le
vering stokte. Men besloot 
minder gangbare zegels van 
een opdruk te voorzien. 

Literatuur Don Brandt, Stamps and Story 

of the Faroe Islands, pagina 153 e v , 
Reyk|avik, 1996 

Andere gevallen van gedwongen 
autonomie: Campione van Italiè 
(1944), Kreta (1908). 

Namaakautonomie, namaak-
soevereiniteit 
Rond 1945 raakte poppenkast 
rond soevereiniteit en autono
mie in de mode. Duitsland, 
Frankrijk en de Sovjetunie wa
ren modebewust. De voorstel
lingen doen denken aan 'De 
nieuwe kleren van de keizer' 
van Hans Christian Andersen. 

Namaakstaat 
Italiaanse Sociale Republiek van 
Duitsland 1943 
Op 25 juli 1943 verdwijnt Mus
solini van het Italiaanse toneel 
om in interneringsoorden te 

De luchtpostbnef van Tórshavn via New York en Lissabon naar Kopenhagen is gecen
sureerd door de Britten en door de Duitsers Voor de frankering heeft de afzender uit
sluitend noodzegels gebruikt De reisduur is helaas niet te achterhalen 

worden ondergebracht. Hij 
wordt echter door Duitse 
commando's bevrijd en naar 
München gebracht. Daar 
krijgt hij de opdracht een te
genregering in Italié op te zet
ten. Dat wordt de Italiaanse 
Sociale Republiek met de re
gering in Salo. Inmiddels 
heeft het koninkrijk Italié een 
wapenstilstand gesloten met 
de geallieerden. Er zijn twee 
staten. 
De Sociale Republiek diende 
alleen als zichtbare bondge
noot van Duitsland en stond 
dan ook onder Duits toezicht. 
De grenzen bewogen mee met 
het oorlogsfront tussen de 
Duitsers en de geallieerden, 
inclusief het koninkrijk. In 
april 1945 was de voorstelling 
afgelopen. 

Literatuur A Leenstra, Stunhflucht, in 
A H Paape, o c , pagina 1557, f van 
der Poll, vacuum vult leegte, m A H 
Paape, o c , pagtna 1565, M Gallo, Re-
pubiiBK tn hetzwart, m A H Paape, o c , 
pagina 2445 

Andere gevallen van schijnauto-
nomie en namaaksoeuereiniteit: 
Saar van Frankrijk (1947), Oost-
Saksen van de Sovjetunie (1943), 
West-Saksen van de Sovjetunie 
(1945), Berlijn-Brandenburg van 
de Sovjetunie (1945), Provmae 
Saksen van de Sovjetunie (1945), 
Mecklenburg-Voorpommeren van 
de Sovjetunie (1945), Thüringen 
van de Sovjetunie (1945), Mace
donië (1944). 

Gerard Hendriks 
Renkum 

Brief uit de Italiaanse Sociale Republiek, op 4 november 1944 aangetekend verzonden van Castelnovo di Sotto naar Geneve (aan
komst 16 december) Door de Duitsers gecensureerd in München O p de achterzi|de krabbels die duiden op Italiaanse censuur 
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K1£UR IN DE FIIATEUE 
Voeteünk & VoeteEnk de cmpuÈris een verrijUngvoorèfibÈk' 

DOOR T H O M A S LEEFLÄMG 

Vader Dirk Johannes Voetelink (64) en zoon Charles (39) zijn 

best ingenomen met hun postzegel- en muntenhandel 

Hollands Glorie aan de Camplaan 8 in Heemstede. Daar is dan 

ook alle reden toe. Indachtig het door de firma gevoerde logo 

van een stoomboot: een zee van ruimte! Een rolstoelvriende-

lijke zaak zonder obstakels, plus hef voorrecht van vrif 

parkeren voor de deur. Kom daar tegenwoordig eens omi 

Ruim vijftien jaar is Hollands 
Glorie inmiddels alweer in bu
siness. De opvallende kleur 
geel behoort tot de huisstijl 
en is in de filatelie algemeen 
bekend geworden. 'We brach
ten kleur in de filatelie,' zegt 
Voetelink senior. 'Op beurzen 
horen we vaak: u bent van die 
gele advertenties, hè.' 
Hoewel de Voetelinks de za
ken groot en professioneel 
aanpakken en verzamelingen, 
partijen, nalatenschappen, ki
lowaar, bundels, vellen, fran-
keerzegels en munten altijd 
tegen nette prijzen inkopen, 
doet het sympathiek aan dat 
midden in de gigantische win
kel traditiegetrouw een geva
rieerde en goedgevulde 'dub-
beltjesbak' een prominente 
plaats inneemt. 'Daar wordt 
behoorlijk gebruik van ge
maakt,' weet Charles Voete
link. 'En niet alleen door de 
jeugd: ook gevorderde filate
listen nemen altijd even de 
tijd erin naar koopjes te zoe
ken. Of die er wel inzitten? Ja
zeker. We zorgen er voor dat 
de bak permanent leuke din-

den Hartog, schrijver van Ne
derlands bekendste nautische 
roman Hollands Glone, is be
doeld. Saaier dan z'n leven als 
zeeman vindt hij de postzegel-
en muntenhandel beslist niet: 
'Elke dag is anders, of liever: 
je ontmoet telkens weer ande
re mensen. Koopmansrelaties 
veranderen soms in vriend
schappelijke. Je leert je klan
ten goed kennen, je weet waar 
hun interesses liggen en ook 
vertellen ze in de loop van de 
jaren veel over hun privéle-

In de winkel van 'Hollands Glorie' zee van ruimte 

gen bevat; elke dag mengen 
we er nieuwe zegels door.' 

Stuurman werd directeur 
Voetelink junior, die van 
kindsbeen af al verzamelt, ver
ruilde een avontuurlijke baan 
als stuurman op de grote vaart 
voor het daarmee vergeleken 
rustiger bestaan als directeur 
van Hollands Glorie. Vandaar 
het bedrijfslogo, dat tegelij
kertijd als eerbetoon aan Jan 

ven. Klanten worden hier op 
den duur niet als klanten ge
zien, maar eerder als goede 
bekenden en soms zelfs als 
vrienden. Daarom vind ik het 
wel eens wrang als we over ie
mand waarmee we zo'n ver
trouwensband hebben opge
bouwd horen: O, weten jullie 
dat niet? Die is twee maanden 
geleden gestorven. Nabe
staanden zouden toch de 
moeite kunnen nemen de 

Dirk Johannes Voetelink (links) en Charles Voetelink (rechts) ' sommige klanten worden op den duur vrienden 

postzegelhandelaar van de 
overledene ook in te lichten.' 

Lichte winkel 
Dirk Voetelink wil nog even 
terugkomen op de inrichting 
van z'n winkel. 'We hebben 
glas in het plafond,' zegt hij. 
'Dat wil zeggen dat het bin
nen even licht is als buiten. 
Vooral voor oudere klanten is 
dat heel prettig dat natuurlij
ke licht. Behalve een bakkie 
koffie bieden we de mensen 
hier een stoel. Zittend bekijk 
je nu eenmaal een album of 
stockboek prettiger dan staan
de. Als ondernemer heb ik ge
merkt dat mensen die rustig 
zitten, die weten dat ze de tijd 
krijgen, ook gemakkelijker 
kopen. Laat ik het zo zeggen: 
prettige sociale contacten zijn 
in de filatelie heel belangrijk. 
Het komt voor dat trouwe 
postorderklanten van ver he
lemaal naar ons toe komen 
om eens kennis te maken, ge
woon om ons even de hand te 
schudden.' 

Geen vergrijzing 
Hollands Glorie heeft een pri
ma naam als bedrijf dat zich 
onder meer bezighoudt met 
internationale postorderver
zending. Wat dat 'internatio
naal' betreft gaat het vooral 
om klanten in de bekende 
emigratielanden. 
En hoe ziet de directie van 
Hollands Glorie de toekomst 
van de filatelie nu de eeuwwis
seling eraan zit te komen? Va
der en zoon kijken elkaar aan. 
Pa krijgt het woord: 'Het jaar 
2000 leent zich voor allerlei 
bespiegelingen. Niemand 
weet natuurlijk hoe het pre
cies gaat uitpakken. Mijn idee 
is dat er verzamelaars zijn die 
het jaar 2000 gebruiken als ali
bi om ermee te stoppen. Dan 
waren ze dat toch al van plan 
en hebben ze nu een reden: 
in 2000 houd ik het voor ge
zien. Er zal daarentegen ook 
een groep zijn die zegt: hé, 
2000, een leuk rond jaar, ik ga 
postzegels verzamelen vanaf 
datjaar! Filatelisten haken af 
en er komen erbij. Het zal glo
baal genomen in evenwicht 
blijven.' Charles Voetelink 
knikt bevestigend, hij is het er 
wel mee eens. 'Er zal weinig 
veranderen in de filatelie,' 
meent hij. 'Dat het een verg
rijzende hobby zou zijn, daar 
merk ik hier niets van. We 
krijgen nog steeds jonge men
sen binnen. Die speuren via 
Internet naar filatelistische 
onderwerpen. Vandaar dat 
Hollands Glorie er ook op zit: 
http://www.postzegelhandel.com. 
E-mailen kan natuurlijk ook: 
phü@hollands-glone. demon. nl. 
De computer is echt een ver
rijking voor de filatelie met ca
talogi op schijf en het gemak 
van Internet en e-mail.' 

http://www.postzegelhandel.com
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•V3x3 
71 X 103 mm 

•V4x2 
108 X 76 mm 

•V 10x4 
52 X 29 mm 

•V5x2 
95 X 60 mm 

•V 1 + zwart 
insteekblad 

Of u nu sigarenbandjes, postzegels, briefkaarten 
of speelkaarten verzamelt, in deze Verzamel

band is het allemaal mogelijk. De transparante, week

makervrije Vbladen zijn verkrijgbaar met vakken in 
verschillende formaten. Los verkrijgbaar zijn ook de 
rode of zwarte schutbladen en opbergcassette. 

# / # 

Verzamelband 
Bijpassende opbergcassette 
Verzamelband + cassette 
V 1 I zwart insteekblad (set ä 5 st.) 
Overige Vbladen (sets ä 10 st.) 
Rode/zwarte schutbladen (per 10 st.) 

f 1 3 7 5 
f 13,75 
f25,75 
f 12,75 
f 12,75 
f 6,50 

DE KROON OP UW VERZAMELING 

•Importa B V.  Postbus 301  5400 AH Uden »Tel. (0413) 26 59 73 «Fax (0413) 26 67 20 »Email importa@worldonline.nl 
(prijswijzigingen voorbehouden) 

mailto:importa@worldonline.nl
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POSTWAARDESTUKKEN-
NIEUWS 

Nieuv^e br ie fkaar 
ten: onge>venst? 
De geïllustreerde brief
kaarten die PTT Post in 
oktober presenteerde, 
hebben in verzamelaars
kringen enige beroering 
teweeggebracht. Aan 
deze kaarten (aangekon
digd voor 25 oktober, 
maar twee daqen eerder 
al in omloop) kleven na
melijk twee nadelen: o. 
de oplage is met 30.000 
series erg klein; b. de 
kaarten zijn niet op het 
postkantoor verkrijgbaar. 
Vooral dat laatste aspect 
maakt deze uitgifte filate-
listisch gezien dubieus: 
de kaarten zijn blijkbaar 
uitsluitend uitgebracht 
met het oog op de verza
melaar. Het grote pu
bliek zal ze - voor zover 
het al bekend is met de 
nieuwe briefkaarten -
niet bij de Verzamelser-
vice in Groningen bestel
len (of in het Museum 
voor Communicatie in 
Den Haag kopen), al is 
het maar omdat aan een 
dergelijke bestelling na
tuurlijk ook verzendkos
ten ziĵ n verbonden. 
Het lijkt erop, dat na de 
postzegel nu ook de 

^ briefkaart op weg is te 
=- verworden tot een verza-
^ meiobject zonder veel 
a^ postale betekenis. 

^ Sealbag in n i e u w 

Q Gelukkig bestaan er nog 

postwaardestukken die 
niet voor de verzame-
laarsmarkt bedoeld zijn. 
De Sealbag voor aange
tekende verzending met 
woarde-aangifte is er zo 
een: een kunststoffen en
velop voor kostbare zen
dingen van maximaal 2 
kilogram. 

Deze envelop, die uitslui
tend gebruikt kan wor
den in het binnenlands 
verkeer, onderging on
langs een restyling. Na 
de voorloper uit 1996 en 
de eerste definitieve en
velop die in 1997 op de 
markt kwam, is dit de 
derde versie van de 
Sealbaq. 
De overheersende kleur 
van de nieuwe Sealbag 
is groenblauw; op de 
voorzijde symboliseert 
een oesterschelp met een 
parel de waardevolle in
houd Verder is het PTT 
Post-logo vernieuwd en 
is de prijs (f 16.50) nu 
op de envelop gedrukt, 
terwi'Ll de aanduiding 
'Frankering betaald' ver
dwenen is. 

W a a r blijft d e post-
busadreswi jz ig ings-
kaar t? 
Het laatste nummer van 
Collect, het tijdschrift van 
de Verzamelservice in 
Groningen, meldde on
langs de uitgifte van een 
nieuwe postadreswijzi-
gingskoart in september. 
Deze kaart, die net nieu
we zegelbeeld 'Tien voor 
uw brieven' zou dragen. 

w t . Cafte Podala 

m^W 

CHANCE OF MUUIESS. 
«DRES)MAN| 

is echter nog niet ver
schenen. Collect wer-
meldde al wel het bestel
nummer: 995201. 

O o k in Zu id -Af r ika : 
verhu iskaar ten 
De verhuiskaart, die vaak 
als een typisch Neder
lands postwaardestuk be
schouwd wordt en in elk 
geval buiten Europa nau

welijks bekend is, blijkt in 
Zuid-Afrika al sinds 1985 
uitgegeven te worden. 

In De Poshyaardestukken 
van Zuid-Afrika, een uit
gifte van de Filatelisten
vereniging Zuidelijk Afri
ka, worden acht verschil
lende typen beschreven. 
We tonen u er twee: een 
kaart zonder port-be-

taold-aanduiding (num
mer 6, uit 1992) en een 
kaart met de tekst Binne-
landse posgeld betaal 
(nummer 8, uit 1994). 

NIEUWE UITGIFTEN 

Austral ië 
De afwisselende natuur 
in Australië, gecombi
neerd met het relatief 
kleine aantal bewoners, 
maakt dat er op dit conti
nent een zeer groot aan
tal nationale parken is 
Er zijn de laatste jaren al 
behoorlijk wat postwaar
destukken uitgebracht 
waarop aandacht aan 
deze parken wordt be
steed, maar de koek is 
blijkbaar nog niet op, 
want op 4 oktober ver
scheen er een nieuwe 
reeks. 

De serie bestaat uit vier 
luchtpostenveloppen in 
de formaten DL, DL met 
venster, C4 en C5. De 
zegelbeelden (Port Be
taald) tonen opnamen uit 
respectievelijk Daintree 
National Park, Namadgi 
National Park, Ceikie 
Gorge National Park en 
Blue Mountains National 
Park. Een set (postfris of 
met eerstedagstempel) 
kost$ 11.20. 

Duitsland 
Deutsche Post komt met 
vijf geïllustreerde brief
kaarten, elk met het ze
gelbeeld '1100 jaar 
Weimar'(100 p.), die 
bedoeld zijn voor het 

AlK^AIL 

AiirliuuL 

AIH-XMIL 

AIR-XMIL 

- ^ 
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verzenden van nieuv/
jaarswensen bij het be

in van het nieuwe mil
ennium. Pe 
De kaarten hebben een 
formaat ven 125 bij 235 
mm en de voorstellingen 
op de beeldzijde dragen 
de volgende titels' Shoot
ing Star, Auf dem Weg, 
Blue Planet, Get f/ie Tar
net en Zeitrhytmus. De 
Kaarten worden per set 
verkocht voor 5 mark. 

Bij wijze van contrast 
plaatsen we er een kaart 
naast die precies 100 
jaar eerder verscheen, 
de geïllustreerde brief
kaart die de toenmalige 
Deutsche Reichspost uit
bracht bij de vorige 
eeuwovergang. 

Deze kaart, met zegel
beeld 'Germania' in de 
waarde 5 p., werd op 1 
januari 1900 afgestem
peld te Dömitz en twee 
dagen later bezorgd in 
Frankfurt. 

FunCards zi\n prentbrief
kaarten die men via het 
Internet in Duitsland kan 
bestellen Er zijn heel 
veel verschillende, die 
voor 1.50 mark per stuk 
over de hele wereld ver
zonden kunnen worden. 
Wij namen de proef op 
de som en bestelden en
kele van deze kaarten, 
die verrekend werden 
via ons abonnement bij 
de provider Connpuserve. 

De kaarten hebben een 
Portbetaaldaanduiding 
met daarnaast een sil
houet van Goethe. Ook 
is een luchtpostetiket 
meegedrukt 

Frankr i jk 
La Poste heeft de recht
hoekige vorm van de 
postzegel weer eens los
gelaten. Na een ronde 
voetbalzegel en een 
hartvormige Valentijn
variant verscheen ter ge
legenheid van het we
reldkampioenschap Rug
by een ovale postzegel. 

Op de bijbehorende 
maximumkaart, die op 
13 september verscheen, 
zien we deze zegel drie 
keer. als zegelindruk op 

de adreszi'ide, geplakt en 
gestempeld op de beeld
zijde en in vergroting 
daarnaast. 

GrootBri t tannië 
Het 'Millennium Stadion' 
in Cardif (Wales) is een 
sportcomplex dat ruimte 
biedt aan 72.500 toe
schouwers. Aon dit sta
dion, waarin een aantal 
wedstrijden gespeeld 
werd tijdens net WK 
Rugby, wijdde Royal 
Mail een luchtpostblad 
(koninginnekopje, eerste 
klasse) met teksten in het 
Engels en in het Welsh. 
Het luchtpostblad kwam 

uit op 1 oktober 1999 en 
kost 45 p. 

Het Britse kerstaerogram 
verscheen dit jaar op 19 
oktober. Het is ontwor
pen door Brody Neuen
schwander en neeft de 
traditionele kerstliederen 
tot onderwerp. 

Polen 
De kleuren van de Belgi
sche vlag in het zegel
beeld en afbeeldingen 
van een Poolse en een 
Belgische postzegel sie
ren de briefkaart die Po
len uitbracht ter gele
genheid van de tentoon
stelling Bruphila 99. De 
kaart heeft een frankeer
waarde van 60 g en 
werd verkocht voor 
70 g. 
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www.StampsOnTheWeb.com 
Meer dan 3000 kavels 
"online" 
Met 99H% van alle 
Nederlandse zegels 
Kwaliteit gegarandeerd 
Verzending wereldwijd 
Verstuurd binnen 24 uur 

Gespecialiseerd in: 
Nederland en Overzeese gebiedsdelen. 

Bezoek ons op het internet. 
Onze prijzen zijn in US$, maar betaling in guldens is ook mogelijk 

Postzegelhandel „Spijkenisse" 
vraagt te koop: 

(Ned.) Telefoonkaarten (Gebr.) 
Postzegelverzamelingen 
Frankeergeldige zegels 
Met en zonder gom 

0181624635  0629227782 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR Spijkenisse 

841 

http://www.StampsOnTheWeb.com


Postbus 7080 
3286 ZH Klaaswaal 
Tel. 0186-571366 
Fax 0186-571890 

Gratis 

prijslijsten: 

postzegels 

munten 

bankbiljetten 

MUNT- EN POSTZEGELHANDEL DE RUITER B.V. 

5i i in- 6-11 vferfcoop r&ölc' m\z&i[ 

fClaa îvaal î  öle- wos (Üio w\\ v »vijzen.' 

' VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
IVIILLENNIUIVI VERZAMELIVIARKT 

15-16 januari 2000 
,0ï^a*. VAN 9.30-17.00 UUR 

K^K^^ GROTE VEEMARKTHAL 
.^^-"^ UTRECHT 
O ^ gelegen aan de Sarlreweg. nabij rotonde „De Berenkuil" en A27 

Er is 2,75 km. tafel aanwezig! ENTREE: ƒ 6,-; PAS 65+ ƒ 5,-
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (030) 288 68 91 

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

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 

NIEUV7 ZEELAND 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9-3735014 

email: nzstamps @ hotmail.com 

Stuur ƒ 20,- en u ontvangt de 2000 kleurencatalogus van NZ. 

i i 3 

C 
Bel voor informatie: 
Jeanine de Troye 

) Brouwer Media 
Tel. 035-5488771 
Fax 035-5432777 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verscfienen zegels in omsclnrijven 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 fiand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die ü wenst. 

Vrijblijvende inlictitingen ontvangt u bij: ^ ^ 1 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG BarneveldN**^ 

http://hotmail.com


S A M E N S T E L L I N G : J .E .C M . DEKKER 
POSTBUS 9 4 , 2 7 7 0 AB BOSKOOP 

UIVERVLUCHTEN 
Het toestel de Uiver heeft 
de afgelopen maanden 
promotievluchten ge
maakt naar negen vlieg
velden in Nederland; dit 
ten behoeve van het zo
genoemde Uiverproject. 
Het ginq om de vliegvel
den Eelde, Den Helder, 
Hilversum, Hoogeveen, 
Lelystad, Leeuwarden, 
Soesterberg, Texel en 
Valkenburg. Op alle 
vluchten gingen envelop
pen mee die door de Ne
derlandse PTT van een 
stempel werden voor
zien. Deze enveloppen 
zijn te koop in het Avio-
dome op Schiphol. Ze 
kosten tien gulden per 
stuk of per setje van ne
gen stuKs f 75.-. 

KLM 
Ook onze nationale 
luchtvaartmaatschappij 
KLM moet met zijn tijd 
mee; daarom werd er 
een 'nieuwe' maatschap
pij opgericht, het 'lucht
vaartproduct' Buzz. 
Deze maatschappij vliegt 

van London Stansted 
met een toestel van het 
type BAEl 46 naar diver
se bestemmingen in Eu
ropa., te weten Berlijn, 
Düsseldorf, Frankfurt, 
Milaan en Parijs. Later 
zullen ook Wenen en 
Lyon in het schema wor
den opgenomen. Er zul
len om uitbreiding van 
het routenet mogelijk te 
maken twee toestellen 
van het type B737 aan 
de vloot worden toege
voegd. Sinds 31 oktober 
is het mogelijk vluchten 
te boeken op de internet
site ww.buzzaway.com. 
KLM en Alitalia zullen 
dankzij hun samenwer
king hun routenet over 
de gehele wereld kunnen 
versterken. De frequentie 
waarmee een aantal be
stemmingen wordt aan
gedaan zal flink worden 
verhoogd, zowel in Euro
pa als daarbuiten. 
Al eerder werd in deze 
rubriek gemeld dot KLM 
zijn routenet naar Zuid-
Amerika zou aanpassen. 
Inmiddels is bekend ge

maakt dat het traject 
Amsterdam-Guatamala 
met ingang van de zo-
merdienstregeling van 
het jaar 2000 zal wor
den beëindigd; tegenval
lende exploitatieresulta
ten zijn hiervan de oor
zaak. Er wordt nu vijf
maal per week van Am
sterdam via Mexico-City 
naar Guatemala gevlo
gen; daarvoor wordt de 
B747-400 Combi inge
zet. 

BRAATHENS EN AIR 
EUROPA 
De Noorse maatschappij 
Braathens wil de joint 
venture met KLM uitbrei
den, er wordt samenwer
king gezocht met Alitalia 
en North-West Airlines. 
Ook de Spaanse lucht
vaartmaatschappij Air 
Europa w\\ graag sa
menwerken met KLM en 
Alitalia. 
Wie weet leveren de sa-
menwerkingplannens 
straks ook iets moois op 
voor luchtpostverzame
laars... 

LUFTHANSA 
Op 31 oktober maakte 
Lufthansa in samenwer
king met Augsburg Air
lines een eerste vlucht 
van München naar 
Straatsburg en weer te
rug meteen DHC-8. 
Ook op 1 november was 
er een eerste vlucht: van 
Hamburg naar Newcastle 
v.v. met een toestel van 
het type De Havillond 
DHC-3. 
Eén dag later, op 2 no
vember, vloog Lufthansa 
voor het eerst van Wind
hoek naar Harare; er 
werd een A-340 ingezet. 

LUFTSCHIFF- EN 
BALLONPOST 
Op 8 oktober werd het 
125-jarig bestaan van 
de WereTdpostunie 
(UPU) gevierd met een 
zogenoemde Luftschiff-
postfahrtuW Bern, waar
van de opbrengst ten 
goede kwam aan het Pes-
talozzi-kinderdorp in 
Wahlwies. 
Tussen 28 augustus en 5 
september jl. werd in het 

MPO SIREEFT NAAR BEIROUWBAAR, 
MIDDELGROOT VEIUNGHUIS 
De Munten- en Postzegel
beurzen Organisatie, kort
weg MPO, is sinds 1988 
actief en heeft zich in 
de filatelie een stabiele 
positie weten te verwer
ven. Jaarlijks worden in 
ons land zo'n 35 druk
bezochte MPO-beurzen 
gehouden. Nieuw is dat 
daar nu ook veilingen 
bij komen. De eerste 
zittingen voltrekken 
zich op 16 ('s avonds) 
en 18 december (over
dag) in De Rank in 
Nieuwegein. 

Simpel 
'Het gaat om een mid
delgrote veiling, met 
lage inzetten en veel in
breng van particulie
ren,' aldus de MPO'ers 
Huib Pelzer (33) en 
Jacco Scheper (29). 
Het duo heeft zich ver
zekerd van de noodza
kelijke expertise van 
professional Jan Spoel-
stra (& Zn). Hoe kwa
men Pelzer en Scheper 

op het idee aan hun 
beursbedrijf een vei-
lingtak toe te voegen? 
Het tweetal: 'Op onze 
beurzen vroegen steeds 
meer klanten ons hun 
collecties te willen taxe
ren. We verwezen die 
mensen dan naar han
delaren en veilingen. 
Dat bracht ons op het 
idee om zélf een veiling 
te organiseren. Zo sim
pel is dat.' 

Laagdrempelig 
Bij MPO weet men dat 
het even duurt voor 
een veiling 'aanslaat'; 
zoiets is tenslotte een 
kwestie van vertrouwen. 
Vanuit 'het niets' in 
één keer een degelijk 
veilinghuis vestigen: 
dat gaat niet. 'Dat is 
ook niet realistisch,' we
ten Pelzer en Scheper. 
'Op onze eerste veiling 
brengen we Nederland 
compleet, veel interes
sant materiaal met hier 
en daar een topper. 

Oostenrijkse Bad Wal 
tersdorf het veertiende 
wereldkampioenschap 
voor heteluchtballons ge
houden. Het leverde een 
uiteraard mooie vluchten 
op met als resultaat een 
aantal schitterende post
stukken. 

ENVELOPPEN DAG VAN 
DEAEROFIUTELIE1999 
Vorige maand werd de 
Dag van de Aerofilatelie 
gehouden. Zoals gebrui
kelijk waren er weer en
veloppen in twee forma
ten verkrijgbaar. Als u 
een setje van deze enve
loppen thuisgezonden 
wilt krijgen, moet u vijf 
gulden overmaken op gi
rorekening 402628 ten 
name van de Stichting 
Tentoonstelling De Vlie
gende Hollander, Dintel 
22, 2991 RC Baren-
drecht. U krijgt de enve
loppen dan - compleet 
verzorgd - onder couvert 
toegestuurd. 

Het bijzondere is dat 
we een laagdrempelige 
middelgrote veiling wil
len zijn waar vooral par
ticulieren terecht kun
nen en waar laag wordt 
ingezet, lager dan el
ders het geval is.' 

150 jaar compleet 
De geïllustreerde vei
lingcatalogus is gratis 
en voor niks aan te vra
gen bij MPO (telefoon 
030-6063944) of van de 
MPO-site te plukken 
(www. mpo88. demon, nl). 
Hoe denken de jonge 
kerels van de MPÖ ove
rigens over de toe
komst van de filatelie? 
Zonder aarzeling zeg
gen ze: 'Als de hype van ^ 
het Internet voorbij is, °-
zullen mensen weer te- ^ 
rugvallen op een be- c< 
langrijk basisinstinct: ^ 
het verzamelen. In = 
2002 bestaat de Neder- Z 
landse postzegel 150 = 
jaar. Die periode kun je Ï; 
dan compleet zien te ^ 
krijgen. Denk j e eens 2 
in: anderhalve eeuw va- ï 
derlandse filatelie in 
één album. Prachtig OM 
toch?!' OW 

Huib Pelzer (rechts) en Jacco Scheper 
sants, en hier en daar een topper . 

een veiling met veel interes-

http://ww.buzzaway.com


H ü VERDRAG VAN VERSAILUS EN 
ZUN FILATEUSnSCHE GEVOLGEN 
4, Gwolgen van het verdrag änneriMUkrukdf 
DOOR M R . A VAN DER FLIER A I J P , 'S -GRAVENHAGE 

in de afgelopen maanden is in Philatelie' een oantal malen 

aandacht besteed aan de filatelistisehe gevolgen van de 

inwerkingtreding van het Verdrag van Versailles (1919)*. In 

de nu volgende, laatste aflevering van de cyclus besteedt de 

auteur aandacht aan het 'filatelistisch effect' dat het 

genoemde verdrag had voor Duitsland-zelf. 

Het is bij de behandeling van 
de Duitse postgeschiedenis 
van na de Eerste Wereldoor
log niet eenvoudig onder
scheid te maken tussen wat 
het gevolg was van de revolu
tie (waardoor het keizerrijk en 

de vorstendommen als zoda
nig verdwenen), en het Ver
drag van Versailles in engere 
zin. 
Daarom geef ik eerst maar 
even een aantal data uit de be
slissende periode 1918-1920: 

28 oktober 1918: 
Opstand van de matrozen van 
de Knegsmanne in Kiel; vor
ming van 'arbeiders- en solda-
tenraden'. 

9 november 1918: 
De keizer vlucht uit het hoofd
kwartier te Spa naar Neder
land en Scheidemann roept 
in Berlijn de republiek uit. 

11 november 1918: 
Erzberger tekent in Compieg-
ne de wapenstilstandsovereen
komst, maar zelfs de blokkade 
van Duitsland wordt dan nog 
niet opgeheven. 

19januan 1919: 
Verkiezingen in Duitsland; de 

'burgerlijke' partijen behalen 
de overwinning. 

6 februari 1919: 
De grondwetgevende vergade
ring in Weimar begint zijn 
werk. 

11 februari 1919: 
Ebert wordt tot 'voorlopig 
rijkspresident' gekozen. 

23 juni 1919: 
Ondertekening van het Ver
drag van Versailles. 

31]uh 1919: 
De zeer democratische 
Grondwet van Weimar wordt 
aangenomen. 

Linksboven brief van de 'arbeiders- en soldatenraad' in Hamburg-Altona, 18 ipnuari 
1919, toch nog maar met Heeressac^e voor de porlvri|dom Rechtsboven brief van het 
'Vri|korps Oberland', 28 april 1919, nuals FeWposfportovrii Links brief van een lid 
van de Interallied Aeronautical Commission Of Control, het enige Duitse woord is Por
tofrei Boven zegels met particuliere opdruk van de 'separatistenbeweging', die in het 
gebied links van de Rt|n weer een Republique Rhénane wilden vestigen, dus zoals om
streeks 1800 al het geval was geweest 



Er was in Duitsland dus medio 
1919 een 'burgerlijke' rege
ring, waarin de 'Ebertsocialis
ten' een belangrijke rol speel
den. Maar ze werden van links 
zowel als van rechts aangeval
len. In januari 1919 had ui
terstlinks geprobeerd om 
door de 'Spartacusopstand' 
een communistische repu
bliek te vestigen, maar de ini
tiatiefnemers Rosa Luxem
burg en Karl Liebknecht wer
den kort daarna (op 15 janu
ari 1919) door rechtse groepe
ringen vermoord. 'Vrijkorp
sen' van rechtse signatuur 
vochten tegen 'communisti
sche' opstanden. Matthias Erz
berger, die de wapenstil
standsovereenkomst onderte
kend had, werd in augustus 
1920 vermoord en minster 
Waker Rathenau onderging 
op 24 juni 1921 hetzelfde lot. 
En al in 1920 probeerde 
'rechts' door middel van de 
'KappPutsch' in Berlijn de 
burgerlijke regering omver te 
werpen. In 1923 zouden Hit
ler en Ludendorf dat in Mün
chen opnieuw proberen, toen 
nog zonder resultaat. 

BEZEHINGEN 
Als zekerheid voor de aan 
Duitsland opgelegde herstel
betalingen zou de linker Rijn

oever gedurende vijftien jaar 
dus tot 1935  bezet worden. 
In maart 1921 werd de bezet
ting uitgebreid tot Düsseldorf, 
Duisburg en Ruhrort en in ja
nuari 1923 zelfs tot het gehele 
Ruhrgebied. Frankrijk speel
de daarbij de hoofdrol, België 
deed mee en Engeland had te 
veel problemen in zijn eigen 
imperium (dat toen nog be
stond) om zich al te veel om 
de gebeurtenissen in Duits
land te bekommeren. 
In de Belgische sector, globaal 
ten noorden van de lijn Aken
Keulen tot de Nederlandse 
grens bij Kleef, werden eigen 
postzegels uitgegeven. Die wa
ren echter niet bestemd voor 
de bevolking van het bezette 
gebied, maar uitsluitend voor 
de bezettingsautoriteiten zelf. 
'Echt gebruikt' moeten ze dus 
het stempel van de 'Belgische 
Legerpost' hebben, maar 
meestal is er sprake van 'wel
willendheidsafstempeling'. 
Ook in de Franse Zone wer
den postzegels uitgegeven, zij 
het niet officieel. Er bestond 
daar een 'separatistische' be
weging die  zo ze niet officieel 
werd gesteund, dan toch in 
elke geval ook niet werd te
gengewerkt door de Franse 
bezetters. De separatisten wil
den weer terug naar het 

Frankrijk zoals dat in de Na
poleontische tijd geweest was. 
Toen bestond er  voor de in
lijving bij Frankrijk  een Répni
blique Bhénane, te vergelijken 
met onze 'Bataafse Repu
bliek'. Zo kunnen we Duitse 
zegels aantreffen met de op)
druk R.K en een nieuwe waar
de. Zoals gezegd, de zegels 
zijn niet officieel, maar wel in
teressant als tijdsbeeld. 

BEIEREN EN WÜRTTEMBERG: 
GEEN EIGEN 'POSTHOHEIT' MEER 
Beieren hoopte en poogde 
een meer 'federaal' Duitsland 
tot stand te brengen, maar de 
Grondwet van Weimar maakte 
er een eenheidsstaat van en 
daarin pasten geen eigen pos
terijen of spoorwegen van één 
van de  nu tot provincies ge
degradeerde  ' landen'. Per 1 
april 1920 zouden de posterij
en van Beieren en Württem
berg overgaan in de Rijkspost. 
Er kwamen echter eerst nog 
overvloedige 'afscheidsuitgif
ten', die 'echt gebruikt' moei
lijker te vinden zijn en die 
daarna werden overgedrukt 
met de tekst Deutsches Reich. Al
leen Württemberg hield het 
met zijn dienstzegels nog vol 
tot 1923. De stempels bleven 
daarentegen nog vele jaren in 
gebruik; ik trof bijvoorbeeld 

nog Olympiadezegels uit 
1936 aan met een doorge
bruikt Beiers poststempel. 
Voor de opgeheven 'landelij
ke' posterijen zou wel een 'af
koopsom' betaald worden. 
Die bedroeg voor Beieren 630 
miljoen Reichsmark en voor 
Württemberg een kwart mil
joen Reichsmark. Omdat de 
nieuwe rijksregering geen 
geld had werden die bedra
gen echter voorlopig als le
ning geboekt, waarover 4.5 
procent rente betaald zou 
worden. Deze rente is inder
daad betaald, en wel tot sep
tember 1923. Toen was het 
door de inflatie voorbij. Bei
eren heeft later nog eens ge
probeerd honderdduizend 
Reichsmark los te krijgen, 
maar dat is niet gelukt; de af
gesproken afkoopsommen 
zijn dus in feite niet meer be
taald. 

INFLATIE 
De oorlogsinspanningen had
den de waarde van de Mark al 
aangetast: in 1916 werden de 
binnenlandse posttarieven 
met ongeveer 50 procent 'oor
logstoeslag' verhoogd. Maar 
door de astronomische bedra
gen die als schadevergoeding 
betaald moesten worden liep 
het helemaal uit de hand. En 

bitster 1 lu£r von 
Weimar nach Berlin 

G. 11 1919. 
■ . . ^ ■  ■ , ^ j j . . ^ . , 1 . . . , , . . . . ^ ^ . 
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Links brief verzonden op de eerste dag van de speciale luchtpostverbinding tussen 
Weimar en Berli|n ten belioeve van de grondwetgevende vergadering Aankomst
stempel op achterzi|de 

Poflfarfe 

c. 

a r n b ii r g . (S , ) 

^r inzen .3 t rassa 1^. a. o45 
Rechts poststukken met speciale stempels 

van de National Versammlung (grond
wetgevende vergadering), die zowel tn 

Berli|n als in Weimar bt|eenkwam 



Poststuk met toeslagserie voor hulp aan het bezette Ruhrgebied, toeslag 1 600 Mark, 
frankeerwoarde 50 Mark Gezien de tooi in het adres is Fruken Hirfh uit Denemarken 
even de grens overgewipt om m Flensburg de brief aan zichzelf te posten 

t ©H «il  t i l  ^4 ii* 

1 december 1923, de eerste dag van de 'Rentenmark', de inflatiezegels mochten wor
den opgebruikt we zien hier 50 mil|ard Mark, fungerend als een frankering van vi|f 
pfennig voor een lokale brief 

Zegel uit 1926, de 
afbeelding van Fre
derik de Grote op 
een 'republikeinse' 
postzegel leidde tot 
een storm van ver 
ontwaardiging, 
waarin de postmi 
nister ten onder Wtuiféai&nA 

Doorgebruikt 
^ Beiers stempel 

op zegels uit 
1936 

Hierboven zegels met afbeeldingen van 
slachtoffers van de rechtse terreurgroe 
pen Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, 
Matthias Erzberger en Walter Rathenau 

Onder herdenkingskaart met Frederik de 
Grote op de ingedrukte zegel, bi| de ope
ning van de nieuwe Ri|ksdag m maart 
1933, het einde van de Republiek van 
Weimar en het begin van net Derde Ri|k 

*^MWtWbJ««iMiMMltiMB8MgaB^^ 
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daar kwamen dan nog de leve
ringen 'in natura' bij. 
De geschiedenis van de infla
tie is een hoofdstuk op zich
zelf, zodat we hier volstaan 
met de meldmg dat bij de sa
nering op 1 december 1923 
een zegel van 10 miljard Mark 
 die de laatste vier dagen voor 
40 miljard Mark verkocht 
werd  nog een frankeerwaar
de had van één pfennig. 

POLITIEKE KOORDDANS 
Toenemende kritiek en poli
tieke druk van links en rechts 
maakten het regeren steeds 
moeilijker. Wel werden de 
herstelbetalingen steeds ver

der afgezwakt en werd de be
zetting van het Rijnland al in 
1930  dus vijfjaar eerder dan 
in 1919 was vastgelegd  opge
heven. De democratie was in 
Duitsland nog steeds niet alge
meen aanvaard. Uiteindelijk 
zou dat leiden tot een rechtse 
meerderheid die in 1933 Hit
ler tot Rijkskanselier benoem
de, waarmee het zogenoemde 
'Derde Rijk' een aanvang nam 
 maar ook dat is een hoofd
stuk op zich, ook al vloeide 
het indirect zeker uit het Ver
drag van Versailles voort. 
Karakteristiek voor de situatie 
in de Republiek van Weimar is 
de geschiedenis van de 'Fride

ricuszegel' in 1926 (Yvert
nummer 382, Michelnum
mer 390). In een serie van po
litiek neutrale Duitse kunste
naars werd ook Frederik de 
Grote, koning van Pruisen, af
gebeeld. Dat leidde tot een 
storm van verontwaardiging. 
De linkse partijen vonden dat 
in een republiek geen vorsten 
meer op de postzegels afge
beeld moesten worden en in 
Beieren werd het beschouwd 
als een 'Pruisische provoca
tie'. Postminister Karl Stigl 
moest aftreden, maar de zegel 
bleef wel in gebruik. En wie 
werd, toen in april 1933 de 
nieuwgekozen Rijksdag voor 

het eerst bijeenkwam, op de 
herdenkingszegel afgebeeld? 
Juist: Frederik de Grote 
(Yvertnummers 467/9, Mi
chelnummers 479/81). 

Noot: 
* zie 'Philatelie' van juni 1999 (pa
gina's 420 tot en met 423), juli 
1999 (pagina's 498 toten met 501) 
en augustus/september 1999 (pa
gina 656). 

Literatuur: 
Deutsche Postgeschichte, Essays éf Bri
der, 1989, Nicolaische Verlagsbuch
handlung Beuermann GmbH, Ber
lijn ISBN 3875842499 
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PostBeeld blijft de toon aangeven en gaat weer een stap verder Vanaf 
heden is een groot deel van onze, land- en motieflijsten op internet 
voorzien van plaatjes. Op dit moment zijn er al van meer dan 50.000 
zegels plaatjes beschikbaar. Het worden er snel meer. We hebben 
lijsten met verkoopprijzen en lijsten met inruilprijzen. Kijk op internet of 
kom naar onze winkel. 
PostBeeld kloosterstraat 19/21, 2021 VJ Haarlem, tel- 023-5272136, 
fax: 023-5272753. E-mail. info@postbeeld.nl. 

www.PostBeeld.com 
SPostzeeelhandel Openinast i iden: 

H.A.Meijer laatste zondag van maandag 1200-i8 3o 
N Z Voorburgwal 262 dinsdag / woensdag 10 0 0 - 1 8 3 0 
1012 RS Amsterdam donderdag 10 0 0 - 2 0 3 0 

The Netherlands dc maand geopend vrijdag 11 00 - 18 30 
(/fax 020 - 6274888 zaterdag 10 00 - 18 30 
Betal ingen: abn-Amro Diemen 54674S571 a a n b i e d i n g e n j a a r g a n g e n p o s t f r i s zondag 12.00-16.00 

let op goedehuisnr.ü! 
nedeildnd 
curacao/ned antillen 
Indonesië 
australie 
bundesrep duitsland ^ 
berli]n * 
d d r 1-
denemarken 
finland * 
trankrijk * 
groenland 
Ierland 
liechtenstein 
luxemburg 
monato 
noorwegen * 
oostenri|k * 
span 1 e 
sov)et unie 
ts|echo Slowakije 
turki]e 
IJsland * 
Zwitserland * 
europa cept 
Geen zegels uit 
bloks.portzegels, 
dienstzegels 
carnets 

1945/60 
3843 00 
1690 00 

979 00 
8759.00 

11564 00 
4795 00 

151 00 
789 00 

2358,00 
p o a 

659 00 
2762 00 
2329 00 
6149,00 

734,00 
2225 00 

10499 00 
1749,00 
1449,00 
1249,00 
3298,00 

649 00 
Alleen 
goedkope 
tanding en 
papiersoort 

1961/70 
312 00 

47 00 
369 00 

1279,00 
213,00 
125,00 
940 00 
111,00 
929,00 
610,00 
119 00 
329,00 
436,00 
145,00 
639,00 
447,00 
149 00 
629,00 

1879 00 
1149 00 
519 00 
159 00 
409 00 
669 00 

frankrijk 
ook 
zonder 
luchtpost 

1971/80 
241 00 
206 00 

1799 00 
789,00 
619,00 
438,00 
595 00 
209 00 
659,00 
601 00 

88,00 
619,00 
283,00 
213,00 

1299,00 
258,00 
230,00 
473,00 
905,00 
759,00 
409,00 
145,00 
251,00 

1168,00 
europa tept 
zonder bloks 
volgens 
zonnebloem 

1981/96 
789 00 

1173 00 
4514,00 
1760 00 
2024 00 

878 00 
920 00 

101600 
1075,00 
2379,00 

799,00 
1455,00 
625,00 
719,00 

3394,00 
1111,00 
650,00 

1239,00 
788,00 

1435,00 
1371,00 
838,00 
660,00 

3692,00 
tsjecho-sl 
en SOVJ un 
tot emde 
republiek 

1945/96 
5099,00 
3086,00 

4749,00 
11635,00 
12895 00 
7095 00 
1459 00 
3395,00 
5895,00 

3029,00 
4099,00 
3408,00 

13265,00 
2495,00 
3249,00 

12999,00 
4999,00 
3239,00 
2368,00 
4599,00 
5995,00 

ddr 
zonder 
x oorlopers 

1997 
60 00 

163,00 
135 00 

p 0 a 
167,00 

n V t 
n V t 

95 00 
95,00 

197 00 
76 00 

219.00 
87,00 
78.00 

185,00 
105.00 
59,00 
97,00 

n V t 
n V t 
50 00 
90 00 
79 00 

230 00 
monac o / 
loljfens 
michel 
laarg lijst 

1998 
88,00 

167,00 
179,00 

p 0 a 
159,00 

n V t 
n V t 

119 00 
103,00 
223 00 

52,00 
178 00 
87 00 
84 00 

149.00 
102.00 
83,00 

129.00 
n V t 
n V t 

73,00 
79,00 
90,00 

250,00 
neäerland 
inclusief 
cornets 

Bestellen per post 
Postzegel - en munthandel 
H A Meijer 
Pr Beatnxlaan 195 
l l l l g c D i e m e n 
abn amro diemen 546745571 
Levering 
Onder n 250,00 Porto fl 11,50 
Boven fl 250,00 geen porto 
Vooruitbetaling 27c korting 
Levering albums en catalogie 
alle merken per post altijd porto 
Met klantenkaart 10% korting 
Speciale aanbiedingen insteek-
albums leuchtturm 
Ook per jaargang en per sei ie 
leierhaarSvp mancobjst 
jaargangprijslijst op aanvraag 
*=ook gestempeld leverbaar. 
Tuikiie 1996 zonder blok 32B 
enaelse koloniën: 
Wij hebben een ru ime voor
raad engelse kolonien(pf +gst) 
prijsind 15/20 cent per yv franc 
Stuur uw mancoliist 
Levering zolang voorraad strekt 
Prijswijzigingen voorbehouden 
neäerland vlgs jaargangenlijst nvph 
cat frankrijk=yiert,rest michel 

m 

mailto:info@postbeeld.nl
http://www.PostBeeld.com


Postzegel Partijen Centrale 

Afgebeeld is een gedeelte van ons kantoor m de Zeestraat op de eerste verdieping 

DECEMBERMAAND FEESTMAAND ! 
Koop bij de Postzegel Partijen Centrale een van onze meer dan 1200 verschillende partijen en verras 

een vriend of kennis (of uzelf !) met een origineel cadeau dat niet veel hoeft te kosten. 
Wij hebben partijen voor de beginnende én gevorderde verzamelaar. 

Hiernaast is een kleine selectie van onze duurdere kavels van onze december partijenlijst. 
Maar als u onze partijenlijst aanvraagt zult u zien dat daar ook honderden partijen van de wereld 

op staan vanaf fl. 100,-. Bovendien bieden wij op ons kantoor vele collecties/partijen vanaf fl.10,- aan, 
die niet op onze partijenlijst staan. 

De Oliebolle Dolle Dagen 
Het is weer zover, de oliebolle dolle dagen van de Postzegel Partijen Centrale komen er weer aan. 

Een begrip voor onze trouwe klanten. Gezellig oliebollen bij ons komen eten met 
warme chocolademelk met slagroom, koffie of wat anders. 

7 december t/m einde van het jaar. 

Ons motto is: "Uw hobby hoeft niet duur te zijn". 
Postzegel Partijen Centrale 

Zeestraat 55 2518AA Den Haag / Tel : 070-3625263 / Fax : 070-3625415. ABN/AMRO : nr 61.96.28.057. Postbank nr : 7331882. 

Openingstijden: ma/vr 09.00-17.00u, za 10.00-16.00u. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 
Bij bestellingen boven de F 150,- zijn de verzendkosten voor PPC! 

***^rk*ir1rkirkirk1r******kk*k*li1r*1rk1f1r*1r*ic1rk1c*1c***ir**************** I N F O R M A T I F R O M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: 

99decPh 

Als u bovenstaande informatiebon invult en naar ons toestuurt, kr i jgt u een jaar lang 
gratis en geheel vriiblijvend onze maandelijkse parti jenli jst. 



5087 

4949 

5140 

5146 

4955 

5063 

5161 

5122 

5150 

5131 

5054 

5121 

5145 

5002 

5069 

5061 

5090 

5134 

Postzegel Pan tijen Centrale 
Dit is een kleine selectie van onze december-partijenlijst. 

ANDORRA Ongebr In album 2000 
Frans 1931/1964 Een speciaalverzameling met alle 
topseries Waarbij ook iets ongetand en enkele 
epreuve de luxe 
BELGIË Pfr/ongebr In album 1700 
1932/1972 Een mooie verzameling met vele top-
series uit de jaren 30, 40 en 50 Zeer geschikt om 
mee verder te gaan Hoge cataloguswaarde 
Schaars materiaal 
BERLIJN Pfr/ongebr/gebr In Davo album 1600 
1948/1990 Een vrijwelkomplete verzameling met 
veel topmateriaal Zoals de zwartopdruk, U P U , 
Goethe enz enz 
BERLIJN Pfr/ongebr In album 2000 
1948/1978 Een goed gevulde topcollectie met 
veel beter materiaal Zoals rood en zwart opdruk, 
blok 1 enz enz Zeer hoge cataloguswaarde 
CANADA Ongebr/gebr In map 1000 
1860/1970 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel topmateriaal en veel klassiek Zeer geschikt 
voor de echte Canada-specialist Extreem hoge 
cataloguswaarde 
CHINA Vnl pfr In insteekboek 1250 
Een verzameling uit de jaren 60 en 70 waarbij veel 
topseries Zeer schaars materiaal 
Cataloguswaarde DM 2 700,-
Bezichtigen op verzoek 
CURACAO Ongebr In map 1150 
1873/1970 Een mooie verzameling op blanco 
bladen Waarbij veel beter materiaal Geschikt 
om mee verder te gaan 
D D R Pfr/ongebr/gebr In 2 Davo albums 1500 
Een op enkele blokken na komplete verzameling 
Een mooie collectie met veel topmatenaal 
DUITSE RIJK Pfr /ongebr /gebr In album 6000 
1872/1945 Een mooie verzameling met veel top 
materiaal uit de gehele periode Waarbij veel 
postfris materiaal Zeer geschikt om een nieuw 
land mee op te zetten Extreem hoge cataloguswaar
de Bezichtigen op verzoek 
DUITSLAND Ongebr/gebr In album 1200 
Staten en Reich Een mooie verzameling met veel 
beter materiaal Geschikt om mee verder te gaan 
DUITSLAND BUND Ongebr In map 1000 
Engros jaren 50 Zeer geschikt voor handel en 
rondzenddienst Cataloguswaarde DM 8 000,-
DUITSLAND BUND Ongebr/gebr In album 1200 
1949/1968 Een komplete verzameling Metalle 
schaarse topseries uit de jaren 50 
ENGELAND Gebr In album 1000 
Een speciaalverzameling Drukwerk- en Kranten
stempels Al het matenaal is van voor 1900 
Een mooi geheel met ook brieven en krantenbandjes 
Zeer geschikt voor de Engeland specialist 
ENGELSE KOLONIEN Ongebr /gebr 2850 
Het orginele KING GEORGE VI STAMP ALBUM 
van Stanley Gibbons Een zeer goed gevulde 
verzameling met veel topmateriaal Geschikt om 
mee verder te gaan 
ENGELSE KOLONIEN Ongebr/gebr In album 1300 
King George VI Een mooie verzameling met veel 
beter materiaal Zeer geschikt om mee verder te 
gaan 
FRANKRIJK Ptr /ongebr /gebr In 3 Davo albums 2350 
1849/1997 Een mooie en zeer uitgebreide verzame
ling met veel topmateriaal Na 1955 vrijwel kom
pleet Geschikt om mee verder te gaan 
FRANKRIJK Pfr/ongebr/gebr In album 1150 
1849/1980 Een goed gevulde verzameling met veel 
klassiek materiaal Zeer geschikt om mee verder te 
gaan Hoge cataloguswaarde 
IERLAND Pfr/ongebr/gebr In album 2000 
1922/1998 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel topmateriaal uit de beginperiode 

5178 INDONESIË Pfr/ongebr/gebr In album 
1949/1992 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel postfris topmateriaal uit de jaren 70 en 80 
Een mooi geheel van dit speculatieve gebied 

5113 JOEGO-SLAVIE Pfr/ongebr/gebr In doos 
1921/1993 Een vrijwel komplete verzameling op 
blanco bladen Waarbij veel topmateriaal en heel 
veel kleinbogen Een prachtige collectie met een 
enorme cataloguswaarde 

5078 LIECHTENSTEIN Gebr In map 
Kleinbogen Jaren 70 en 80 Waarbij doubletten 
Zeer geschikt voor de rondzenddienst 
Cataloguswaarde ff 33 000 -

5062 MONACO Vnl pfr In map 
1941/1991 Luchtpost, blokken en dienst 
Een mooie verzameling van dit gewilde gebied 

5088 MONACO Vnl pfr In insteekboek 
Een volgepropt boek met zeer veel van dit gewilde 
materiaal Geschikt voor de handel 

5171 NEDERLAND Ongebr/gebr In album 
1852/1967 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal Zeer geschikt om een nieuw land 
mee op te zetten Ook geschikt voor handel en 
rondzenddienst 

5166 NEDERLAND Vnl gebr In album 
1852/1979 Een zeer goed gevulde verzameling 
met veel topmatenaal Zoals nr 1/46 Het klas
sieke materiaal is af en toe iets minder mooi 
Extreem hoge cataloguswaarde 

5176 NEDERLAND Pfr/ongebr/gebr In 2 Davo albums 
1852/1976 Een mooie goed gevulde verzameling 
met veel beter materiaal Zeer geschikt om mee 
verder te gaan Hoge cataloguswaarde 

5081 NEDERLAND Ongebr/gebr In album 
1852/1963 Een nette verzameling met veel top
matenaal uit de jaren 20 30 en 50 Hoge catalo 
guswaarde 

5175 NEDERLANDSE KOLONIEN 
Pfr /ongebr /gebr In Davo album 
1864/1984 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel zegels Geschikt om mee verder te gaan 

5125 NIEUW ZEELAND 
Pfr/ongebr/gebr In insteekboek 
-I-/-1860/1997 Een mooie verzameling met veel top
matenaal en veel nominaal Zeer geschikt om een 
nieuw land mee op te zetten 

5128 SPANJE Pfr In 2 Davo albums 
1945/1997 Een absolute topcollectie met veel 
betere series uit de jaren 50 Zoals de postzegel 
op postzegel serie Schaars matenaal met een 
zeer hoge cataloguswaarde 

5083 SURINAME Ongebr In album 
1873/1960 Een mooie uitgebreide verzameling met 
veel topmatenaal Waarbij ook veel ook veel 
opdrukfouten en andere curiositeiten 
Bezichtigen op verzoek 

4862 VATIKAAN STAD Pfr /ongebr /gebr In 3 albums 
Collectie t/m 1974 met veel beter materiaal en 
interessante brieven Cat waarde ca 20 000, 

4475 WERELD Pfr/ongebr/gebr In 2 dozen 
Een prachtige uitzoekpartij Met veel beter mate
naal en veel postfrisse zegels Zeer geschikt 
voor wederverkopers Heel veel zegels en series 
met een gigantische cataloguswaarde 

5100 WERELD Ongebr/gebr In doos 
Oude wereldverzamelingen in 4 dikke albums 
Vooroorlogs materiaal Een prachtige uitzoekpartij 
met veel materiaal Vele avonden uitzoekplezier 
gegarandeerd Extreem hoge oataloguswaarde 

5011 ZWITSERLAND Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een mooie handelsvoorraad in 4 inst boeken 
waarbij veel jaren 20, 30 40 en 50 Zeer geschikt 
voor handel en rondzenddienst 

2000 

2250 

1000 

1000 

1650 

1300 

1350 

1000 

1250 

1100 

1500 

3500 

3750 

1150 

2000 

1750 

2750 



' « K ^ ^ H g | l | H | | ^ p ' r a t a B r a m B | n | n | ^ H H » n B | »ai^l^ SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK, 
POSTBUS 5 9 0 5 , 3 2 7 3 ZG WESTMAAS 
E-MAIL: e . b r a G k e n s i e k @ w o r l d o n l i n e . n l 
CORRECTIES VOOR DEZE RUBRIEK MOETEN WORDEN 
DOORGEGEVEN AAN DE SAMENSTELSTER (ZIE BON) ! 

Landelijke secretariaten: 
WreJ.H.Avis.HoefblodlOS, 
1689 SVZwaag, ©0229-230192. 
Federatie I.V. Philateka. Zwaard-
vegersgaarde 130,2542 TH Den 
Haag, ©070-3663465. 
De Globe: J. van de Velde, Com
mandeursweg 40,6721TZ Benne-
kom. 

Aalsmeer: 
P.V. Aakmeer, M. Mijwaart, post
bus 249,1430 AE Aalsmeer, 
©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, Plan
tageweg 39,2951 GN Alblasser
dam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
A/W; C.Th. Klaver, postbus 321, 
1800 AH Alkmaar, ©072-
5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, ©0546-
861525. 
Almere: 
l//'Wy|/mefe;A.H.deHoop-Me-
ijer,Hilversumpad 29,1324 SL Al
mere, ©036-5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
Wl'PI'; P. van der Poel, Zonneweg 
14,2402 BE Alphen aan den Rijn, 
©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-Bakke-
nes, Prcvincialeweg N128,4286 
EEAImkerk, ©0183-403952. 
Amersfoort: 
PVAmersfoort, C. de Graaf, Schel-
tussingel 65,3814 BH Amersfoort, 
©033-4752046. 
yiPC'De/fe/';G.A.Montfrooy,Al-
berikpad 23,3813 KT Amersfoort, 
©033-4724131. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen;^. Zaal, Wolferf 
van Borsselenweg 74,1181 PH 
Amstelveen, ©020-6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van Some-
renlaan 50,1187 RB Amstelveen, 
©020-6405039. 
Holiandia, T. Bezuyen, Voorburg
straat 204,1059 VD Amsterdam, 
©020-6142947 (na 19.00 uur), 
^ll^'De P/i;/o/e//5f'; D.T.H. Vos, 
Swingstraot 30,1326 PM Almere, 

©036-5379130. 
451/S/ie//fi/o/ete;J.J.M.Snel, 
Greveiingenmeer 101,1447 AN 
Purmerend, ©020-6303913. 
PWi/A-Filatelie; F.R. Brugman, Dis
sel 39,1141 ZM Monnickendam, 
©0299-654163. 
frStofuu/80';mw.A.C.Hooger-
huis-van Schellen, Van Baerle-
straatl4bv, 1071 AW Amster
dam, ©020-6734323, tevens 
foxnr. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Nooré, P. van 
Veen, Loenermork 530,1025 TV 
Amsterdam, ©020-6366823. 
Amsterdom-Buitenveldert: 
BPC'Verzamel-ze'(SVB); Wmk 
Postma,Sarphatipark16,1072 
PA Amsterdam, ©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; H. Breimer, Valkenberglaan 
32,7313 BL Apeldoorn, ©055-
3558256. 
/T'De 6/oie';P. Bakker Schut, K. 
Onnesstroat 10,7316 LS Apel
doorn, ©055-5222973. 
Appingedam: 
PV Appingedam; H. Knijp, W. v.d. 
Bosstraat 22,9901 GS Appinge
dam, ©0596-629693. 
Arcen: 
IV Philateka; C.P. Knippenberg, 
Koestraat 33,5944 BH Arcen, 
©077-4732628. 
Arnhem: 
« W ; JE-Huiskes, Winschoten
straat 41,6835 AS Arnhem, 
©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6,6841 AB Arn
hem, ©026-3218839. 
Assen: 
WPV Assen; H. Gerrits, Speen
kruidstraat 9,9404 HA Assen, 
©0592-313698. 

Baorn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof. F. 
Andreoeloon 93,3741 EK Boarn, 
©035-5415645. 
Bodhoevedorp: 
IV Philatelica; mw. T. Ackemo, 
Pr.P.Christiaanhof5,1171LL 
Bodhoevedorp, ©020-6594481. 
Barneveld: 
frDeG/oAe';P.Broekemo,Wes-
selseweg 34,3771 PC Barneveld, 
©06-50488744. 

Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. J.E.M. 
Beijer-Vermeulen, Schoolstraat 
17,4611 MD Bergen op Zoom, 
©0164-234576. 
f rDe/to Oosf'; T. van Esch, Uro-
nuslaon 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164-250041. 
Beuningen/Ewijk: 
f rDeG/o ie ' ; J.W.P.M.Kremers, 
De Verwert 15-62,6605 AM Wij-
chen. 
Beverwijk: 
/fPCßevew/jM-v.d.Runstraat-
Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 VJ 
Beverwijk, ©0251-224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PI/'HefPosfmer/f';mw.M.A.v.d. 
Mark, Korhoenin 8,3721 EC Bilt-
hoven, ©030-2290466. 
Blitterswijck: 
PI' De Maasdorpen; A.J.M. Goor
en, Op de Smelen 38,5863 BN 
Blitterswijck, ©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
;/P/)//o/e//co;mw.M.J. Schelle
kens, Raafstraat 1,2406 EB Al
phen o/d Rijn, ©0172-475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koninginne
weg 158,2411 XW Bodegraven, 
©0172-613475. 
Borne: 
Afl/Pf; M.H. Visser, Van Heems
kerkstraat 37,7622 JG Borne, 
©074-2662682. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendelweg 
32,2771 TP Boskoop, ©0172-
213580. 
Boxmeer: 
PHl'ßoxmeere.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
mi/;j.A.C.Schüller,Markt27, 
5281 AV Boxtel, ©0411-673775. 
Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, Mada
me Curieplein 78,4834 XS Breda, 
©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-Westvoorne; 
H.G.T.M. Overbeek, Sluysstroat 
14,3237 AT Vierpolders, ©0181-
415640. 
Brulnisse: 
PV Bruinisse; k.k. van de Wekken, 

850 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist? Meld dit don oon mevr. E. Braokensiek, Postbus 5905, 
3273 ZG Westmaas. U kunt uw correcties ook e-mailen: e.braakensiek@worldonline.nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Het Bakhuis 28,7335 MB Apel
doorn, ©055-5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
/^'De6/o4e';C.W.Stolk,Ruygen-
bosweg 55,6961 GT Eerbeek, 
©0313-650802. 
Bassum: 
NFV'De Verzamelaar'; 0. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bassum, 
©035-6933132. 

Costricum: 
P/fosfr/fum; D.C. v.d. Woerd, Tu
reluur 12,1902 KM Castricum, 
©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoevorden e.o.; E. van Foossen, 
Orionstraat 27,7782 RE De Krim, 
©0524-571889. 

Dclfsen: 
;i/P/i;7o/e/;fo; J.T.M. Bongorts, Pol-
hoorweg 38a, 7721 DX Dalfsen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschuuren, Lange-
straat 133,7491 AD Delden, 
©074-3761719. 
Delft: 
WDe/ft;A.P. Schouten, De Mei
bloem 45,2291 GS Wateringen, 
©0174-295279. 
Delfzijl: 
PrOe ftVe/';P.A.M. Helwig, Hoef-
smederij 38,9932 GS Delfzijl, 
©0596-626213. 
Deventer: 
«l/Pl';MarielleVaessen,DeWip-
pert2,7216PNKringvanDorth, 
©0573-221315. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans 36,1111 WG Diemen, 
©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27,6951 AB Dieren, 
©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; A.H. Soomers, Beg-
gelderveldweg 34 E, 7091 HM 
Dinxperio, ©0315-652374. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8,6981 CD Does
burg, ©0313-476486. 
Doetinchem: 
FV 'De Globe'; H.A. Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg 48,7021 BT 
Zelhem, ©0314-622272. 
Dordrecht: 
Wl'DofrffefA/; S.D. Akkerman, 
Nolensweg 104,3317 LG Dor
drecht, ©078-6170884. 
DPl''DePos/;(ioer';J.J.Ouwer-
kerk. Rozenhof 19,331 U T Dor
drecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten, J. Brouwer, Postbus 
497,9200 AL Drachten, ©0512-
514695. 
Drenten: 
PV Drenten e.o.; C. Schmidt, De 
Ruiter 14,8252 EA Drenten, 
©0321-313760. 
Drunen: 
PrP/i//ofron';A.C.G.vanNoort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Elshout, 

©0416-373144. 
Druten: 
PV'De 6/ol!ie';J.J.Gubbels, Rijdt 
36,6631ATHorssen. 
Duiven/Westervoort: 
frDe6/o/)e';A.C.Dijke,DeGan-
zenpoel 50,6932 LG Westervoort, 
©026-3115271. 

Echt: 
PM/er . f c /nH. Vogels, Ruim
straat 39,605 U B Maasbracht, 
©0475-468369, e-moil: 
henk_vogels@yahoo.com. 
PhVGelre-Gulick/Fcht, P. Coonen, 
Jasmijnstraat 8,6101 KXEcht, 
©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
P.f.'froposf'iLP.C. Smits, J.M. 
Osterlinghstr.34,1135EDEdam, 
©0299-372017. 
Ede: 
prDe6/oli)e';G.Radstaot,Wil-
terdinkstraat22,6712ECEde. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; H.J. Kuiper, Bronbeekstraat 
60,7151 EK Eibergen, ©0545-
475217. 
Eindhoven: 
PCf; H.J. Hofstede, Van Galen
straat 17,5694 CD Son en Breu-
gel, ©0499-476414. 
Philips PV; R. Arts, Heggerankloon 
15,5643 BP Eindhoven, ©040-
2117972. 
Eist: 
fl''DeG/o/)e';B.J.M.Leenen, 
Griend 81,6662 XV Eist, ©0481-
373783. 
Emmeloord: 
//P/»7ote/;co;J.J. Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514-
561903. 
Emmen: 
P /. Emmen; G. de Vries, Veldok-
kers56,7841ÄHSleen,©0591-
361814. 
Enkhuizen: 
/l/P/i;/o/e/ica;mw.A.W.D. Zijlstra, 
Venedie20,1601 HB Enkhuizen, 
©0228-314801. 
Enschede: 
£P/.;W.F.H. Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
«l'PI^ mw. M.L. Rempt-Raebel, 
Burg.Renkenlaan4,8162HR 
Epe, ©0578-627090. 

Geleen: 
l'WDeP/)/7o/efct';W.J.M.van 
Soest,Berloherhofl5,6132SN 
Sittard, ©046-4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaorddreef 5, 
3243 AC Stad o/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV 'De Bevelenden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzongsweg 42,4461 
NH Goes, ©0113-227945. 
Gooi & Eemland: 
A/W; H.M. van der Spoel, Hön-
dellaan6,1272EEHuizen,©035-
5262702. 
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Goor: 
HVPV; J.A. van Achthoven, Zwa
luwstraat 17,7471 HH Goor, 
Ö0547-272876. 
Gorinchem: 
PV Gorimhem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328,4204 
RP Gorinchem, ©0183-633163. 
Gouda: 
WPV Gouda, mw, E.J. Dekker-van 
Vliet, Han Hollanderweg 130, 
2807AH Gouda, ©0182-
518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De Hoogh-
kamer 46,2253 JW Voorschoten, 
®071-5722702. 
Philatelka Den Haaa A.F. van Ra-
vesteijn, Heliotroopfaan 370, 
2555 ML Den Hoog, ©070-
3230472. 
/'f'De/rmo';L.H.Arkesteijn,Paul 
Scholtenrocfe 99,2717 HG Zoeter-
meer, ©079-3510424. 
Shell Te Werve, afd. Filatelie; A. 
van Haarlem, Van Slingelandt-
plontsoen 12,2253 WT Voorscho
ten. 
PV 'Vredestein'; mw. S. van Vlij
men, Gagelplein 33,2563 TV Den 
Haag, ©070-3255849. 
PV 's-Gravenhage e.o.; J. Alsem-
geest, Zwedenburg 254,2591 BM 
Den Hoog, ©070-3473547. 
Groningen: 
IV Philatelica, D. Roosjen, Mezen-
laan 13,9753 HX Haren (GR), 
©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, Phil. 
Centrum, Emmastroot 5,9722 EW 
Groningen,©050-5018234. 

Haarlem: 
NVPV, F. van Schoik, Maasstraat 
651,1823 KW Alkmaar, ©072-
5202176. 
/I^P/iy/o/e/Zfo; H.J. Hooning, Hal-
bertsmastroot 48,2035 CH Haar
lem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van legels'; L.A. 
Koelemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IV Philatelica; mw. I.E. van Rhe
nen, Kinlozen 39,2151 XB Nieuw-
Vennep, ©0252-675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZJ/S.M; J.C. van der Bijl, Hout-
rijkstraat 9,116511 Halfweg, 
©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken; W.C. 
Willemse, Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653. 
Hardinxveld: 
/'rDe/'/i//o(efcr;D.Kanning, 
Gerard Doustroat 7,3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PV Heeren veen; G. de Beer, De 
Hassel, 8449 EHTerband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e.o.; mw. L.J. 
Folkers,Bloemaertlaanl 1,1701 
VH Heerhugowaard, ©072-
5715665. 

Heerlen: 
PV Heerlen e.o.; mw. C.H. Wol-
sing-Grens, Promenade 267,6411 
JJ Heerlen, ©045-5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
/TDenWe/(/e/;L.Ch.Werst, Linie
weg 13,1783 BA Den Helder, 
©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
P.V. Hellevoetsluis; i. Renden, 
Bachstraot 12,3223 TA Hellevoet
sluis, ©0181-315643. 
Helmond: 
P.V'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J. Leijten, Eikenwol 
15,5706 U Helmond, ©0492-
534793. 
i'l'/'l'«e/mon(j;j.Neggers,Van't 
Hoffstraat 4,5707 ES Helmond, 
©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV, J.S.P. van de Ruit, 
Lod. van Nassoustr. 3,3331 BK 
Zwijndrecht. 
Hengelo (0 ) : 
NVPV; B.E. Sauerwald, Scherphof-
landen 8,7542 DM Enschede, 
©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; C.W.M. 
Schreurs, De Bréoutéloon 1,5263 
GBVught, ©073-6566224. 
Heusden: 
P r S W Penny'; M.LH. Verha
ren, Herptseweg 27,5256 NN 
Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e.o.; J.B. Büchner, 
Javalaan 23,1217 HD Hilversum, 
©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
/l'P/H/fl/e/;ffl; Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland. 
Hoekschewoard: 
FVHoekschewaard, J. de Gelder, 
P.deHooghlaanlO,3262RE 
Oud-Beijerland, ©0186-613526. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Borkeldsweg 
6,7451 SM Holten, ©0548-
361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeveen; H.J. Ruiter, Satel
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J.H. 
Bos,J.W.Frisolaan31,9602GG 
Hoogezand, ©0598-351485, E-
mail; l.bos@wxs.nl. 
Hoorn: 
NVPV Afd West-Friesland, i.LNi. 
LeBlansch, Kaarder 25,1623 TJ 
Hoorn, ©0229-231458. 
Philatelica Hoorn e.o.; O.J. Hey-
mo. Kaarder 69,1625 TL Hoorn, 
©0229-231803. 

Kampen: 
/l'P/i//ote/;fo;J.G.Fidder,Gallé-
straat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg, mw. W.P. 
Blok van Duijvenvoorde, Romei
nenstraat 3,2225 ZA Katwijk, 
©071-4016500. 
Kerkrade: 
FKPV B.J.W. Berends, Pastoor 

Theelenstraat 26,6466 JH Kerk
rade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV"tFakleurke';i\.!.Km, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, ©043-4592797. 

Langedijk: 
IV Pnilatelica; S. Ligthart, Anno 
van Saksenstraat 19,1723 KR 
Noord-Scharwoude, ©0226-
313764. 
Leerdam: 
NVPV; H. Steygerwalt, Voorwaarts-
veld 75,4142 DE Leerdam, 
©0345-619473. 
Leiden: 
/i/P/i//o/e//fo;R.K.J.Hegenbarth, 
Callenbürghplantsoenl3,2253TP 
Voorschoten, ©071-5762265. 
[WI';Th.Koorn,Julianastroat 
45,2351 GW Leiderdorp, ©071 -
5894094. 
Lekkerkerk: 
f./l/.Pl'.;J. de Bruin, Harpoen 2, 
2931 RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
WPI/;S. Bakker, Klaverweid 41, 
1602 LR Enkhuizen, ©0228-
312871. 
Leusden: 
Wi/ ' / )e ioüpe ' ;mw.J. Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
101,3834 ZD Leusden, ©033-
4941823. 
Lichtenvoorde: 
PI/'De6/oie';H.B.M. Groot Ze
vert, Hein Meyerstraat 3,7132 CB 
Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, Deugen-
weerdl8,7271XTBorculo, 
©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, Gro-
nausestraat 335,7585 PB Glane, 
©053-5382938. 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, Post
bus 35,2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P. de 
Melker, Sprinkstraot 103,6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
fox 043-4582727. 
PV Zuid-Limburg, A. Thewissen, 
Koningsplein 101 C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194. 
Meppel: 
P/i/7ote//foPI/.; F. Hottinga, Jon 
Steenstraat 114,7944 TP Meppel, 
©0522-263491. 
Monnickendom: 
PriVo/er/fln£/';R.J. Schoof, Lau
wersmeer 45,1447 LA Purmerend 
,©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; H.A. van Krimpen, Van 
Bemmellaan 70,2681 CX Mon
ster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venerr, mw. E.C. van 
der Neut-Blaauw, St. van Rume-
laerstr. 54,3641 CM Mijdrecht, 
©0297-241370. 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9,8162 a Epe, 
©0578-613396. 

Noordwijk: 
l^.PA/.iB. Wijling, Spoorlaan 29, 
2215 KN Voorhout, ©0252-
212080. 
PV 'Onder de loupe'; J.M.M. Ooms, 
EijkenDonck6,2211SENoordwij-
kerhout, ©0252-373632. 
Noordwijkerhout: 
/l'P/)//fl/ei;co;J.M.G.vanMulle-
kom, Moondogsewetering 183, 
221IWT Noordwijkerhout, 
©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV, P.J. van Boven, Eeckelha-
gen 14,8071 ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 
Nijmegen: 
/V1'P1';L.T.A. Janssen, Blauwe Hof 
4309,6602 ZTWijchen, ©024-
6417443. 
FV 'Noviopost'; J.G.M. Radema
ker, Beethovenin 343,6865 DV 
Doorwerth, ©026-3340331, E 
mail: J. Mulder@mie.kun.nl. 

Oldenzool: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De Bruyne-
straat35,7576BJOldenzoal, 
©0541-514243. 
Oostburg: 
P.V. Land van Cadzand; J.W. Lon-
se,VanOstadestraat58,4501KV 
Oostburg, ©0117-454546. 
Oosterbeek: 
/V'De 6/o6e';L Mulder, Herten
straat 2,6865 WP Doorwerth, 
©026-3335732. 
Oosterhout: 
Ol̂ Pl̂  A. Berkhoudt, Lod. Napo
leonlaan 57,4904 LG Oosterkut, 
©0162-429154. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e.o.; E. Post, Beo-
trixstr. 26,7591 GD Denekamp, 
©0541-351936. 

Purmerend: 
IV Philatelica; H. Zwertbroek, van 
IJsendijkstraat 195,1442 CK Pur
merend, ©0299-426576. 
Putten: 
Pr7e/stof'; H.D. Buitenwerf, Wit-
tenburg 163,3862 EENijkerk, 
©033-2452484. 

Raalte: 
Pl^ffoo/fe; E. Bakker, Melisse 21, 
8101CZ Raalte, ©0572-353352. 
Renkum/Heelsum: 
Pi/'De 6/o4e';W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. 
Reuver: 
prP;/veAo';P.A.H. Heidens, Dot
terbloemstraat 21,5953 GZ Reu
ver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
PK'DeG/oie'iM.F.Bijl, Konings-
land71,6991DHRheden, 
©026-4951534. 
Rhenen: 
PK'De 6/o4e';H.Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Lienden, 
©0344-601280. 
Roden-Leek: 
/i/P/)//o/e//cfl;W.v.d. Velde, Bo
venland 10,9315 PHRoderwolde, 
©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond, C.J. Wenke, Steen
weg 11,6019 AWWessem, 
©0475-562702. 

Roosendaal: 
PV Roosendaal, A.J.M. Verhoeven, 
Spoorstraot 194,4702 VP Roosen
daal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
Pl/P/i//o/e//fo;P.Pors,CloraWich-
mannstraat 110,2984 XJ Ridder
kerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-Kooi-
man. Lauwersmeer 82,3068 PW 
Rotterdam, ©010-4562597. 
ROV Shell-Filatelie; J. Oosterboer, 
Voorsteven 20,3181 NJ Rozen
burg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, Pres. 
Steynstraat21,2312ZPLeiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica, E. Tooak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181 HH Ro
zenburg ZH, ©0181-212967. 
Rijssen: 
NVPV; J. Freeke, Braakmansdijk 
12,7462 LV Rijssen, ©0548-
515201. 
Ri jswijk: 
WPV Rijswijk, mw. L. Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaan 36, 
2281 AW Rijswijk, ©070-
3995105. 

Santpoort: 
P^5onfpoor/PI/S;H. de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87,2023 VP Haar
lem, ©023-5256107. 
Sossenheim: 
WPV Sassenheim; B.C. Doorne-
komp. Kwekersweg 92,2171 DZ 
Sassenheim, ©0252-216740. 
Schagen: 
pr iVesr f f /esW; P. Blokker, 
Hoep67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327. 
Schijndel: 
SVPV; H.R. Steenbergen, Verhoe-
venlaan 22, 5481 KH Schijndel, 
©073-5492916. 
Sittord: 
Pl/5/7/orc/e.o.;0.P.D.Bolech, 
Burg.SchrijenstraatlO,6137RR 
Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PI/'P/i/7e/;co';J. van Schalk, Adü-
mo van Scheltemostroat 28,3362 
TB Sliedrecht, ©0184-412338. 
Soest: 
P.V. Eemland, mw. D. Pimentel-
Gielen, Colenso 57,3761 GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
/l/P/i;/ote//co;E.v.d. Graaf, Dalle-
laanl4,3208CGSpijkenisse, 
©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica; E. Sijpkes, Gronin
gerlaan 16, 9501SH Stadskanaal, 
©0599-612976. 
Stichts Overkwortier: 
IV Philatelica; R. Hajer, Rosarium
laan 27,3972 GE Driebergen-Rij-
senburg, ©0343-517555. 

Terneuzen: 
Pi/'//e/M/ofe™eflt';A.H.deRid-
der,Lingestraat 5,4535 EP Ter
neuzen, ©0115-697125. 
PV Zeeuwsch-Vlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 HC 
Terneuzen, ©0115-694001. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiet, B. Visser, De 
Schouw 49,4002 GJ Tiel, ©0344-
612378. 
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Tilburg: 
l'Pr A r g ; W.F.M. Tukker, post
bus 10418,5000 JK Tilburg, 
©013-5714417. 
Twente: 
Wl'Pl^ E.J. Timmerman, Bode Erf-
weg 2,7582 RH Losser, ©053-
5382594. 

Uithoorn: 
/l'P/i;7o/e//co;J.S.P. Drost, Coupe
ruslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
©0297-563646. 
Utrecht: 
Wl'Pl^G.M.E.Mélotte,TenVelde-
straat71,3454EJDeMeern, 
©030-6662432. 
UPhV; J. van der Meulen, Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733. 
P/Wrec/i^G.KruijtMouritslaan 
55,3454XRDeMeern,©030-
6662998. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J, Brouns, 
Karolingenstraat9,6369BVSim-
pelveld. 
Varsseveld: 
f r O e 6/oie'; H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105,7051 XKVarsseveld, 
©0315-242131. 
Veendom: 
FV Veendam e.o.; W.J. van Bavel, 
Van Ruusbroecloan 34,9602 BG 
Hoogezand, ©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, Toxus-
loan 4,3904 KX Veenendaal, 
©0318-515062 
PrPrmör^e/'; E. de Blauw,'t 
Melkhuis 40,3902 GW Veenen
daal, ©0318-513512. 

Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. van Hat-
tum,DeSitterlaan52,5505AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rozendaal: 
/Y'Oe6/oÄe';mw.H.W.Wolthuis-
Oosterwijk, Wulpenstr. 6,6883 ET 
Velp. 
Venio: 
P.I'.'P/i;/ol'en/o';M.J.M.Gielen, 
Framboosstraat 9,5925 HJ VenIo, 
©077-3820064. 
Vianen: 
/T'öePos/Aoorn'iCG.K. Timmer, 
Herman de Manstraat 6,4132 XS 
Vianen. 
Vloardingen: 
0PI^W.G.L.Poels,LdeColig-
nyln 96,3136 CS Vloardingen, 
©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV, J. Heijkoop, Postbus 
391,4380 AJ Vlissingen, ©0118-
466665. 
Vlijmen: 
P/'De PMo/efcf'; A.W. van Falier, 
Badweg 28,5253 AVNieuwkuijk, 
©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsemo, Pot-
beker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
« W ; F.W.M. Nijp, Bortoklaan 26, 
2253 CX Voorschoten, ©071-
5619107. 

Waalwijk: 
WrDetonos/raor;J.A.M.van 
Best, Mgr.Völkerstroat 40,5171 
JN Kaatsheuvel, ©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenbergen, 

Julianastaat. 40,6707 DG Woge-
ningen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, LL. Kamminga, 
Spinozalaon I D 1,2273 XA Voor
burg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PVWaubach'; E.P. Valent, Europa
weg Zuid 195,6374 KK Land
graaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica V/eert e.o.; J.C.A.M. Wil
lems, Irenelaan 29,6006 HB 
Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Locke
ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 AV 
Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
IVPhilatelica; J. de Koning, 
Schoonhoutll6,4872MDEtten-
Leur, ©076-5014012. 
Wieringen: 
/l'P/i;/ote//co;J.M.Smit,Kooaer-
wegl9,1777AVHippolytushoef, 
©0227-592138. 
Winschoten: 
/l'PAi/o/efcoiJ. van der Vliet, 
Tulpstraat 49,9675 GK Winscho
ten, ©0597-425112. 
Winsum: 
PI'IWnsum e.o.; 0. Hof, De Pollen 
41,9989BZWarffum,©0S95-
424685. 
Winterswijk: 
Fl' 'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
LaanvanHilbelink44,7101WN 
Winterswijk, ©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek,Koekoeksr.l6,7102AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden, W.O. Cornelissen, 

Luxemburglaan 34,3446 AJ 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPrOnrfer/e/oep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
/T'De e/oAe';J.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wij
chen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede, mw. B. 
Steijger, Aardbeiengoard 2,3962 
HEWijk bij Duurstede. 

IJmuiden: 
Pl'Umu/rfen; G.C. Bakker-Bakker, 
Nobelstraat 7,1972 RS IJmuiden, 
©0255-522310, inl.rondzen-
ding. 
IJssel- en Lekstreek: 
FVIJssel-® Lekstreek; J. Alberts, 
Ottergracht 17,3064 LN Rotter
dam, ©010-450-8474. 
IJsselham: 
PrUsse//iom'; mw.D.Vrugt,P. 
Christinostr. 42,8331 GB Steen
wijk, ©0521-511185. 

Zaanstad: 
/ fZPrDe Pos//ioom'; H.Smit, Ro-
zeboom5,1541RH.Kooga/d 
Zoon. 
Philafeka Zaanstreek; D. Fraaij, 
RembrandtstraotlO, 1506LT 
Zaondom, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeewolde; G.W. Spek, Kwelder 
30,3891 GR Zeewolde, ©036-
5225827. 
Zeist: 
leister legel Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Slotlaon 149 III, 3701 68 

Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emmastraat 
29,6673 XAAndelst, ©0488-
454277. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; J.J. Kuipers, Vuur-
doornstroat 23,6903 a Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouwen Duiveland, J.C. Steu-
tel. Lange Blekweg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
P1'. Zoetermeer en Omstr.; W.M. 
Buit, Aburahout 33,2719 MX Zoe
termeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica, H. Nijlond, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, ©050-
4093722. 
Zutphen: 
H''De6/oèe';R.M.Huttinga,v.d. 
Vegtestraat 99,7201 BE Zutphen, 
©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e.o.; R. Reijn-
ders. Regenboogstraat 3,8061 GL 
Hasselt, ©038-4771726. 
Zwijndrecht: 
VVPV Zwijndrecht e.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088. 
Zwolle: 
PV Zwalk, J.G.J. van Ulsen, Johon 
vanOldenbarneveltstr.12,8022 
AX Zwolle, ©038-4541353. 

üit df dierenwereld 
Walt Disney gaf zijn 
beroemde tekenfiimmuis 
de voornaam Mickey als 
een verwijzing naar de 
acteur Mickey Rooney, 
met wiens moeder hij een 
tijdje amoureuze betrek
kingen onderhield. 

Wetenschao & Techniek 
De spanwijdte van een 
Boeing 747 is groter dan 
de afstand die de gebroe
ders Orvilie en Wilbur 
Wright met hun eerste 
vlucht aflegden. 

Ons lichaam 

Guyana 

Ttit mÊ') 
Pt uMor« HmJi 

MM 

$35 3 

1.' 1 
t ; *H<i i * * * f th* *M* »»||IWI|limii»Bhl|[||ii|lW 

üomerkeliik 

Een officiële golflaal is 
voorzien van 336 putjes. 

IWh VttR Ol ISBEPENDf>CE<! 

Beroemde mensen 
Het lievelingshapje van de 
zanger Elvis Presley be
stond uit geroosterde 
sandwich met pindakaas 

Het lichaam verbrandt 
meer calorieën als we sla
pen dan wanneer we tele
visie kijken. 

van overal 

Geschiedenis 
HetWitteHuisin 

Washington was oorspron
kelijk grijs. In de ooriog 

van 1812 staken de Cana
dezen het in brand. Om 

de brand-en rookvlekken 
te verbergen werd het ge

bouw wit geschilderd. 

B A H A M A S 45c 
»»» I«««« »«iMiMiHHMIHllillHi.Ml' 

'^f^ 
50c 

/l688' 
••'!^?-' " BARBADOS 

De windmolen is niet door 
Nederlanders uitgevon
den. De Arabieren waren 
ons voor. 

WWMMI'MMI'l'lf^iA'MlIA'i'hM^MM 

Dit IS de laatste aßmenng van 
onze vaste rutmek 'Philatnina' 

O 1999 NedeiUndsth MajiidbLid MK)i 1'hil.iu lie 



Bezoek onze showroom die gevestigd is aan de 
ALPHENSEBAAN 35 5126 PR GILZE 
Tel: 0161-453588/453755 Fax: 0161-453468 

( geopend: dinsdag t/m vrgdag van 9.30 t/m 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 t/m 15.30 uur) 
Bij bestellingen tot 200, = wordt een bijdrage van 10, = berekend voor de verpakkings/verzendkosten. 
Bank: Abn-Amro rek.nr. 51.87.98.267 Girorekening: 3402779 

GROOTSTE ASSORTIMENT KILOWAAR VAN DE BENELUX: 
SPECIALE AANBIEDING VOOR DE MAAND DECEMBER GELDIG T/M 31 DECEMBER: 
WERELD GROOTFORMAAT KILOWAAR 1 KILO VAN 160,= VOOR 100,= 
WERELDMISSIE KILOWAAR 1 KILO VAN 55,= VOOR 40,= 
SPECIALE KERSTDOOS GESTEMPELD OF POSTFRIS VOOR 125,= 
LET OP: VRIJDAG 17 EN ZATERDAG 18 DECEMBER ORGANISEREN WIJ: 
ONZE BEFAAMDE OPENDAGEN MET KERSTBUFFET. 
OOK IS ER WEER EEN DUBBELTJESHOEK AANWEZIG ALLEEN OP DEZE 2 DAGEN. 

- ^ 
Wereldnieuws 

i 
SHFE PEi¥Otronic 
De optisch-elektronische tandingmeter 
Meet zonder de zegel te beroeren - seconden-
snel - tot op één duizendste mm nauwkeurig! 

Ontdek de verborgen schat
ten in uw verzameling. 
Twee identieke postzegels, 
NVPH nr 45C of 45 B ** Alleen 
ze kunnen verschillende tanding 
hebben 
Tanding 11 of UV?' 
ƒ 7000- of ƒ 200,-'' 
Bezit u deze kostbare rariteit' 
De PERFOrflOW/C laat het u 
zien 

Bestel nr. 9850 Perfofron/c 

(incl adapter) ƒ459-
Verkrijgbaar bij de betere vak-
handel 
Foldermateriaal op aanvraag 
beschikbaar 

s a u s SAFE Nederland/Fa. M. v. Mastrigt 
H H P P Botersloot 20, 3011 HG ROTTERDAM. 
J " l E tel. 010-4143077 fax 010-4149499 
Voor handel portvrij boven ƒ ' '̂ 0 - excl BTW, indien er geen post-
zegelhandel in de nabijheid toezending aan particulieren, portvrij 
twven de ƒ 25,-

\/c\v\ lok v ^ cxn oKVerv Vi 
postzegelveilmgen vof 
Buitenhaven 5, 5211 TP 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-6 12 20 33 
Telefax 073-6 13 67 39 
Internet ww/w vanlokven nl 
E-mail admin@vanlokven nl 

Voor onze veilingen vragen wij 
doorlopend goede verzamelingen, 
alsmede betere losse zegels of series. 
Ook contante aankoop! 

Door overmaking van ƒ 15,-
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

\^5^*^»;N. 

I 
Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisciie benodigdlieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

VERZAMELAAR 
grotere afwijkingen van 
Nederlandse postzegels (geen 
Wilgenburg), bijvoorbeeld: 
niet getand of een gedeelte niet 
bedrukt, trildruk enz. 
Eventueel te ruilen tegen 
andere zegels. 

A Spijkman, Dr A Jacobsstraat 13 
9611 EA Sappemeer, Tel 0598-393841 

ZOEKT: 

BEAYRIKS i 



NOGMAALS DE PITSIBÄPELS IN DE 
KERSr EN NIEUWJAARSPEI^ODE 

Oproep mn de km van fUhtäe 
DOOR F S J G. HERMSE, SITTARD 

iil 

KERSTENNIEUWJAARSPOST 
WEER TCRUG IN DE RAYONS 
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'Philatelie' van |anuan 1999, pagma 44 

In 'Philatelie' van januari van 
dit jaar' werd beschreven hoe 
de PTT tijdens de laatste KNJ
periode (de afkorting staat 
voor Kerst en Nieuwjaarspe
riode) de stortvloed aan goe
de wensen wist te verwerken. 
Hierbij werden honderd extra 
Stempelmachines ingezet, 
waarin stempels zonder 
plaatsnaam werden gebruikt 
met de tekst PTT POST, de da
tum en een driecijferig num
mer. 
Inmiddels is gebleken dat 
deze stempels incidenteel ook 
buiten de KNJpenode wer
den toegepast. In het sorteer
centrum Den Bosch werd het 
stempel FIT POST 005 onder 
andere gebruikt in juli en ok
tober 1999 (afieelding 1). Het 
stempel FIT POST 094 werd 
in september gebruikt, met 
name op rouwcirculaires {af

beelding!) . Het zou interes
sant zijn om te weten of ook 
elders P7TPO.S7stempels 
buiten de KNJperiode zijn ge
bruikt. Lezers van Philatelie 
wordt verzocht hun eventuele 
vondsten op dit gebied aan de 
redactie van dit blad te mel
den (adres: 'Philatelie', Klip
per 2, 1276 BP Huizen). 
Van 13 tot en met 21 decem
ber 1999 zullen de FITPOST
stempels opnieuw op grote 
schaal worden ingezet. Dit ge
beurt voornamelijk in de zo
genoemde vestigingen (voor
heen voorsorteercentra), waar 
vroeger de 'plaatselijke post' 
werd verwerkt. 
Van een groot aantal num
mers van de FlTPOSTstem
pels is nog niet bekend, waar 
deze werden gebruikt. De le
zers worden opgeroepen de 
leesbare stempelnumrmrs te no
teren, in combinatie met de 
plaatsnamen van de afaenders 
en deze gegevens aan de re
dactie van 'Philatelie' te zen
den; u kunt daarvoor onder
staande bon gebruiken, maar 
u mag de gegevens natuurlijk 
ook op een briefkaart of in 
een brief noteren. Een verge
lijkbare oproep is overigens 
gedaan in De Postzak, het ver
enigingsorgaan van de Neder
landse Vereniging van Post
stukken en Poststempelverza
melaars ( 'Po&Po ' ) . 
Misschien dat we er in slagen 
om  met de hulp van de le
zers van 'Philatelie' en die van 
De Postzak  een compleet over
zicht van alle PTTPOSTstem

KJNSTEMPELMELDING 
Ik heb de volgende KNJ^stempels aangetroffen: 

Stempel Stempel Plaats van 
nummer datum verzending 

'i ï 13 Ü C N m 

^ <= Z 53 

>oïf 
o ° r z 
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m Z g S 

f l O p Z 

Z > m m 
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1 Twee poststukken met het PTT POST stempel met het nummer 005 en als data 
6 7 9922, respectieveli|k 4 10 9922 

pels samen te stellen. We zul
len u in ieder geval op de 
hoogte houden van onze vor
deringen op dit gebied. 

Noot: 
' Kerst en nieuwjaarspost weer terug 
in de rayons, artikel van F S J G 
Hermse m het maandblad 'Philate
lie' van januari 1999 

X 

6u ^^/cZufi yya^ /CArfi*r'~aJ^, 

2 Rouwbrief met stempel PTT POST 094 ] 9 99 22 (collectie T de Klaver) 



i De Euro Uitgegeven naar aanleiding van de 
; introductie van de Euro als rekeneenheid. 
: De waardeaanduiding is echter nog in guldens. 
\ De ontwerper is uitgegaan van de gedachte dat de 
i Nederlander opnieuw met geld moet leren rekenen. 

Nederland Waterland Al 200 jaar bindt 
Rijkswaterstaat de strijd met het water 
aan. Na de hoogwaterstanden van 1993, 
1995 6n 1998 blijft deze strijd actueel. 

achter de postzegel i 
j Verrassingspostzegel Een wereldprimeur. 
: Nooit eerder bood een land de afzender de 
■ mogelijkheid om de geadresseerde te verrassen 
i met een achter zo'n bekend grijs kraslaagje 
i verborgen boodschap  op de postzegel zelf 

: Rembrandt Er is geen andere kunstenaar 
i die zichzelf zo vaak heeft uitgebeeld als 
: Rembrandt: er bestaan circa honderd 
i zelfportretten in verschillende technieken. 

• Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met de 
: PTT Post Collect Club, Antwoordnummer 108,9700 VB Groningen 
i Telefoon 050  586 12 34 

Wij zorgen ervoor. U 7 P T P 0 S T 

^ Drogen in recordtijd 
en k a a r s r e c h t 

resu l taa t ! Verknjgbaar bij jedere postzegelhandei. 
Voor Informatie en uitgebreide SAFE folder; 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 20,3011 HG Rotterdam, Tel. 0104143077«Fax 0104149499 

Afm.: 340x310x75 mm (LxBrxHg) 
Nuttige opp. 180x280 mm 

Bestel nr. 9895 Droogpress ƒ 3 6 5 , -

Pain Gone Nieuwe pijnpen 
Pijnbestr i jd ing zonder geneesmiddel 

Snelle pijnverllchting zonder 
medicijnen, een natuurlijke 
pijnbestrijding. De unieke Pain®Gone 
is een nieuwe en handzame pen om 
acute en chronische pijn thuis, op het 
werk of waar je ook bent te 
behandelen. De methode is al jaren 
in gebruik bij pijnpoliklinieken, 
absoluut veilig en zonder 
bijwerkingen. De pen is zeer geschikt 
bij tenniselleboog, muishand en CTS 
(RSI), spierpijn, rug- en schouderpijn, 
artritis, hoofdpijn, migraine, whiplash 
en andere gelokaliseerde en 
uitstralende pijnen. Bel voor 
toezending van een gratis 
informatieset 0900 7246464 (ssci/mm) of 
schrijf naar: HCP T@keCare BV, 
Antwoordnummer 2305, 3940 WB 
Doorn. Vermeldt wel uw pijnklacht! 

Antwoordcoupon (in ongefrankeerde enveloppe toezenden): 
Ik bestel een Pain®Gone ad ƒ 97,50 De prijs is inclusief BTW en exclusief ƒ 3,60 
verzendkosten Betaling geschiedt via een acceptgiro kaart die wordt meegezonden 
Naam: Voorletter(s) Hr../.Mw 

Straat: Huisnummer: 

Postcode: Woonplaats:.... 

Telefoon: Handtekening:. m 
Opsturen naar HCP T@keCare BV- Antwoordnummer 2305 - 3940 WB Doorn/Ptii 
Pain Gone is een geregistreerde merknaam en is CE klasse 1 gecertificeerd CE is een wettelijk verplictit 

Europees keurmerk voor medische artikelen Zie ook tiomepage wv^w paingone nl 



Hork! The hendd omels sing 
DE GEBOORTE VAN EEN BEROEMD ̂ RSIUED 

DOOR A.TH POOS, NIJMEGEf 

Ieder jaar verschijnen er zo
genoemde kerstpostzegels. 
Een aanzienlijk deel daar

van betreft de tekst en melo
die van kerstliederen. Er zijn 
in de loop der jaren fragmen
ten van ruim veertig verschil
lende kerstliederen, uitgege
ven door zo'n vijfentwintig 
landen, op postzegels versche
nen. Het gaat daarbij om de 
tekst of de muziek, of beide'. 
Soms is alleen de identiteit 
van de tekstschrijver bekend 
en niet die van de componist. 
In andere gevallen kennen we 
alleen de componist en niet 
de tekstschrijver. Maar er is 
ook een groot aantal waarbij 

ii 

Het Oostenrijkse kerstlied Stille Nacht, Heilige Nacht, 

geschreven door Josef Mohr en Franz Gruber, is in veel landen 

wellicht het bekendste kerstlied. De geschiedenis van het 

ontstaan van dit populaire lied is alom bekend en wordt elk 

jaar weer in talloze verhalen beschreven. Bijna net zo bekend 

is het kerstlied dat in populariteit en muzikaliteit met Stille 

AfacAf kan wedijveren, vooral als het wordt uitgevoerd door 

het beroemde koor van het King's College in Cambridge: het 

kerstlied van Engelse oorsprong Hark! the herald angels sing. 
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afbeelding 1 
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aflieelding2 

beiden bekend zijn. Zo ook 
van het kerstlied Hark! the 
herald angels smg. Niet zelden 
zijn er beroemde namen on
der de tekstschrijvers en voor
al ook bij de componisten: Jo
hann Sebastian Bach: O Little 
One Sweet, Georg Friedrich 
Haendek/o)) to the World en 
While Shepherds Watched their 
Flocks by Night, Gustav Holst: In 
the Bleak Midwinter en ook de 
componist van de muziek bij 
het lied Hark! the herald angels 
«ngbehoort tot de klassieke 
toppers. Het opzetten van een 
kerstliederenverzameling 
biedt zo veel mogelijkheden! 

aßeelrhngj 

Omdat Hark! een van de po
pulairste kerstliederen is 
een lied bovendien waaraan 
een groot aantal postzegels is 
gewijd  leek het interessant 
om de geschiedenis van het 
ontstaan van de tekst en de 
melodie van dit kerstlied te re
construeren en in het kader 
van een beknopte filatelisti
sche presentatie te plaatsen. 
Aflieeldmg 1 toont een strip van 
vijf postzegels, uitgegeven 
door Palau in 1988, met daar
op de tekst van het kerstlied 
en de daarbij behorende toe
passelijke afbeeldingen. Afieel
dmg 2 is een zegel van een 

(17071788), methodist en 
broer van de Reu'd (dominee) 
John Wesley, oprichter van de 
methodistenbeweging. Afieel
ding3 toont de Ierse postzegel 
met John Wesley. De beide 
zoons van Charles Wesley en 
ook zijn kleinzoon kregen be
kendheid als componisten en 
organisten. Hun namen staan 
'ter herinnering' vermeld op 
het Wesley Memorial op de 
plaats van de oude Pansh 
Churchvan St. Marylebone in 
Londen, waar zij begraven 
zijn«. 
Op de kerstzegels van Ghana 
uit 1977 (afieeldzng4) staat het 
lied Hark, the herald angels smg. 

GHANA 

GHANÄCHR1STMASIS77 1 5 P 
40P «M»ri.«rn 

GHANA 
CHRISTMAS 1977 III(MnHO0eiCMMH.W(SlfY «ÏU 

aftxdding4 

blad met twaalf verschillende 
kerstliederen, uitgegeven in 
Guernsey in 1986; ook dit laat 
het lied Hark! the herald angels 
singzien. 

CHARLES WESLEY EN DE TEKST 
VAN HET KERSTLIED 
De originele tekst voor de 
kersthymne Hark! the herald 
angels «ng'werd geschreven 
door Charles Wesley 

Op de zegel met een waarde 
van 40 p. is ook de Methodis
tenkerk, Wesley, Accra afge
beeld. Op deze manier wor
den de beide broers Wesley 
onder de aandacht gebracht. 
Een zojuist verschenen Engel
se kerstpostzegel (waarde 19 
p., afl)eelding5) is gewijd aan 
John en Charles 
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afl)edding5 

Wesley. Op deze zegel zien we 
John Wesley's handtekening, 
een bladzijde uit een hymn 
book en de met de hand ge
schreven woorden Hark, the 
herald angels sing. 
De originele tekst uit 1739, ge
vat in tien coupletten van elk 
vier regels en zonder refrein, 
die begon met de tekst Hark, 
how all the weikin rings/ Glory to 
the King of Kings, onderging 
veel v«jzigingen. De laatste 
daarvan stamt uit 1861 en 
zorgde voor de nu bekende 
standaardversie van drie acht
regelige verzen met refrein**. 
Twee bekende namen in dit 
traject van tekstschrijvers die 
wijzigingen op het origineel 
schreven zijn George White
field en Martin Madan. 
Het ironische hierbij is dat de 
broers Wesley tijdens htm le
ven elke v«jziging die door an
deren op hun teksten ge
maakt werd, categorisch wei
gerden en fulmineerden te
gen die praktijk. 
Tot aan het midden van de 
negentiende eeuw bevond het 
lied zich in de positie van een 
gedicht op zoek naar een melodie. 

FELIX MENDELSSOHN EN DE 
MUZIEK VOOR EEN FEESTLIED 
Felix MendelssohnBartholdy 
(18091847),geboren in 
Hamburg als zoon van de 
joodse bankier Abraham 
Mendelssohn en kleinzoon 
van de filosoof Moses Abra
ham Mendelssohn, vertoonde 
alle kenmerken van een won
derkind. Hij doet opvallend 
aan Mozart denken. Ook hij 
had een zus van ongewone be
gaafdheid. Bij zijn geboorte 
doopte zijn vader hem als 
christen en gaf 

hem de naam Bartholdy, een 
naam die Mendelssohn zelf 
nooit wilde en ook vermeed te 
gebruiken. Felix, de naam die 
'de gelukkige' betekent, was 
een verbazend getalenteerd 
kind; hij werd een begena
digd pianist, dirigent, compo
nist en zanger, ook acteur en 
schilder. Twee jaar na zijn ge
boorte verhuisde zijn familie 
naar Berlijn. De financiële 
mogelijkheden van zijn vader 
stelden hem in staat studierei
zen door geheel Europa te 
maken. 
Zijn muzikale werken zijn wel
bekend en lopen van een van 
zijn eerste composities zoals 
de ouverture tot Shakes
peare's 'Midzomernachts
droom', gecomponeerd op 
zestienjarige leeftijd, tot aan 
zijn indrukwekkendste en 
laatste werk, het oratorium 
'Elias'. Een muziekfragment 
van dit oratorium is afgebeeld 
op de postzegel van de Israëli
sche serie 'Joodse musici' {af
beelding 6). 
Maar deze Mendelssohn heeft 
nog wel wat andere wapenfei

afbeelding 6 

ten op zijn naam gebracht. 
Van veel betekenis was zijn be
drijvigheid als dirigent en or
ganisator. Al op zijn twintigste 
jaar haalde hij de Matthäus

Hoofdrolspelers van de ontstaansgeschiedenis van het kerstlied Hark^ the herald angels 
sing linksboven Charles Wesley, rechts van hem Will iam H Cummings, linksonder 

John Wesley en rechtsonder Felix Mendelssohn 

i' /MlrRrn I l i n l l i f l l i i 
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afbeelding i 

PaiMow van Johann Sebastian 
Bach onder het stof te voor
schijn en gaf deze aan de uit
voeringspraktijk terug. Hier
mee werd de negentiende
eeuwse Bachrenaissance een 
feit. Enige jaren later vestigde 
hij als dirigent in Leipzig de 
wereldfaam van de Gewand
AöMsconcerten. In die tijd 
schreef hij ook een 'Fuga voor 
orgel'. Een fragment uit het 
originele handschrift staat op 
de zegel van Duitsland uit 
1997" (afieelding 7). Op deze 
zegel staat ook het portret uit 
de tijd dat Mendelssohn een 
'gelegenheidswerk' schreef. 
Dit werk uit 1840 is minder 
bekend: het gaat om een vier
delig Festgesangvoor mannen
koor en orkest, een werk dat 
werd geschreven in opdracht 
van het Gutenberg Festival 

afbeeMngS 

dat in het voorjaar van 1840 in 
Leipzig werd gehouden om 
de vierhonderdste verjaardag 
van de uitvinding van de 
boekdrukkunst te herdenken 
(zie de zegel van de DDR, af
beelding 8). Het werd op de 
eerste dag, bij de opening van 
het feest op de Markt in Leip
zig, uitgevoerd en is als Guten
berg Kantate bekend gewor
den. HetwasMendels.sohn's 
Optis 523. Het eerste deel 
van de compositie is Choral ge
noemd, het tweede deel. Lied, 
is een Allegro moderato, het 
derde deel een Allegromolto 
en het laatste deel weer een 
Choral. 
De maten 1 tot en met 5 en 9 
tot en met 12 van de partituur 
van de Gutenberg Kantate (zie 
afbeelding 9) voor de tenor
stem laten de melodie zien 
van het tweede deel Lied van 
dit Festgesang. Deze maten zijn 
ontleend aan de transcriptie, 
gemaakt voor koorstemmen 
en piano, die in Leipzig werd 
uitgegeven bij Breitkopf & 
Härtef'. Na het Gutenberg Festi
val speelde Mendelssohn  zo 
blijkt uit een brief aan zijn 
Londense uitgevers  met de 
gedachte om de melodie aan 
een meer algemeen bruikbare 
tekst te koppelen: Mendels

§5? 



sohn's muziek werd zo een me
lodie op zoek naar een gedicht. 

HET HUWELIJK VAN GEDICHT EN 
MELODIE 
Een zekere William H. Cum
mings (18311915) zong in de 
koren van St. Paul's Cathedral 
en Temple Church in Londen. 
Als koorknaap zong hij onder 
leiding van Mendelssohn, die 
vaak naar Engeland reisde, 
waar de Britten hem regelma
tig uitnodigden als dirigent, 
pianist en componist. Later 
zong Cummings als tenor in 
de Westminster Abbey en hij was 
actief als organist en compo
nist. Hij werd leraar aan de 
Royal Academy of Music in Lon
den en schreef een biografie 
over de bekende Engelse 
componist Henry Purcell. 
Cummings groeide uit tot een 
van de grote figuren in het 
Engelse muziekleven en hij 
richtte veel Britse nationale 
muziekinstituten op. 
In 1856, tijdens zijn periode 
als organist van de Paris 
Church in Essex, maakte Cum
mings een compilatie van de 
teksten van Charles Wesley en 
twee andere tekstschrijvers: 
Whitefield en Madan. Hij 
adapteerde het koor van Men
delssohns Gutenberg Kantate 
aan zijn bewerking. 
De uitgevers verschoven de 
maatstrepen zodanig dat de 
melodie begint op de eerste 
en niet op de derde slag. Dit is 
tot op de dag van vandaag zo 
gebleven. Cumming's gebruik 
van Mendelssohns melodie, 
met alleen enige kleine ritmi
sche veranderingen, wordt nu 
overal gezongen. Op deze ma
nier hebben 'een gedicht op 
zoek naar een melodie' en 
'een melodie op zoek naar 

App. 1. HARK! THE HERALD ANGELS SING 
Words by C. WESLEY, 

l'. WHITEFIELD, M. MADAN 
and others 

MENDELSSOHN, 
adapted by W. H. CUMMINGS 

SOPRANO 
ALTO 

(ORGAN) 

TENOR 
BASS 

Ï m 
r~rr ^w J J J. i> 

r f r r m 
1. Hark! the he  raid an  gels sing _ Glory to the newborn King; 
2. Christ, by high est heav'n a  dored,. Christ, the ever  lasting Lord, 
3. Hail the heav'nborn Prince of Peace!_ Hail the Sun of Righteousness! 

^ ^ 
J J J: i U J J A A A A A A A 

f̂  ' r r f" ^r r r r ^f f r 
een gedicht' elkaar gevonden. 
Dit huwelijk resulteerde in de 
vandaag nog steeds populaire 
versie van het beroemde 
kerstlied Hark! the herald angels 
sing (zie afieelding 10). 

NAWOORD 
In de hiervoor al genoemde 
brief van Mendelssohn aan 
zijn Londense uitgevers, waar
in hij meedeelt dat hij de mu
ziek wil gebruiken bij een 
meer algemeen bruikbare 
tekst, vermeldt hij bovendien 
'dat dit nooit zal zijn bij gees
telijke tekst'. Ook hier zien we 
de ironie van een nietuitge
komen wens! 
Mendelssohn heeft de toepas
sing van zijn melodie als kerst
lied zelf niet meer kunnen 
meemaken. In zijn relatief 
korte leven kende hij welis
waar geen grote moeilijkhe
den en ook van een 'kunste
naarsstrijd' is weinig bekend. 
Maar de dood van zijn begaaf
de lievelingszus Fanny, in 
1847, bracht hem een slag toe 

aflmldinglO 

die de harmonie van zijn le
ven geheel verstoorde. Enkele 
maanden later stierf hij zelf, 
op de jonge leeftijd van 38 
jaar. Hij was dus zo'n kleine 
tien jaren voor het klinken 
van het kerstlied op de mu
ziek van zijn Gutenberg Kantate 
overleden. 
Het is wel heel opmerkelijk 
dat nu juist een melodie van 
een Joods componist werd ge
bruikt voor een kerstlied dat 
bij Joden niet in gebruik is! 
Op de postzegel die de DDR 
in 1994 uitgaf (zie afieelding 8) 
staat als geboortejaar van Gu
tenberg 'tussen 1394 en 1399' 
vermeld. De Festkantate wan 
Mendelssohn bevindt zich in 
het GutenbergMuseum in 
Mainz, waar men het jaar 
2000 als Mainz Qutenberg2000 
heeft uitgeroepen. Wellicht 
wordt daar in 2000 Mendels
sohns melodie dan ook twee
maal gehoord: eerst als Guten
berg Kantate en later als kerst
lied. Zo kan bovenstaand ver
haal over het meervoudig ge

bruik van Mendelssohns mu
ziek daarbij als filatelistische 
opmaat fungeren. Maar niet 
dan nadat aan alle lezers van 
dit verhaal 

Goede Kerstdagen en veel luister
plezier bij het kerstlied 'Hark!, 
the herald angels sing' 

is toegewenst! 
A. Poos 

Noten: 
': Christmas Music on Postage 

Stamps door Chuichi Maeda en 
Toyokichi Matsuura, Japan. 

'h Tekst op het Wesley Memorial op 
de plaats van de Old Paris 
Churcli, St.Marylebone, Londen. 

■': New Oxford Book of Carols en 
Carols for Ctiotrs door David 
Willcocks. 

': Tlie Case of the 1997 German 
Mendelssohn Stamp, artikel in 
The Baton door David Shaw; 
Verenigde Staten. 

"': Felix MendelssohnBartholdy: 
Gutenberg Kantata, Opus 523. 
Festgesang für Männerchor, 
KlavierAuszug, Gutenberg
Museum, Mainz. 

Z0EK7 u fSEOEaiam EN O\IEÜIEEI 
Dan zijn wellicht mijn regelmatig verschijnende lijsten iets 
voor u! 
Deze lijsten, welke zegels, brieven, boekjes, FDC's, etc. be
vatten, zijn interessant voor zowel de beginnende als de ge
vorderde verzamelaar, alsook voor de wederverkoper. 

mm swim ommoiw KOPEN zonont ENIG RIUCO! 

U heeft een onbeperkte mogelijkheid tot retourneren en u 
betaalt na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens nader informeren? Ik stuur u graag mijn laat
ste lijsten toe. 

W IUI Unci^CTDA Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 
.IVI. nUCIVd I HM Telefoon 0597430755, Fax 0597431428 

KILOWAAR MET VEELAL 1997/1998 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinaviè: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk : grote variatie + hoge waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

Pryswyzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 75,00 + ƒ 5,00 porto / Orders boven ƒ 75,- portovrii 

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
Giro rek.nr 7832196 of SNS bank rek.nr. 82.19.07.581 

Levering onder rembours + ƒ 12,50 porto Filatelistische frankering 

HULS J.B.A. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN ■ 

100 gr 
18,00 
28,00 
16,00 
21,00 
14,00 
55,00 
10,00 
19,00 

16,00 

250 gr 
42,00 
66,00 
37,50 
52,00 
32,00 

130,00 
22,00 
38,00 

20,00 
40,00 
15,00 

I k g 
150,00 
240,00 
135,00 
180,00 
120,00 

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 

50,00 

b.v. 
- Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Miciiel-nummers) 
• zichtzendingen thematische poststuliken 

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., tel. en fax 020 - 6 974 978 

]V[otiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereindól, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 03 34 



OVERIJSSELSE Ä 
POSTZEGELVEILING B.V. W 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433.55.00 (privé 053433.33.98) Fax 053434.10.94 

VEILING 156 
staat gepland op 28/29 januari 2000 in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te Apeldoorn. 
Voor deze veiling ontvingen wij opnieuw enkele honderden grote en kleine inzendingen: 

NEDERLAND: 
Betere zegels en series, gestempeld, ongestempeld en ook veel postfris incl. topnummers. 
Rolzegels, los en in strippen van 5 en 21. 
Portzegels, gespecialiseerd op type en tanding. 
Een speciaalverzamelingPOSTBEWIJSZEGELS w.o. de serie kompleet op EORMULIEREN! 
Een speciaal verzameling 'PORTBETAALD' in bijna 200 albums/insteekboeken (één kavel!) 
SPOORWEGZEGELS, een speciaalverzameling w.o. complete vellen, proeven en poststukken. 

POSTGESCHIEDENLS: 
Postale etiketten en posttarieven (tijdens een NATIONALE TENTOONSTELLING met GOUD bekroond!!), 
(verkaveld in ca. 150 kavels). 
Postwaardestukhen, een omvangrijke collectie m£t veel VERHUISKAARTEN. 
Een collectie EIRMA-PERFORATIE op brief (tientallen kavels). 

STEMPELMATERIAAL: w.o. uitgebreid PUNTSTEMPELS. 

O. G.: betere zegels en series, poststukken en stempelmateriaal. 

Europa: aanbod van zegels en poststukken van vrijwel alle landen w.o. uitgebreid EINLAND, ERANKRIJK, 
LUXEMBURG, ZWEDEN en ZWITSERLAND. 

Overzee: Eng. koloniën, Israël enz. 

Collecties, insteekboeken en dozen; ca. 2500 kavels van enkele tientjes tot vele duizenden guldens. 
(Inzetprijzen collecties Nederland vanaf ca. 6 % cataloguswaarde) 
DEZE VEILING EEN ZEER BELANGRIJKEN GROOT AANBOD met veel compleet aangeboden collecties. 

Al met al bevat de veiling meer dan 6000 kavels. 

Onze verkaveling is gericht op de verzamelaar èn handel zodat een ieder kavels in de gezochte prijsklasse kan vinden. 
Onze omschrijvingen zijn objectief en nauwkeurig, het gevolg: een enorm (en iedere veiling toenemend) aantal schriftelijke 
biedingen!! (en natuurlijk veel persoonlijk bezoek aan kijk- en/of veilingdagen in Enschede en Apeldoorn). 

PROBEERT U HET OOK EENS MET ONS! 
De eerste stap: vraag onze nog steeds gratis(!) catalogus eens aan: 
een telefoontje, brießkaart) of fax is voldoende. 
De catalogus met alle informatie en tijden zal u dan begin augustus worden toegezonden. 

Veiling 157 staat gepland 31 maart/1 april 2000 a.s. in Apeldoorn. 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot uiterlijk zaterdag 29 januari. 
Omvangrijke inzendingen kunnen afgehaald worden. 

DE O.P.V., RUIM 29 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!!! 
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VAN ANNO DKX:L£T1ANI TOT ANNO DOMINI 
DOOR JOHAN JONGMA, HAARLEM 

we gaan nei |aar zuuu in en ae neie wereia van ae niaieiie 

zal dat weten ook. Bijna geen land zo klein of het blikt via 

een postzegelemissie terug op hoogtepunten en/of 

kopstukken van de verstreken eeuw, zo niet van het hele 

voorbije millennium. 

De eeuwwisseling is me 
dan ook een mijlpaal, 
en met welk een getals-

magie: eenjaartal met drie ne
gens achter elkaar gaat over in 
een met drie nullen op rij. 
Zo'n trits zien we pas in 2111 
weer! 
Iedereen weet natuurlijk dat 
wij in onze tijdrekening de ja
ren tellen vanaf de geboorte 
van Jezus Christus. Dat Zijn 
komst op aarde achteraf mo
gelijk verkeerd blijkt te zijn ge
dateerd op 25 december van 
het toen nog fictieve jaar 1 (in 
werkelijkheid zou Jezus enke
le jaren eerder zijn geboren, 
misschien wel in oktober of 
april) doet voor de gang der 
historie en de nu eenmaal 
vastgelegde chronologie wei
nig ter zake. Aan een al eeu
wenlange traditie behoeft bo-

8 
Gerbertvan Aurillac hield zich onder 
meer met tiidmetma bezig en introdu
ceerde de Arabische ciifers in Europa In 
999 werd hi| de eerste Franse paus on
der de naam Silvester II 

vendien niets menselijks 
vreemd te zijn, dus ook niet 
een vergeeflijke misrekening 
betreffende de overigens nog 
altijd wazige oorsprong. Hoe 
het ook precies zij, onze ka
lender en jaartelling berusten 
op een sinds jaar en dag alge
meen aanvaarde afspraak. 
Dienovereenkomstig mogen 
we zeggen dat nu Anno Domtni 
MM of het Jaar onzes Heren 
2000 aanbreekt. 

De christelijke gods
dienst mag dan bijna 
twintig eeuwen oud 

zijn, het gebruik van de chris
telijke jaartelling is dat nog 
lang niet. De 'uitvinding' er
van dateert uit de zesde eeuw 
en komt op naam van de uit 
Scythië afkomstige abt, wis
kundige en astronoom Diony-
sius Exiguus. Toen deze om
streeks 525 op verzoek van 
paus Johannes I voor een lan

ge reeks jaren de paasdatum 
berekende, vond hij het maar 
ergerlijk dat de christenheid 
nog steeds de jaren telde van
af de troonsbestijging door 
keizer Diocletianus (284), een 
goddeloze christenvervolger 
nog wel. Het leek hem veel ge
paster om van Christus' ge
boortejaar uit te gaan. De abt 
ging terugrekenen en stelde 
het eerste Anno Domini op 283 
jaar vóór het eerste Anno Dio-
cletiani. Dat klinkt ingewik
keld, maar het komt erop 
neer dat als we nog steeds 
'Diocletiaans' zouden tellen, 
nu het jaar 1716 in aantocht 
zou zijn. 

De nieuwe, 'Dionysiaan-
se' jaartelling kwam 
slechts geleidelijk in 

zwang. Pas nadat in de achtste 

' t "»^SL_ 

LVNARIO 
NOVO. SECONDO LA NVOVA RI-

FORMA DELLA CORRETTIONB DEL I ANNO 
M F O R M A T O D A N S G R E G O R I O X I I I 

CsIcjUïofottoit mcndianodcit AlmaCiEiadiRomaip« M EufcbiodcAicflandn Vcrccticfe, nel quale 
oltr- Iccun^ionnoni, oppofïiioni, & cuiijrjn ddla Luna con il Sole, vi fi Ton pofteancori Ie fcfte 

ra<*biij êtqiicHcdiPalarzo &«/iC ampidoglio,&tig>ori« boom pet ouar l ingucA d " 
mcdicmc, & krucper tre Mcft,ao eOtcobrc, Noucmbrc, & Decernbre 

SCO 

POSTE VATICANE POSTE VATICANE 

700 

4-15 Oil obre 1582 
RIFOKMA DFX 
(\\Li:XI). \KlO 

ÜETTO 
GREGOR lAXO 

C I T T X D F X V A T I C A X O 

Blok van drie zegels, uitgegeven in 1982 ter gelegeneheid van 400 jaar Gregoriaanse kalender paus Gregorius XIII laat zich door 
een commissie van geleerden adviseren over de correctie van de ti|arekening (afbeeldingen naar driez||dig doorlopend relief op 
Gregorius' tombe in de Sint-Pieterskerk) Boven de zegels aanhef van een bericht betreffende de nieuv/e data van de Romeinse 
maonstanden als gevolg van de 'sprong' in de kalender van 4 naar 15 oktober 1582. 



eeuw enkele kroniekschrijvers, 
onder wie de Engelse monnik 
Beda Venerabilis, in hun stre
ven naar een vaste tijdsorde
ning het Anno-Domim-systeem 
waren gaan bezigen, won ze 
steeds meer terrein. 
Het (tijd)rekenen was overi
gens een omslachtige bezig
heid, waarvoor je echt gelet
terd moest zijn. Want cijferen 
gebeurde nog altijd op de 
aloude Romeinse manier: met 
de zeven letters M, D, C, L, X, 
V en I en de zogenoemde 'ad-
ditieve' groeperingen daar
van. In de tiende eeuw dron
gen al wel de in India ontwik
kelde 'Arabische' cijfers via de 
islamisering in Spanje door, 
maar christelijke rekenaars 
wisten er weinig raad mee of 
vonden ze uit den boze. 

De veelzijdig geleerde 
Franse geestelijke Ger-
bert van Aurillac was de 

eerste die met die negen nu
merieke symbolen (nog zon
der de nul) experimenteerde 
en ze als hulpmiddel gebruik
te op een door hem bedacht 
rekenbord. Dat bleek voor 
hem geen beletsel om uitgere
kend in 999 tot paus gekozen 
te worden. Als Silvester II ging 
hij A.D. M in; het jaartal 1000 
kon zelfs hij nog niet schrij
ven... Het zou daarna nog 
meer dan een eeuw duren 
voordat de Hindoe-Arabische 
cijfers - mét de nul - in het 
Westen toepassing begonnen 
te vinden. 

Dank zij het decimale systeem 
en de 'positionele numme
ring' konden astronomen veel 
verfijnder berekeningen uit
voeren en bijvoorbeeld ook 
de lengte van het jaar precie
zer bepalen. Rond 1200 had
den al diverse tijdrekenaars 
becijferd dat de Juliaanse ka
lender een fout vertoonde: 
het zonnejaar duurde zo'n 
twaalf minuten korter dan de 
365 V4 dag die ten tijde van Ju
lius Caesar was berekend. Op 
twaalf eeuwen scheelde dat al 
gauw tien dagen. Dus moest 
de Kerk ingrijpen om te zor
gen dat de liturgisch zo be
langrijke paasdatum weer in 
de pas liep met het begin van 
de lente, zoals was afgespro
ken op het concilie van Nicea 
(325). 

Na eindeloos veel gehar
rewar en de ene po
ging tot kalendercor

rectie na de andere kon pas in 
1582 door paus Gregorius 
XIII de verbeterde tijdreke
ning met onder meer een 
nieuwe schrikkeldagregel wor
den ingevoerd. Op de jaartel
ling had en heeft de Gregori
aanse kalender overigens 
geen invloed. Alleen zouden 
we, als we nog de Juliaanse ka
lender volgden, de eeuwwisse
ling dertien dagen later vie
ren. Immers, aan de tien da
gen die Gregorius liet 'over
slaan' zouden dan de even
eens geschrapte schrikkelda-
gen van 1700, 1800 en 1900 

zijn toegevoegd. De Russisch
orthodoxe kerk rekent nog 
steeds 'Juliaans'. 

Voor de rooms-katholie-
ke kerk is 2000 een Hei
lig Jaar, naar de traditie 

die zeven eeuwen geleden be
gon. Als om te onderstrepen 
dat de christelijke jaartelling 
door de hele christenheid 
diende te worden geëerbie
digd, maar vooral ook zijn 
pauselijk gezag, riep Bonifati-
us VIII het jaar 1300 tot Anno 
Santo uit. Elk rond eeuwjaar 
zou voortaan een Heilig Jaar 
zijn, met Rome als stralend 
middelpunt van de wereld. 
Een van Bonifatius' opvolgers, 
Clemens VI, wilde zich blijk
baar zo'n jubileum niet laten 
ontgaan en verklaarde in 1342 
ook elk halfde-eeuwjaar hei
lig. Hij heeft zijn Anno Santo 
1350 nog mogen meemaken. 
Paus Paulus II verhoogde in 
1470 de frequentie tot om de 
vijfentwintig jaar. Echter niet 
hem, maar zijn opvolger Six-
tus rV (die van de Sixtijnse ka
pel) was het gegeven om het 
Heilig Jaar 1475 te openen. 
Tussen de vaste jubeljaren 
werd soms bij een speciale ge
legenheid een Anno Santo in
gelast. 
Geheel in de geest van Diony-
sius Exiguus, die Kerstmis de 
aangewezen nieuvvjaarsdag 
vond, wordt elk Heilig Jaar al 
op 24 december geopend. Dit
maal zal in de Sint Pieter de 
herdenking worden ingeluid 

van Christus' tweeduizendste 
geboortejaar volgens de door 
de kerkelijke traditie geheilig
de era. Of Christus werkelijk 
1999 jaar geleden ter wereld 
kwam, doet er daarbij weinig 
toe. En al even onbelangrijk is 
de altijd weer ontbrandende 
en altijd weer vermakelijke 
discussie over de vraag of de 
eenentwintigste eeuw nu in 
2000 of 2001 aanvangt. Zuiver 
astronomisch en chronome
trisch gezien is het jaar nul' 
overgeslagen en zouden we, 
rekenend vanaf het jaar 1, nu 
op 1999 voltooide jaren zitten. 
In de Romeinse rekenkunde 
bestond echter geen teken 
voor 'niets'. Zelfs als Dionysius 
de nul zou hebben gekend, 
zou hij er in zijn jaarfetórng-ver
moedelijk niets mee hebben 
gekund, daar de nul in feite 
een (tijd)stip is en geen echt 
(rang) telwoord om een tijds
bestek aan te geven. 

Of het millennium nu 
precies vol is of niet, 
voor 'Rome' ligt in elk 

geval de eeuwgrens al 700 jaar 
op het bemken van het ronde 
100-tal, al werd het jaartal 
1300, het eerste Anno Santo, 
toen nog geschreven als 
MCCC. Goed beschouwd is 
het wel verwonderlijk dat als 
wij nu Anno Domini 2000 
schrijven, we rekenen volgens 
de christelijke jaartelling, 
maar het jaartal weergeven in 
aan de Islam te danken cijfers. 

\̂ 
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Links illustratie uit een Duitse toelichting 
(1586) op de Gregoriaanse kalenderher
vorming het lente-equinoctium (21 
maart) is tien dagen teruggeschoven', 
zodat Pasen weer op de astronomisch 
|uiste datum kan vallen (eerste zondag na 
eerste volle maan na eerste lentedag) 

Rechts tv/ee zegels uit de Anno-5ant<yse-
rie, 1949 30 lire paus Bonifatius VIN 

opent het eerste Heilig Jaar 1300 (afbeel
ding naar schilderi| van Giotto), 10 lire 

paus Plus XII opent het Anno Santo 1950 
met een hamerklop op de hJeilige Deur in 

de Sint Pieter op 24 deceniber 1949 
(toen de serie al was verschenen!) 

CITTA' DEL VATICANO 

Zeven eeuwen Anno Santo was voor Vaticaanstad aanleiding om enkele series uit te brengen met de portretten en wapens van alle pausen onder wier pontificaat een Heilig Jaar 
werd gevierd Op deze zegels van 200 en 900 lire uit 1998 zien we respectieveli|k paus Bonifatius Vlll (1300, links) en paus Sixtus IV (1475, rechts) 



JAMES CAGNEY: EEN 
lEGENDARISCH lEFGOZERFJE 

DOOR THOMAS LEEFLANG 

Op 22 juli verscheen de tweeënveertigste Amerikaanse zegel 

gewijd aan een filmacteur. Dankzij die zegel -zie hiernaast - is 

nu ook de naam James Cagney toegevoegd aan een select 

lijstje met Hollywoodsterren die filatelistisch vereeuwigd zijn. 

Op deze pagina wordt het 'legendarische lefgozertje' dat 

Jomes Cagney wos nader besproken. 

De malaise, de hardheid en 
het cynisme waaraan Amerika 
in de jaren '30 ten prooi viel 
zijn vooral aan Hollywood-
gangsterfilms goed af te zien. 
Contrastrijke belichting van 
natte straten bij nacht, lange 
schaduwen op een blinde 
muur van mannen in regen
jassen en gleufhoeden op, ne
onlicht dat weerkaatst op het 
gladde plaveisel, 
stacato-dialogen, 
snel en bijtend 
uitgesproken 
door acteurs die 
uitgroeiden tot 
de beroemdste fi
guren uit de we
reld van het witte 
doek. Zo'n ac
teur was James 
Cagney (1899-
1986), zoon van 
een Ierse vader 
en een Noorse 
moeder die z'n 
kindertijd 
doorbracht op 
de straathoe
ken van Lower 
East Side in 
New York. Hij 
kende het 
werkmansmi
lieu en de 
zelfkant van 

^ de maat-
°- schappij uit 
'Z eigen erva-
c^ ring en 
^ kwam al snel 
= terecht in 
'-' gangster-
Q films, na 
^ eerst zes DafJa^esCaqn, 
^ j a a r m t ra - n io f^=— .a 
2 vestierollen 
X te hebben 

rondgereisd met een vaudevil-
i ? legezelschap. 
*"'*• Eenmaal onder contract van 

de Warner-studio en na The 
Public Enemy (1931), waarin 
Cagney als gangster Tom Po
wers tijdens de dis behendig 

een grapefruit in het gezicht 
duwt van 'gang mol' Mae 
Clark, speelde hij op een on
geëvenaarde manier vrouwon
vriendelijke misdadigers. 
Hoewel James Cagney zich al 
in het begin van de jaren '40 
ontpopte als een uitstekend 
all-round acteur (zijn zang- en 
dansnummers in Yankee Dood-
If Dandy leverde hem in 1942 

terecht een Oscar op) 

angstaanjagende knijpbewe-
gingen met z'n handen maak
te en met z'n priemende ogen 
leek te zeggen: 'Doe me een 

"""'»«t'fiy-ïraAr-!».«^ 
wordt 
de nauwelijks 1.60 meter lan 
ge driftkikker nog steeds ge
zien als een van de betere 
Hollywood-gangsters, een 
man die op de ballen van z'n 
voeten liep, tijdens dialogen 

lol, doe iets, zodat ikje kan 
afslachten!' 
Zoals dat opgaat voor wel 
meer bekende acteurs en ac
trices is James Cagney het be

wijs van de stelling dat een 
filmrol alleen goed kan wor
den gespeeld als daarin iets zit 
van de persoonlijkheid van de 
speler zelf. Met andere woor
den: het filmkarakter moet 
veel weg hebben van dat van 
de man of vrouw die het voor 
de camera gestalte geeft. 
De klassieke 'bad guys' van de 
Warner-studio, Humphrey 
Bogart, Edward G. Robinson, 
George Raft en niet in de laat
ste plaats James Cagney, zijn 
als het ware de 'auteurs' van 
de gangsterfilms. Echte schrij
vers van veel van de verfilmde 
'crime stories' als Raymond 
Chandler en Dashiell Ham-
mett moesten het, qua naams
bekendheid, bij het grote pu
bliek afleggen tegen hen. 
In de jaren '30 tot en met '60 
rouleerden films metjames 
Cagney 'and friends' met veel 
succes in de Nederlandse bio

scopen. 
Z'n bij
naam on
der fans 
was 'het 
Amster-
dammer-
tje', omdat 
hij veel 
weg had 
van zo'n 
hoofdste
delijk lefgo
zertje met 
een grote 
bek en een 
klein hartje. 
Net als in 
z'n films 
schijnt hij 
ook in het 
gewone leven 
vervelende 
gesprekspart
ners nogal 
eens 'con 
amore' een 
klap voor de 
kop te hebben 
gegeven. 
Maar als-ie op 
de snelweg een 
schildpadje 
traag een le
vensgevaarlijke 
oversteek zag 
maken, stopte 
hij z'n auto en 

zette het beestje voorzichtig 
veilig in de berm. Zo'n man 
verdient een postzegel! 

^^/Ä^^Ä^ flang 
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DIRECTE VERKOOP 
Gezien het grote aanbod aan mooi materiaal hebben wij besloten tot 
een "DIRECTE VERKOOP" op DINSDAG 2 8 DECEMBER in 
"Het Spoortheater" te Nijverdal, van 1 0 . 0 0 uur tot 1 6 . 0 0 uur. 
Op WOENSDAG 29 EN DONDERDAG 30 DECEMBER kunt u 
TELEFONISCH bestellen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Ook schriftelijk 
kunt u uw kavels opgeven. 
Het aanbod bestaat uit vele tientallen mooie collecties, partijen en 
snuffeldozen. 
Vraag de GRATIS speciale lijst aan. 

Zij die de veilingcatalogus ontvangen krijgen deze lijst 
automatisch thuis. 

l/l/. V. Leopardi, filatei istisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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VEILING 10S 
15 januari 2000. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 14 januari van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur 11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 106, te houden op 11 maart 2000. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



NEDERLAND IN DE 
TWINTIGSTE EEUW 

Honderdjmrmßdemgesch^^ inpostßgeh 
JEFFREY GROENEVELD, PURMEREND 

Tot ver in de negentiende 
eeuw was Nederland een am
bachtelijk en argrarisch land 
geweest. In vergelijking met 
omliggende landen was de in
dustriële revolutie hier pas 
laat op gang gekomen. In de 
jaren '90 kwam er een ware 
explosie aan fabrieken {afbeel
ding 1). Nederland moderni
seerde zich op grote schaal. 
Het was de tijd van de op
komst van de textielindustrie 
in Twente en OostBrabant, 
de schoenen en leerindustrie 
in WestBrabant en de grote 
scheepswerven in Rotterdam 
en Amsterdam (aßeelding 2). 
Daarnaast kwamen overal in 
de steden fabrieken voor aller
hande producten van koekjes 
tot bouwmaterialen. Verder 
groeide de handel als nooit te
voren. Dit mede dankzij de 
groeiende invloed van privé 
ondernemers in Nederlands

1. Op de achtergrond ziin duidelijk ar
beiders te zien { JannenmetdePet'), die 
in het algemeen goedkope krachten wa
ren op wie de Nederlandse industrie 
draaide. 

Nu het einde van 1999 nadert (en het eind van deze eeuw èn 

het millennium in zicht komen) houden de media zich bezig 

met allerlei terugblikken. Ook 'Philatelie' laat zich niet 

onbetuigd, zij het dat de auteur van het nu volgende artikel 

zich beperkt tot het Nederland van de twintigste eeuw. 

Indië, dat niet zonder slag of 
stoot onder Nederlands be
stuur kwam {afieelding3). Am
sterdam, waar allerlei nieuwe 
banken zich vestigden, ont
wikkelde zich steeds meer tot 
het financiële hart van Neder
land. De vaart zat er goed in 
en de I9de eeuwse Jan Salie
geest die de schrijver Potgie
ter beschreef was verdwenen 
(aßeelding 4). 

SOCIALE WETGEVING 
Dit alles had ook zijn keerzij

J 

 'f* 
nederl. 

1 
m 

1i| 
WiSiä""^ 

*mfm^d] 
2. In de twintigste eeuw hebben we een 
ontwikkeling gezien die liep van de loei
zware macnines die destijds de beschik
bare productiemiddelen vormden, naar 
allerlei computergestuurde communica
tietechnieken. 

den. De nieuwe fabrieken in de 
steden trokken mensen van het 
platteland, maar eigenlijk was 
er geen plaats voor hen. Troos
teloze wijken werden uit de 
grond gestampt, waar alleen 
speculanten beter van werden. 

BRIEyKA.A.IlT uil IM, 

De arbeiders hadden een dak 
boven hun hoofd en daar was 
alles mee gezegd. Voorzienin
gen als water, licht en sanitair 
waren ver te zoeken. Hetzelfde 
geldt voor privacy. Grote gezin
nen leefden op elkaar gepropt 
in de veel te kleine huizen. 
Toch was er licht in de duister
nis. In 1901 werd de Woning
wet aangenomen, waarin mini
male eisen werden gesteld 
waaraan huizen moesten vol
doen. Voordat echter alle wo
ningen waren aangepast aan 
de nieuwe normen, was de 
nieuwe eeuw al enige decennia 
ouder (afbeeldingen 3en 6). 

^ ^ . . ï j L * . . ^ ~f^ ^Cs..*.£>^^ /&.*».4w.^ 
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3. (boven) Aan het begin van deze eeuw kwam na fel verzet het aan olie zo rijke Atjeh 
(Sumatra) onder Nederlands gezag. Deze briefkaart werd door een militair via het 
veldpostkantoor Segli naar het moederland verzonden. 
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4 Potgieter beschreef in 
zijn werk Jan, Jannetje 
en hun jongste kind het 
gebrek aan onderne
mingszin waaraan Ne
derland in de negentien
de eeuw te l i jdenl icd. 

5 Berlage zijn vooruit
strevende kijk op het bou
wen gaf de Neclerlandse 
architectuur een sociale 
impuls. 

6. Op de achtergrond 
van deze zegel Is het Am
sterdamse PfanZuid te 
zien, waarvan Berlage de 
grote inspirator was. De 
woningen in deze nieuwe 
wijk voldeden aan de ei
sen die de Woningwet 
stelde. 

7. Als minister zette Tal
ma zich enorm in voor 
sociale wetgeving Hij 
bracht onder andere de 
Arbeidswet {1911) en de 
Steen hou werswet (1911) 
tot stand en bereidde de 
Ziektewet en de Invalidl
teits en Ouderdomswet 
voor. 

8. Ministerpresident Kuyper verbood 
elke staking van spcxjrweg en overheids
personeel en ontlokte zo een spoorweg
staking. 



De liberalen, die jaren achter
een in de regering hadden ge
zeten, waren er inmiddels van 
overtuigd geraakt dat over
heidsingrijpen op een aantal 
gebieden noodzakelijk was. 
Het laatste puur liberale kabi
net regelde sociale wetgeving, 
die nu achterhaald lijkt, maar 
in die dagen zeer vooruitstre
vend was. Naast de genoemde 
Woningwet, kwam er een 
achturige werkdag, een onge
vallen wet en leerplicht voor 
kinderen tot 12 jaar. Opeen
volgende kabinetten met con
fessionele partijen zouden op 
de ingeslagen weg voortgaan 
en met name minister Talma 
verdient vermelding voor zijn 
baanbrekend sociaal maat
schappelijk werk (aßeelding 
7). 
Toch was het vreemd genoeg 
juist een confessioneel kabi
net dat in aanvaring kwam 
met de werkende klasse. In 
1903 staakte het spoorwegper
soneel voor betere werkom
standigheden. Minister-presi
dent Kuyper (afleelding 8) re
ageerde hard en verbood voor 
de toekomst elke staking door 
ambtenaren en spoorwegper
soneel door middel van zoge
noemde 'worgwetten'. Een 

staking als reactie hierop mis
lukte (aßeelding 9). 
Een van de kwesties die de ge
moederen aan het begin van 
de eeuw zeer bezig hielden, 
was het kiesrecht. Een wets
voorstel om het aantal man
nen dat mocht stemmen uit te 
breiden was in 1894 gestrand. 
Er zou nog heel wat heen en 
weer gepraat en betoogd moe
ten worden voor in 1919 ein
delijk het actief algemeen 
kiesrecht werd ingevoerd, zo
dat niet alleen alle mannen, 
maar ook alle vrouwen de 
volksvertegenwoordiging kon
den kiezen {afbeeldingen Wen 
11). In tegenstelling tot wat 
sommigen vreesden, leidde 
dit niet tot een socialistische 
meerderheid in het parle
ment. Het waren juist de con
fessionele partijen die van het 
algemeen kiesrecht profiteer
den. 

NEUTRALITEIT 
De in Nederland gehouden 
vredesconferenties van 1899 
en 1907 en de oprichting van 
een internationaal gerechts
hof, gevestigd in het nieuwe 
Vredespaleis te Den Haag, 
hadden niet kunnen voor
komen dat er een grote 

oorlog uitbrak {afieeldingen 12 
en 13). Het lukte Nederland 
om neutraal te blijven, 
waardoor Nederlandse mili
tairen het lot van hun 
buitenlandse collega's be
spaard bleef. In de 
loopgraven kwam een hele 
generatie jonge mannen om 
het leven. De Duitse neder
laag en de harde eisen die de 
overwinnaars aan Duitsland 
stelden vormden de kiem 
voor een nieuw conflict zo'n 
twintig jaar later. De Duitse 
keizer vluchtte naar Neder
land en werd hier asiel ver
leend, wat de geallieerden 
niet op prijs stelden (aßeel
ding 14). 
Even leek het erop dat 
Nederland dit zou moeten 
betalen met het verlies van 
Zeeuws-Vlaanderen, maar het 
liep uiteindelijk met een sisser 
af. 
Hetzelfde was het geval met 
de revolutie van de socialist 
Troelstra, die in 1918 het 
moment zag aangebroken 
waarop de arbeiders de macht 
konden grijpen. Hij vergiste 
zich, maar onder de indruk 
van de gebeurtenissen in 
binnen- en buitenland maakte 
het kabinet toch wel haast met 

het uitvoeren van allerlei her
vormingen. 

VERZUILING 
Eerder was een ander geschil
punt opgelost, namelijk de 
schoolstrijd. In een ruil werd 
een jarenoud meningsverschil 
opgelost. De confessionelen 
staakten hun verzet met be
trekking tot uitbreiding van 
het kiesrecht en de liberalen 
en socialisten gaven toe op het 
gebied van onderwijs. Voor
taan zouden voor het open
baar onderwijs en het bijzon
der onderwijs dezelfde finan
ciële regeling gelden {afleel-
dmg 15). 
In de jaren twintig en dertig 
zouden de tegenstelling tus
sen de verschillende bevol
kingsgroepen steeds scherper 
worden. Nederland verzuilde 
tot in het oneindige. Protes
tanten, katholieken, socialis
ten en liberalen hadden hun 
eigen organisatie op elk ge
bied. Van de in ontwikkeling 
zijnde omroepverenigingen 
tot sportverenigingen en van 
verzekeringsmaatschappijen 
tot vakbonden en van jeugd
bewegingen tot vrouwenclubs 
(aßeelding 16). Wie tot de ene 
zuil behoorde wilde niets met 

! 

nedertand 55c I 

1 o Vrouwen (onder wie 
Alette Jacobs) op de bres 
voor de invoering van het 
vrouwenkiesrecht 

11 In 1919 werd het actief algemeen kies
recht ingevoerd, maar pas in 1922 konden 

vrouwen daadwerkelijk naar de stembus 
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13 In 1913 werd onder grote belangstellma het 
Vredespaleis geopend, waarvoor de AmeriRaan 
Carnegie in 1 903 anderhalf mil|oen dollar ter 
beschikking had gesteld 

9 Deze trIomfanteli|ke tekening ('Gansch 
het raderwerk staat stil als Uw machtige 
arm dat wil') van Albert Hahn verscheen 
na de eerste spoorwegstaking van 1903 
m Het Volk 

1 2 (onder) De tweede Internatio
nale vredesconferentie vond net als 
de eerste in Den Haag plaats, dit
maal was er wel sprake van een 
gelegen heidsstempel 

DEUXIËME CONFÉRENCF 
DE LA P«IX. 
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14 Keizer Wilhelm It, hier op een post-
waordestuk uit 1914, mocht de titel Prins 
van Oran|e voeren, waardoor het met zo 
venA'onderli|k was dat hi| zi|n toevlucht in 
Nederland zocht 

15 (onder) De Pacificatie van het Onder
wijs bracht na [arenlonge strijd een gun
stige financiële regeling voor het bijzon
der onderwijs 



de andere te maken hebben 
en omgekeerd. Boven dit alles 
stond het Huis van Oranje, 
dat in de verzuilde maatschap
pij steeds meer het bindende 
element werd. Aan het hoofd 
stond koningin Wilhelmina, 
de stijve, gewaardeerde, maar 
niet overdreven geliefde vor
stin (afleelding 17). Zij was ge
huwd met prins Hendrik die 
door gebrek aan zinvolle ta
ken, weinig in beeld kwam (af
beelding 18). Daarnaast waren 
er nog hun verlegen dochter 
prinses Juliana en de op han
den gedragen koninginmoe
der Emma (afbeelding 19). 
Het koningshuis vond zijn 
aanhangers aanvankelijk nog 
met name onder de protes
tantse burgerij. Onder katho
lieken leefden nog steeds anti
oranje sentimenten vanwege 
de rol van de Oranjes in de 
Tachtigjarige Oorlog en het 
verzet van koning Willem III 
tegen de herinvoering van de 
bisdommen in Nederland. De 
socialisten zagen in het ko
ningshuis nog steeds de verte
genwoordiger van het onder
drukkende kapitaal. 
Pas in de loop van de jaren 
dertig onder invloed van de 
economische crisis en het 
groeiende fascisme in binnen
en buitenland schaarden de 
verschillende zuilen zich 

steeds meer om de troon. Dat 
uitte zich in heftige mate bij 
de verloving van prinses Julia
na en prins Bernhard van Lip
peBiesterfeld toen zich chao
tische taferelen afspeelden 
(afleelding 20). 

CRISISJAREN 
In 1929 stortte de beurs van 
New York in elkaar, waardoor 
de Verenigde Staten in een 
economische crisis raakten, 
die ook Nederland met zich 
zou meesleuren. De Neder
landse industrie verloor haar 
afzetmarkt en massaontslag 
was het gevolg. Maatregelen 
om buitenlandse producten 
te weren en Nederlandse te 
beschermen mochten niet ba
ten. Het aantal werklozen zou 
stijgen tot 400.000 in 1936. 
Het kabinet Colijn probeerde 
door middel van strenge be
zuinigingen de crisis te bestrij
den, maar zonder succes. De 
socialisten vroegen tevergeefs 
om meer publieke werken, zo
als de aanleg van de Afsluit
dijk en het Amsterdamse Bos, 
opdat het grote leger werklo
zen nuttige arbeid kon ver
richten (afleelding 21). Het 
was onder deze omstandighe
den dat extreem rechtse groe
peringen als de NSB onder 
leiding van Anton Mussert 
mensen naar zich toe trok. Bij 

de verkiezingen van 1935 be
haalde de partij 8 procent van 
de stemmen. 

OORLOGSDREIGING 
Uit het buitenland kwamen 
steeds meer verontrustende 
berichten over beëindiging 
van de democratie en onder
drukking. In 1933 had Adolf 
Hitler op verzoek van presi
dent Von Hindenburg een ka
binet gevormd, wat het begin 
vormde van de volledige nazi
ficering van Duitsland. In het 
geheim werd een militaire 
macht opgebouwd die vroeg 
of laat tot de aanval moest 
overgaan. Tegenstanders van 
het regime werden zonder 
pardon uit de weg geruimd en 
joodse burgers werden steeds 
meer rechten onmomen. 
In 1938 werd het lot van Tsje
choslowakije in München be
slist. Met toestemming van 
GrootBrittannie en Frankrijk 
werd het land voor een deel 
door Duitsland geannexeerd, 
maar dit zou volgens de Britse 
premier Chamberlain leiden 
tot 'Peace for our time' (afleel
ding 22). Ruim een jaar later 
viel het Duitse leger Polen 
aan, wat voor Frankrijk en 
GrootBrittannie aanleiding 
was om Duitsland de oorlog te 
verklaren. Nederland ver
trouwde er ook nu weer op 

om buiten een gewapend con
flict te blijven, maar het ont
sprong nu de dans niet. Op 10 
mei 1940 werd Nederland 
overvallen door een Duitse 
overmacht. De koningin richt
te een tevergeefs 'vlammend 
protest' tegen deze schending 
van de neutraliteit. Het Ne
derlandse leger bood heftig 
verzet en ondanks slechte trai
ning en antiek materieel kon 
het een snelle opmars van de 
Duitsers voorkomen. Toen de 
veiligheid van de koningin 
niet meer gegarandeerd kon 
worden vertrok zij uit landsbe
lang naar GrootBrittannie. 
Dit werd door de meerder
heid van het Nederlandse volk 
niet begrepen en menigeen 
voelde zich in de steek gela
ten. Op 14 mei, na hevige ge
vechten op de Grebbeberg en 
een noodlottig bombarde
ment op Rotterdam capitu
leerde Nederland (af 
gen 23 en 24). 

BEZETTING 
Aanvankelijk leek veel ge
woon bij het oude te blijven, 
maar toen bleek dat de over
grote meerderheid van de be
volking niets moest hebben 
van de nationaalsocialistische 
ideologie, gingen de Duitsers 
over tot meer drastische maat
regelen. Vanaf 1941 werden 
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20 De verloving van prinses Juliana en 
prins Bernhard bracht een golf van Oran 
leliefde teweeg die zi|n weerga met ken 
de 

21 (onder) Het Nationaal Crisis Comité 
trachtte tevergeefs de nood te leniqen on
der de werkloze bevolking, diezelfde be
volking was echter vaak niet gediend van 
de liefdadigheid van dames van stand 

Sil 
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17 Koningin Wilhelmina 
werd voor de Tweede 
Wereldoorlog gerespec 
teerd als vorstin, maar 
was nooit echt geliefd, 
dat kwam pos ti|dens de 

18 Wilhelmina'sechtge 
noot, prins Hendrik, 
kwam door een tekort 
aan zinvolle taken slechts 
sporadisch m beeld 

22 (links) De Duitse bezetting van Sudetenland vond 
plaats met instemming van Engeland en Fronknik De 
Ts|echische plaatsnaam werd uit het poststempel wegge 
hoald, zodat alleen de Duitse naam overbleef 

19 De buitenlandse pers 
omschreef koninginmoe
der Emma als 'de liefste 
oude dame van Europa' 
Haar overlijden in 1 934 
werd door net hele volk 
betreurd 

23 Rotterdam werd zwaar gebombar
deerd, en dat terwi|l men al m onderhan 
deling was over een eventuele capitulatie 
Grote delen van het historische centrum 
van de Maasstad werden verwoest 

24 Na het dreigement dot ook andere 
steden het lot van Rotterdam zou treffen, 
besloot de opperbevelhebber generaal 
Winkelman dat men mets anders kon 
doen don zich over te geven 



de duimschroeven steeds 
meer aangedraaid, maar voor 
de joodse burgers wachtte 
men niet zo lang. Isolatie, de
portatie en moord waren de 
sleutelwoorden waar het om 
draaide, zodat zo snel moge
lijk alle joden uit Nederland 
verwijderd waren (aßeelding 
25). In totaal zouden 100.000 
van de 140.000 Nederlandse 
joden vermoord worden. 
Deze 75% overtreft verre het 
percentage in de overige be
zette WestEuropese landen. 
Over de oorzaak van dit hoge 
percentage wordt nog steeds 
getwist. Het heeft zeker te ma
ken met de geografische lig
ging van ons land en de inge
bakken gezagsgetrouwheid 
van het Nederlandse volk in 
die dagen. Bovendien waan
den de joodse burgers, die 
hier meestal al vele generaties 
woonden, zich veilig in Neder
land, waardoor cle meeste 
geen voorzorgsmaatregelen 
hadden genomen om te 
vluchten. De laatste jaren 
groeit ook steeds meer het in
zicht dat de Nederlandse elite 
die zich soms wel erg inschik
kelijk heeft getoond voor 
Duitse verlangens. De discus
sie hierover zal zeker nog tot 
in de komende eeuw voortdu
ren en zelfs de tot nu toe on
betwistbare rol van koningin 

Wilhelmina, die in Londen 
uitgroeide tot het symbool van 
het verzet wordt door sommi
ge historici ter discussie ge
steld. 
De overgrote meerderheid 
van de bevolking probeerde 
de oorlog zo ongeschonden 
mogelijk door te komen, een 
minderheid werkte uit over
tuiging samen en het verzet 
kwam moeizaam op gang (af
beelding 26). Pas toen de maat
regelen van de Duitsers harde
re vormen gingen aannemen 
en een Duitse nederlaag in 
zicht kwam groeide ook het 
verzet, maar toen was Neder
land al drie jaar bezet en wa
ren de meeste joodse mede
burgers al weggevoerd. 
In het najaar van 1944 begon 
een algemene spoorwegsta
king op gezag van de regering 
in Londen om de acties van 
de geallieerden te ondersteu
nen. Een van de vervelende 
bijkomstigheden was dat ook 
het voedseltransport in het ge
bied boven de rivieren, dat 
nog niet bevrijd was, kwam stil 
te liggen. Hierdoor kreeg het 
noorden van Nederland nog 
te maken met een hongerwin
ter, die tienduizenden in het 
zicht van de bevrijding deed 
sterven. Op 6 mei 1945 volgde 
eindelijk de capitulatie van 
het Duitse leger in Nederland 

(aßeelding 27). De onderteke
ning van de overeenkomst 
vond plaats in Hotel de We
reld te Wageningen. Namens 
Nederland was prins Bern
hard daarbij aanwezig. 

PROBLEMEN fN DE OOST 
Ondertussen woedde de oor
log in Azië nog steeds voort. 
NederlandsIndië had na de 
aanval op de Amerikaanse ma
rinebasis Pearl Harbor aan Ja
pan de oorlog verklaard (af
beelding 28). Geheel in strijd 
met het heersende beeld van 
de zwakke kleine gele manne
tjes die toch niets konden 
presteren, werd in korte tijd 
de blanke suprematie gebro
ken. Een wanhopige Slag om 
de Javazee, waarbij geallieerde 
militairen als slachtvee wer
den gebruikt, kon de Japanse 
opmars richting Java slechts 
enkele uren ophouden (afbeel
ding 29). De Japanners namen 
het bestuur over en alle Ne
derlanders werden onderge
bracht in kampen. Een deel 
van de mannen werd overge
bracht naar Birma, waar zij 
moesten werken aan de 
'spoorlijn des doods'. Een 
kwart van de gevangen gezette 
Nederlanders zou de oorlog 
niet overleven en waarschijn
lijk zou dat aantal aanzienlijk 
hoger zijn geweest als de Ver

enigde Staten niet de atoom
bom hadden ingezet (aßeel
ding 30). Op 15 augustus 1945 
capituleerde ook het Japanse 
leger. 
Dat betekende niet automa
tisch het herstel van het Ne
derlandse gezag in Indië. Het 
Indonesische nationale be
wustzijn was door de Japanse 
bezetting dusdanig gegroeid, 
dat op 17 augustus de nationa
listische leiders Hatta en Soe
karno de vrije Republiek In
donesië uitriepen (aßeelding 
31). Onder buitenlandse druk 
was de Nederlandse regering 
bereid tot onderhandelen 
over een vorm van zelfstandig
heid en in het najaar van 1946 
werd het akkoord van Ling
gadjati bereikt. Afgesproken 
werd dat er een Nederlands
Indonesische Unie zou wor
den opgericht, waarbinnen 
Indonesië een soevereine 
staat zou zijn. Dit mocht ech
ter niets baten en de Neder
landse regering, die van me
ning was dat Indonesië zich 
niet aan gemaakte afspraken 
hield, zag zich gedwongen mi
litair in te grijpen. Twee poli
tionele acties waren het ge
volg, maar uiteindelijk zou 
Neclerland het af moeten leg
gen tegen de Verenigde Na
ties, die voor dekolonisatie wa
ren. Na een ronde tafelconfe
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25. Eén van de vele razzia's die tijdens 
de oorlog werden qehouden. De Febru
aristaking van 1941 was een dapper 
protest tegen de jodenvervolging, maar 
net hielp niets. 

26. Het verzet bestond in allerlei vormen 
verschillende illegale bladen verschenen 
al in het eerste oorlogsjaar en probeer
den de bevolking een hart onder de riem 
te steken. 

27. Op 6 mei 1 945 werd in Wogenin
qen het officiële document ondertekend 
dat formeel een einde maakte aan vi|f 
lange bezettingsjaren. Overal werd uit
bundig feestgevierd. 

28 De Japanse aanval op Pearl Harbor 
was nog maar het begin van een korte, 
maar ingrijpende hegemonie van de Ja
panners in Azië. 

— Mimnml SH Willvim t»W(i^ »rttfati Ruy*ä ftoir» ; 

29. In de Slag om de Javazee was een 
heldenrol voor Nederlandse zeelieden 
weggelegd, zij het dat de meesten die 
met de dood moesten bekopen. Onverge
telijk zijn de woorden van Karel Door
man, wiens 'Ik val aan, volg mij' onsterfe
lijk is gebleken 

30. 1 5 augustus 1945 is nog steeds voor 
velen die in Japanse kampen hebben ge
zeten een datum om te herdenken; ze 
staan dan nog meer don anders stil bij de 
verschrikkingen die ze moesten onder
gaan. 

3 1 . Twee dagen na de Japanse overgave 
grepen de nationalistische leiders Hatta 
en Soekarno hun kans; ze riepen de vrije 
Republiek Indonesië uit. 

SECRETARIAATGENERAAL 
RONDE TAFEL CONFERENTIE 

DIENST 

No 480 

32. De Ronde Tafelconferentie in Den Haag bracht Indonesië de felbegeerde erkenning 
van de onafhankelijkheid. 
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rentie in Den Haag werd in 
december 1949 met de hand
tekening van koningin Juliana 
de onafhankelijkheid van In
donesië bekrachtigd {afbeel
ding 32). Slechts Nieuw-Gui-
nea bleef onder Nederlands 
bestuur. Het zou in 1962 na 
veel diplomatiek gekrakeel en 
oorlogsdreiging aan de VN 
worden overgedragen, waarna 
het in 1963 toch in Indonesi
sche handen kwam. 

WEDEROPBOUW 
Nederland beleefde inmid
dels na jaren van wederop
bouw een periode van hoog
conjunctuur. De moeilijke ja
ren van vlak na de oorlog la
gen achter ons en we stonden 
op de drempel van ongeken
de economische mogelijkhe
den. Nog steeds was Neder
land een zuilenmaatschappij, 
maar de eerste barsten begon
nen zich te vertonen. Eerdere 
pogingen om de verzuiling te 
doorbreken waren op niets 
uitgelopen. De politieke ver
nieuwing waar koningin Wil
helmina zo'n voorstander van 
was geweest, had geleid tot de 
oprichting van de Partij van 
de Arbeid, maar al in 1948 
hadden behoudende libera
len onder aanvoering van J.P. 
Oud de Volkspartij voor Vrij
heid en Democratie (WD) 
opgericht {afbeelding33). 

Met Amerikaanse Marshall
hulp (ruim 3 miljard gulden) 
was de Nederlandse economie 
uit het slop geraakt {afbeelding 
34). Dankzij voorbeeldige sa
menwerking tussen arbeiders, 
werkgevers en overheid werd 
de lange weg naar herstel af
gelegd. Het symbool voor de 
geest van samenwerking uit 
die dagen en de soberheid 
waarmee men genoegen nam 
is minister-president Drees, 
die dankzij de invoering van 
de Algemene Ouderdomswet 
mag rekenen op de eeuwige 
dankbaarheid van het hele 
volk {afbeelding35). Nooit had 
hij kunnen bevroeden hoe 
eerst het niveau van de zo 
noodzakelijke sociale voorzie
ningen zou leiden tot een, in 
ogen van sommigen, 'Neder
land Luilekkerland', om ver
volgens te worden uitgekleed 
en overgelaten aan de onbere
kenbare machten van 'de 
markt' {afbeelding 36). Voorlo
pig is alleen de AOW nog hei
lig, maar voor hoe lang? 

DELTAWERKEN 
De Watersnoodramp van 1953 
bracht de solidariteit uit de 
oorlogsjaren nog eenmaal te
rug. Zeeland en delen van de 
kustprovincies werden over
stroomd en vele landgenoten 
kwamen om het leven, mede 
door laksheid van de autoritei

ten {afieelding 37). Het bracht 
een golf van saamhorigheid 
uit binnen en buitenland te 
weeg. Presentator en 'aartsbe
delaar' Johan Bodegraven wist 
via de radioactie 'Beurzen 
open, dijken dicht' een voor 
die tijd astronomisch bedrag 
voor de slachtoffers bijeen te 
brengen. Het Deltaplan moest 
er vervolgens toe leiden dat 
een herhaling van de ramp 
niet meer kon plaatsvinden. 
De aanleg van de deltawerken 
zou decennia in beslag nemen 
en pas in 1997 werd de laatste 
fase voltooid {afbeelding 38). 
Het leverde Nederland niet al
leen ongekende werkgelegen
heid op, maar ook technische 
kennis op het gebied van wa
terbouwkunde, waar Neder
landse bedrijven ook in het 
buitenland hun voordeel mee 
zouden doen. 
Het Deltaplan moest in de 
loop der jaren aangepast wor
den aan gewijzigde milieu in
zichten. In de jaren zeventig 
werd langzaam maar zeker 
duidelijk dat er grenzen wa
ren aan de ongebreidelde 
groei. De dam die de Ooster-
schelde zou moeten afsluiten 
werd na felle debatten een 
stormvloedkering die alleen 
in geval van nood wordt geslo
ten {afieelding39). Ook op an
dere gebieden kreeg de mi
lieubeweging invloed. De 

Markerwaard in het IJssel-
meer, waar een nieuw Schip
hol moest komen, werd nooit 
aangelegd en het vertrouwen 
in kernenergie, voor als het 
gas uit Groningen op zou zijn, 
daalde aanzienlijk. Na de 
ramp met de kerncentrale in 
het Russische Tsjernobyl werd 
het zelfs voor lange tijd onbe
spreekbaar. Onlangs waren er 
echter ineens toch weer plei
dooien ten gunste van kern
energie, omdat het zou kun
nen helpen het broeikaseffect 
te verminderen. 

KOUDE OORLOG 
Na de Tweede Wereldoorlog 
waren de geallieerden al snel 
onderling verdeeld geraakt. 
De Soviet Unie vormde het 
centrum van het ene kamp, 
de Verenigde Staten waren 
het middelpunt van het ande
re. Nederland had zich in 
1949 samen met andere VS 
gezinde landen verenigd in de 
Noordatlantische Verdragsor
ganisatie (NAVO) in de hoop 
zo een vuist te kunnen maken 
tegen het communistische ge
vaar uit het oosten {afieelding 
40). Nederland was en bleef 
een trouwe bondgenoot bin
nen de Navo ook al leidde dat 
soms tot binnenlandse span
ningen, zoals beginjaren '80 
toen er kruisraketten op Ne
derlands grondgebied gesta-

^ . ' V ' * f^ / - » " w " . ? ^ ^ . 

33 Nadat eerder liberalen en 
socialisten de Partij van de Ar
beid hadden opgericht, stapten 
verschillende liberalen onder 
aanvoering van Oud uit deze 
partij omdat ze meenden dat de 
socialisten een te zwaar stempel 
drukten op de koers van de 
PvdA 

34. Nederland kreeg een aanzienlijk bedrag 
oon Marsholi-hulp, mede dankzij de zuinig
heid van minister-president Drees, v^iens 
vrouw zelfs aan een hoge Amerikaanse dele
gatie niet meer bood dan een droog biscuittje 
bij de koffie De Amerikanen meenden dot 
aan een land waar zoiets gebeurde de hulp 
welbesteed was. 

37. (onder) De V^aternoodramp maakte 
vele burgers dakloos; de slachtoffers van 
de ramp moesten naar elders geëva
cueerd worden. 
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35 Willem Drees, het boegbeeld van de 
Nederlandse samenleving m de jaren '40 
en '50 , liefkozend ook wel Vadertje 
Drees genoemd uit dankbaarheid voor 
de invoering van de Algemene Ouder
domswet en het daarmee gepaard gaan
de recht op een pensioen, waardoor ou
deren niet langer in armoede hoefden te 
leven. 
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38. Na de ramp werd vele jaren met man 
en macht gewerkt om een herhaling van 
zo'n catastrofe te voorkomen. Het Delta
plan zou echter wel aangepast worden 
aan de nieuwe inzichten op het gebied 
van milieubescherming. 

NEDERLAND ^Jt HfcUtKLMiy 

36. In de jaren '60 en '70 groeide het 
aantal sociale uitkeringen waar de Ne
derlander aanspraak op kon maken. 
Sommigen was dit een doorn in het oog. 
Later zou blijken dat het hele stelsel onbe
taalbaar was. Nu slaat de meter door 
naar de andere kant en lijkt de overheid 
alles aan de burger en de markt te willen 
overlaten 
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39. De stormvloedkering in de Ooster-
schelde is een voorbeeld van een typisch 
Nederlands compromis, waarbi j reke
ning moest worden gehouden met veilig
heid en milieubescherming. 



tioneerd moesten worden. De 
machtige vredesbeweging or
ganiseerde demonstraties die 
honderdduizenden op de 
been brachten {afieelding 41). 
In het buitenland meende 
men dat Nederland besmet 
was geraakt door een pacifisti
sche ziekte. Hollanditis. 
Naast vertrouwen op militaire 
kracht, ijverden opeenvolgen
de regeringen voor samenwer
king tussen de diverse West
Europese landen, wat leidde 
tot de oprichting van de Euro
pese Gemeenschap voor Ko
len en Staal in 1951 {afbeelding 
42). Een aantal jaren later 
werd het Verdrag van Rome 
ondertekend en daarmee was 
de Europese Economische 
Gemeenschap, de voorloper 
van de Europese Unie, een 
feit (afieelding 43). Dankzij de 
Europese samenwerking kent 
WestEuropa nu een onge
kend lange periode van vrede 
en voorspoed. In 1989 viel het 
IJzeren Gordijn, dankzij de li
berale koers van Soviet leider 
Michael Gorbatchov (afieel
ding 44). Het leidde tot de 
hereniging van Duitsland en 
uitbreiding van het NAVO 
bondgenootschap met voor
malige Oostbloklanden. Het 
zorgde daarentegen ook voor 
het uiteenvallen van een land 
als Joegoslavië, waarmee voor 
het eerst sinds de Tweede We

reldoorlog weer oorlog kwam 
op Europees grondgebied. 
Nederland nam uit overtui
ging deel aan de vredestroe
pen die de plaatselijke bevol
king moesten beschermen, 
helaas was dat niet altijd even 
succesvol. 

WELVAARTSSTAAT 
Nederland was van oorsprong 
een zeer gezagsgetrouw land, 
maar midden jaren zestig 
kwam de jeugd in opstand en 
begon te trappen tegen alle 
heilige huisjes in het land. 
Provo, een militante groep 
jongeren, werd het voorbeeld 
voor grote delen van de jeugd. 
Men verzette zich tegen alle 
vormen van gezag. Juist in die 
tijd ging prinses Beatrix trou
wen met de Duitser Claus van 
Arnsberg en de gebeurtenis
sen rond dat huwelijk zijn 
kenmerkend voor die tijd (af
beelding 45). Uit onvrede met 
de keuze van de huwelijkspart
ner werd tijdens de rijtoer met 
de Gouden Koets een rook
bom gegooid. 
De jeugd profiteerde overi
gens aanzienlijk van de econo
mische welvaart, die juist door 
de heersende klasse was be
reikt. Nooit eerder ging het zo 
goed met Nederland. Het 
ging zelfs zo goed met het 
land dat er een tekort aan ar
beidskrachten dreigde. Om 

dat te voorkomen werden gast
arbeiders van harte uitgeno
digd om hier te komen wer
ken. 
Het was uit met de soberheid 
van na de oorlog, consumeren 
was het parool. Maar in 1973 
was het ook ineens weer uit 
met de pret. De oliecrisis, ver
oorzaakt door een olieboycot 
van de Arabische landen, om
dat Nederland Israël steunde 
in de oorlog met haar buur
landen, bracht het land terug 
naar de harde realiteit (afieel
ding 46). De industrie kreeg 
harde klappen, doordat in het 
buitenland dezelfde produc
ten goedkoper gemaakt kon
den worden en de inflatie en 
werkloosheid liepen behoor
lijk op. Ineens moest er bezui
nigd gaan worden en dat was 
niet eenvoudig. Tot ver in de 
jaren negentig was bezuinigen 
het parool, maar gelukkig 
bloeide eindjaren '80 de eco
nomie weer op en zitten we in
middels weer in een tijd waar
in het allemaal niet meer op 
lijkt te kunnen gaan. Er wordt 
veel geld verdiend, al of niet 
via de beurs. Sommigen spre
ken zelfs weer van een nieuwe 
Gouden Eeuw. In materiaal 
opzicht kan het allemaal niet 
op. Maar aan de onderkant 
van de samenleving is het alle
maal veel minder rooskleurig. 
Op het gebied van onderwijs 

en medische zorg klinken bo
vendien steeds meer alarme
rende geluiden over wantoe
standen, die in een welvarend 
en rijk land niet zouden mo
gen voorkomen. 

NATIONALE IDENTITEIT 
Langzaam maar zeker groeien 
we naar een Verenigd Europa 
toe; in 2002 wordt de oude 
vertrouwde gulden afgeschaft 
en daarvoor in de plaats komt 
de Europese eenheidsmunt, 
de euro (afieelding 47). Met 
die eenwording lijken we ons 
ook steeds meer bewust van 
onze nationale identiteit en 
die komt helemaal naar bo
vendrijven bij evenementen 
als de Elfstedentocht (afieel
ding 48) en het EKvoetballen 
(afieelding 49). Dan trekken 
we alles uit de kast om het 
'Oranjegevoel' tot uiting te 
brengen. En zo gaan we op 
weg naar een volgende eeuw, 
vol zelfvertrouwen, maar er
gens diep in ons hart ook wel 
een beetje bang, want stel je 
voor dat er onverhoopt toch 
weer iets misgaat. Per slot van 
rekening wisten ze in 1899 
ook niet welke ellende de 
nieuwe eeuw met zich mee 
zou brengen. 

Jeffrey Groeneveld 
Purmerend 
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40. Om het communistisch gevaar te be
teugelen werd de NAVO opgericht, de 
organisatie die in de jaren ' 90 claimde 
dat door haar standvastig optreden het 
Sovjetimperium was ingestort. 
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44. Wat weinigen voor mogelijk hadden 

eehouden gebeurde eind jaren '80: het 
zeren Gordijn verdween. 
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45. Het huwelijk van prinses Beatrix en en de Duitser Claus von Amsberg leidde tof 
heftige protesten; al snel groeide echter de waardering voor de man die eerst zo
veel verzet had opgeroepen. 

ü , 

SI; 
3 ' 
ca i ' 

| s 
K } : 

^ / 
0^ 

DE EURO 
ALS NE 
REKEN DER 
EENHEID LAND 
iN 8 0 
H E T C T 
B E T A L I N C S 1 9 ' 
VERKEER 99 

4 1 . Begin jaren '80 leek het einde van de Koude Oorlog een illusie. De vredeswens 
was er niet minder om en honderdduizenden gingen de straat op om tegen de statione
ring van nieuwe kernwapens te protesteren. 

42 . In 1951 werd door zes Europese landen de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
(EGkS) opgericht; het was het begin van een eco
nomisch succesverhaal dat zou leiden tot de in
voering van een gemeenschappelijke munt. 
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43. De EEG bewees dat samenwerking tussen 
voormalige vijanden mogelijk was, waardoor 
nieuwe conflicten voorkomen konden worden. 

46. Nederlands steun aan Israël leidde 
tot een olieboycot, met als gevolg een 
aantal autoloze zondagen. Ministerpre
sident Den Uyl zei destijds: 'Het wordt 
nooit meer zoals het was'. 

48. No meer dan 20 |aar wachten op 
een Elfstedentocht was de belangstelling 
overweldigend. Er was zelfs een Konink
lijke deelnemer; zijn schaatsen zijn in het 
Oranjemuseum in Buren te bewonderen. 

47. Nog slechts een paar jaar en we ne
men afscheid van de vertrouwde gulden. 
Voorlopig zal de beeldenaar van de ko
ningin nog wel op de nieuwe (Neder
landse) munt staan. 

49. Tijdens het Europees kampioen voet
bal 1988 werd een oude schuld ver
effend: eindelijk wist Nederland op een 
voetbaltoernooi van Angs/gegner Duits
land te winnen! 
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NEDERLAND 
Kleuren 
Lezer De Haas uit Haar
lem stuurde me twee 
Vier-Jacrgetiidenboekjes 
van vorig jaar met een 
nogal verschillende kaft-
kleur. Zo kan de groene 
kleur links variëren van 
geelgroen tot blauv/-
groen. Bij deze laatste 
variant zijn alle kaftkleu-
ren donkerder, zodat het 
duidelijk een kwestie van 
kleurmenging betreft. 
Omdat er veel schakerin
gen bestaan, lijkt het me 
verwarrend het als va
riant in de catalogus op 
te nemen. 

Hologramboek jes 
Er is op dit moment nog 
geen uitsluitsel over ont
staan en herkomst van 
de in het augustusnum
mer gemelde afwijkingen 
van riet hologramboekje 
(PB54). Het gaat daarbij 
om boekjes met verwis
selde horizontale zegel
rijen, boekjes met onoe-
drukte rij ('ooekje 
ƒ 2.40') en exemplaren 
met de marge aan de 
verkeerde kant. Zowel 
drukkerij Walsall als de 
Bedrijfsveiligheidsdienst 
van PTT Post zijn doende 
een onderzoek in te stel
len. 

NIEUWE UITGIFTEN 

AUSTRALIË 
Lord Howe Island 
Het 600 killometer ooste
lijk van het vasteland van 
Australië gelegen Lord 
Howe Island rieeft een 
eigen lokale postdienst. 
Op 1 1 oktober ver
scheen er een serie post
zegels met afbeeldingen 
van zeevogels en vissen. 
Vier van deze zegels, elk 
van $ 1.80, zijn ook ver
krijgbaar in een postze
gelboekje. 
De lokale postdienst be
staat sinds eind vorig 
jaar. De Australische 
Post had er geen moeite 

^Oi^t^teif^ 

Voorzi|de van het derde boel<|e 
van Lord Howe Island, nu voor 
het eerst met 'echte' kleurri|ke 
postzegels 

mee, omdat zij op het ei
land de post niet aan 
huis bezorgt. Wel heeft 
ze getracht de uitgifte 
van deze postzegels te 
verhinderen. Het nu ver
schenen boekje is overi-
gens al het derde, 

Azoren 
Hedendaagse schilder
kunst 
Inmiddels is de inhoud 
bekend van het op 3 sep
tember op de Azoren 
verschenen boekje met 
afbeeldingen van schil
derijen uit deze eeuw. 
Afgebeeld worden wer
ken van D. Rebelo 
(1891-1975),A. Dacos-
ta (1914-1990), J. van 
der Hagen (1939-1998) 
enD. Maia(1867-
1922). Het betreft waar
den van 5 1 , 95, 100 en 
140 e. De oplage van 
het boekje is 30.000 
stuks. 

C a n a d a 
Vliegers 
In Canada kent men 
geen Dag van de Postze
gel, maar een Maand 
van de Postzegel. En dat 
is elk jaar de maand ok-
tober. Het begin van 
deze maand werd ge
markeerd door de uitgif
te van een speciaal post
zegelboekje met afbeel
dingen van vliegers. 
Want vliegers spreken tot 
de verbeefding van ve
len, zowel jong als oud, 
en dat doen (deden) 
postzegels ook. 
Het gaat om geheel ver
schillende soorten vlie
gers, zoals een sportvlie-
ger, een Chinese draken-
vlieger en een vlieger die 
in oorlogstijd gebruikt 
werd voor het omhoog-
brengen van een radio
antenne 
De vliegerzegels zijn ver
krijgbaar in boekjes met 
acht zelfklevende 
van 46 cent. 

3e zegels 

Kerstmis 
Op 4 november versche
nen in Canada drie 
boekjes met kerstzegels: 
de inhoud is respectieve
lijk tienmaal 46 cent 
(voor post binnen Cana
da), vijfmaal 55cent 
(voor post naar de Ver
enigde Staten) en vijf
maal 95cent (overige 
landen). Op de postze
gels staan Victoriaanse 
engeltjes afgebeeld. Aar
dig bedacht natuurlijk. 

Plaat|es uit de Victoriaanse pe
riode (1837 1901) zi|n te vin
den op de Canadese postzegel
boekles 

want is het niet precies 
2000 jaar geleden dat 
deze wezens voor het 
eerst opdoemden? 

D e n e m a r k e n 
Millenniumzeqels 
Ook Denemarken doet 
eraan mee: een bijzon
dere uitgifte aan de voor
avond (10 november) 
van het nieuwe millenni
um. Bij de vormgeving 
van deze zegels is men 
uitgegaan van twee con
sistente verschijningsvor
men uit deze eeuw: de 
permanente serie met 
golflijnen en het kleine 
rijkswapen. Beide zijn 
dan ook terug te vinden 
op de postzegels van 4 k. 

De millenniumzegels van Dene
marken zi|n ook verkri|qbaar in 
een boek|e van tien stuks 

Finland 
Jubileum Helsinki 
Helsinki is in het jaar 
2000 niet alleen culturele 
hoofdstad van Europa, 
maar viert dan ook naar 
450ste verjaardag. Voor 
het eerst komt de Finse 
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post met een jubileum
boekje dat niet alleen 
postzegels (achtmaal 
3.50 m.), maar ook zes 
bladzijden tekst en af
beeldingen biedt. Bij de 
postzegels gaat het om 
twee strips: de ene met 
het accent op de archi
tectuur van Helsinki en 
de andere besteedt aan
dacht aan belangrijke 
gebeurtenissen in de 
stad. 
Het boekje verschijnt op 
op 12 januari 2000 en 
kost 30 m. 
Op dezelfde datum ver
schijnt ook een wensze-
gelboekje met zes zegels 
van 3.50 m De vrienden 
op de zegels beleven op
windende avonturen in 
de ruimte. 

A4eer boekjes in 2000 
Op 15 maart volgt op
nieuw een Fins boekje 
met de Moomins, stripfi
guren die zowel jong als 
oud weten te boeien. Het 
thema is dit keer de zo-
mergekte. De inhoud be
staat uit vier eerste-klas-
zegels (3.50 m.). 

De Deense Naja Abelsen 
tekende de zegels en 
maakte ook een gedicht 
waarin zij haar kerstge
dachte uitdrukte. Het ge
dicht 'Het feest van het 
licht' is op de binnenkaf-
ten van het boekje te vin
den. 

Kaarsen op het kerstboek|e van 
Groenland 

Guernsey 
2000 
Komend jaar geeft de 
post van Guernsey op 10 
mei een grootformaat 
boekje uit ter gelegen
heid van de zestigste ver
jaardag van de Slag om 
Engeland. 
Het tot de Bailiwick be
horende eiland Alderney 
komt op 19 oktober met 
een derde boekje 'Garni
zoenseiland'. 

Op 15 maart viert de Finse kathedraal te Turku haar 700ste verjaar 
dag 

Een tweede jubileum
boekje verschijnt op de
zelfde datum en besteedt 
op vier zegels van 3.50 
m. aandacntaan de 
700ste verjaardag van 
de kathedraal in Turku. 
Tenslotte zal er op 5 sep
tember nog een boekje 
uitkomen met typische 
Finse klassieke ontwer
pen. Het bevat zes zegels 
van 3.50 m. 

Groen land 
Kerslboekje 
Het kerstlicht staat cen
traal op de beide Groen-
landse zegels van 11 no
vember: bii de zegel van 
4.50 k. is dat het Ncht 
waarbij een kerstwens 
aan dierbaren geschre
ven wordt en bij die van 
4.75 k. zien we het licht 
bij de dans om de levens
boom. De beide zegels 
zijn te vinden in een post
zegelboekje. Zes van elk 
zorgen voor een nomina
le waarde van 55.50 k. 

Hongkong 
Trekvogels 
Op 30 september van het 
komend jaar geeft Hong
kong een grootformaat 
boekje uit dat een beeld 
geeft van de vogels die 
tijdelijk in de moerasge
bieden nabij de grens 
met China verblijven. 

Japan 
Alweer Dick-Brunazegels 

IVHMiiii 
Ä » © B 

Het tweede Japanse 'brief-
schri|fboek|e' met Brunazegels 



Op 23 iuli verschenen in 
Japan de traditionele 
postzegels ter gelegen
heid van de Dag van de 
Correspondentie. Net als 
vorig jaar blijken de 
postzegels weer naar te
keningen van de in Ja
pan bijzonder populaire 
Nederlandse illustrator 
Dick Bruno vervaardigd 
te zijn. Het bijbehorende 
boekje bevat vier zegels 
van 50 en vier van 80 
yen. 

Litouwen 
75 jaar georganiseerde 
filatelie 
De vijfenzeventigste ver
jaardag van de Litouwse 
Bond afgelopen zomer 
werd onder meer gevierd 
met de uitgifte van een 
speciale postzegel van 
1 Lt. Tien van zulke zegels 
waren ook verkrijgbaar 
in een postzegelboekje. 

Polen 
Vier nieuwe boekjes 
In augustus gaf de Poolse 
post vier boekjes uit met 
permanente zegels 
(boerderijen en landhui
zen), hiet gaat om boek
jes van respectievelijk 
2.40 z. (viermaal 60 g.), 
2.80 z. (viermaal 70 g.), 
6.00 z. (tienmaal 60 g.) 
en 7.00 z. (tienmaal /O 

korf met in was gevorm
de figuren. De drie post
zegels zijn ook in boek
jes verkrijgbaar: vijfmaal 
4.60 k. (vrouw), vijfmaal 
5 k. (Jozef met Kind) en 
vijfmaal 7 k, (straatve
ger). 

V e r e n i g d e Staten 
Kerstboekje 
Voor het tweeëntwintig
ste achtereenvolgende 
jaar kwam de Ameri
kaanse post met kerstze
gels waarop de Madon
na en het Kind staan af
gebeeld. De verschij
ningsdatum was 21 okto
ber. Op de zegel van 
33 c. is een detail van 
een meesterwerk van de 
Venetiaanse kunstenaar 
Bartolomeo Vivarini af
gebeeld. De zelfklevende 
zegels zijn verkrijgbaar 
in vouwboekjes van twin
tig stuks. Evenals het tro
pische bloemenboekie 
eerder dit jaar betreft het 
ook nu een boekje dat 
postzegels aan beide zij
den van de folie bevat. 
De oplage is gigantisch 
hoog; 1.5 mifj^ard zegels. 
Ook verschenen er op 
dezelfde dag drie boek
jes met een wat wereld
ser motief: een springend 
rendier. Omdat ze ook 
aan de overkant van de 
oceaan in de gaten krij-

Automaten zijn er in Polen nog niet zo veel te vinden Toch zijn er de 
laatste jaren al aardig wat van dit soort boekjes uitgegeven. 

Singapore 
Amfibieën en reptielen 
Op 13 oktober ver
scheen in Singapore een 
serie 'natuur' met afbeel
dingen van amfibieën en 
reptielen. De laatste 
waarde ervan (voor bin
nenlands brieftarief, 22 
c.) is ook verkrijgbaar in 
een boekje van tien 
stuks. 

Tsjechië 
Volkskunst met bijenkor
ven 
Op 29 september ver
schenen er in Tsjechië 
drie postzegels met af
beeldingen van volks
kunst vervaardigd uit bij
enkorven. Te zien zijn de 
doorsnee van een bijen

gen dat veel mensen 
fiouden van kleurrijke 
wensen, zijn de zegels in 
vier kleuren verkrijgbaar: 
rood, blauw, groen en 
paars. Het rendier en de 
andere aanduidingen 
zijn in goud. 
Het betreft een auto
maatboekje van 15 ze
gels, een velletje van 20 
en een vouwboekje van 
30 zegels. Alles bijeen 
gaat het om 1.7 miljard 
rendieren. Opmerkelijk 
is tenslotte dat de zegels 
in het automaatboekje 
een kleiner formaat heb
ben. 

IJsland 
Het kerstmannetje 
Oorspronkelijk was de 

IJslandse kerstknaap een 
soort geest of reus waar
mee de minder volgzame 
jonge jeugd bangge-
maakt kon worden. Te 
vergelijken met onze 
Zwarte Piet dus. Later 
kreeg het mannetje een 
wat vriendelijker karak
ter en beperkte zijn ne
gatieve imago zich tot 
plagerijtjes en schelmen-
streken. 
Dertien kerstzegels, ver
schenen op 4 november, 
laten even zoveel kerst
mannetjes zien. Tevens 
vormen tien zegels van 
35 k. de inhoud van het 
IJslandse kerstboekje. 

Fnmerhi 
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Ook op het boekje staat een 
kerstmannetje afgebeeld. 

Zuid-Af r ika 
Toeristenboekje 
Het derde boekje in de 
Zuid-Afrikaanse toeris
tenserie verscheen eind 
juli. Dit keer staan de 
provincies Mpumalanga 
en Northern Province 
centraal. De tien zegels 
zonder waarde-aandui
ding (luchtpostkaarten, 
1.70 r.) geven een aar
dig beeld van de natuur 
en de mensen in deze 
gebieden. 

V/alvissen uit de zuidelij
ke oceanen 
Ter gelegenheid van het 
jaarlijkse walvissenfesti-
val gaf de Zuid-Afri
kaanse post op 18 au
gustus een grootformaat 
boekje uit met twee velle
tjes van tien postzegels. 
Op de zegels staan vier 
verschillende walvissoor
ten en het WWF-logo. 
Daarnaast bevat het 
boekje informatie over 
walvissen en hun zwem
routes. Ook zitten er 
twee postkaarten met in
gedrukte zegels in. 

Het boekje kost 40 r. Dat 
is iets meer dan de nomi
nale waarde, aangezien 
het tarief voor overzeese 
kaarten verhoogd is naar 
1.70 r. 

Dieren en hun trek 
Dieren en hun migratie 
staan centraal in een op 
3 oktober verschenen 
grootformaat boekje. Het 
boekje kost 29 rand en 
bevat twintig zegels voor 
binnenlands brieftarief 
en twee met postzegels 
bedrukte kaarten. Afge
beeld op de zegels staan 
zoogdieren, vissen, rep
tielen en vogels die op 
het land of in de wateren 
bij Zuid-Afrika tijdelijk 
waargenomen kunnen 
worden. Het boekje is in 
een oplage van 20.000 
stuks vervaardigd door 
de NedeHandse drukker 
Joh. Enschedé te Haar
lem. 

Het Zwitserse Pro Juventute-
boekje. 

ter' begint Zwitserland 
dit jaar met een Pro Ju-
venfufe-reeks op het the
ma 'Kinderboeken'. Ge
start wordt met de kleine 
clown Nicolo uit het ge
lijknamige platenboeK 
van Verena Pavoni. Op 
drie van de vier zegels is 
het grappige mannetje te 
zien. De vierde, de tradi
tionele kerstzegel, beeldt 

Velletje uit het Zuid-Afrikaanse boekje met diersoorten die trekken. 

Z>veden 
Twee kerséioekjes 
Zweden pakte dit jaar op 
18 november uit met 
twee kerstboekjes: tien
maal voor kerstpost (zon
der waarde-aanduiding, 
prijs 4.50 k.) met afbeel
dingen van gotische 
brandschilderingen in 
Zweedse kerken en tien
maal voor wensen naar 
het buitenland (6 k.) met 
een viiftiende-eeuwse 
Noord-Germaanse Ma
donna en Kind. 

Z>vitserland 
Pro Juventute 
Na de vierjarencyclus 
'Dieren in en bij net wa

de sneeuwman of uit het 
boek Hinaus aufs Land 
van Margaret Strub. 
De verschijningsdatum 
van de zegels was 23 
november. Tegelijk met 
de serie verscheen ook 
weer een boekje. Het be
vat zes zegels van 
70-1-35 r. (het clowntje 
voor de tent) en vier van 
90+45 r. (Nicolo in de 
armen van z'n vader). 
De prijs van het boekje 
bedraagt 12.70 f. 

WHALES OF THE SOUTHERN OCEANS 

Voorzijde van het Zuid-Afrikaanse walvissen boekje. 
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De Afsluitdijk, 1932 
Friesland scoorde met twee zegels 

niet slecht in de serie. Eigenlijk 
gaat het om anderhalve zegel, want 
de Afsluitdi|k legt een verbinding 
tussen twee provincies, zodat ook 
NoordHolland de zegel voor de 

helft kan claimen. De ontwerpers 
kozen voor een wel erg neutraal 

beeld. Bovendien valt men met de 
happende kraan in herhaling: die 

is in het klein te zien op de Zomer
zegel van 4+2 cent 1950 (links) en 
nog eens heel nadrukkelijk op de 

ZOMlRZEGlLiq^OJ 
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Beurs van Berlage, 1903 
Een opmerkelijke keuze, nummer 
10 uit het velletje 'Hoogtepunten 

van de 20e eeuw'. Vooral ook om
dat deze zegel door PTT Post zélf 

aan de serie werd toegevoegd, bui
ten de keuze van de Nederlanders 

Zomerzegel van 12+9 cent A 
uit 1959. Interessanter zijn / l 
de frankeermachinestem J L 
pels die de gemeente Wie 

ringen en de V W Friesland 
(rechts) in 1982 gebruikten om 

het 50jarig bestaan van de Afsluit
dijk te markeren. Die stempels 

brengen met name het monument 
met de tekst 'Hier werd de dijk ge
sloten 28 mei 1932' in beelci. Een 

postzegel is Dr.Ir. Cornells Lely 
(18541929), de man achter de 

Zuiderzeewerken, nimmer waardig 
bevonden. Gelukkig wordt zijn 

naam wel genoemd op de brief
kaart Landaanwinning (Ten Geu

zendam 178) uit 1926. 

om. Bovendien was dit gebouw in 
1955 al afgebeeld op de Zomerze

gel van 7+5 cent (rechts), terwijl de 
architect ervan, H.P. Berlage 

(18561934), eenjaar daarvoor was 
afgebeeld op de Zomerzegel van 

7+5 cent. De ontwerpers kozen dit
maal voor 

een foto met 
een detail 

van het ge
bouw. Een 
veel betere 
indruk van 

deze 'steen
klomp en 

een hoekige 
appeltaart' 

geeft het frankeerstem
pel (PR334) uit 1957 

van de Kamer van 
Koophandel Amster

dam. Deze perfecte af
druk 
toont 

veel de
tails 

(links), 
reden ge
noeg om 
het stem

pel hier 
voor u af 

te beel
den. 

10 

Ouderdomsvoorziening, 1947 
De AOW kan worden gezien als 

het fundament van ons huidig stel
sel van sociale voorzieningen, vrij 

simpel uitgebeeld op de Zomerze

gel 55+20 cent uit 1976 / > 
(links). Aan de AOW is on W^ 

verbrekelijk de naam van V ^ 
Dr. Willem Drees (1886

1988) verbonden. Een post
zegel ter gelegenheid van diens 

100e geboortedag was dan ook een 
passend eerbetoon (hiernaast). De 

ontwerpers kozen nu voor een 
zwartwit portret van Drees op ho

gere leeftijd. Het is het beeld zoals 
vooral de oudere generaties Ne
derlanders hem zullen herinne

ren. Interessant detail is, dat Wil
lem Drees wel zeer lang kon pro
fiteren van de regeling, waarvoor 
hij de grondslag legde. Hij over

leed op 101jarige leeftijd. 
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Europees kampioen voetbal, 1988 
Dat het Euiopees Kampioenschap 

van 1988 bij de Nederlanders hoog 
scoorde, wekt met echt verbazing. 
Dat toernooi heeft ons immers al 

een fraaie zegel opgeleverd met 
een juichende Frank Rijkaard en 

Marco van Basten 
(links), een foto die 

werd genomen nadat 
laatstgenoemde voet
baller de stand 
in de finale te

gen Rusland 
op 20 had ge

bracht . Het 
aardige is dat 
dezegel '100 

jaar K.N.V.B.' uit 1989 de 
schematische voorstelling 
toont van dit beslissende 

doelpunt. Bij dit thematisch 
hoogstandje kan de wel erg 

neutrale zegel uit 1974 
(rechts), uitgegeven ter gele

genheid van het Europees 
Kampioenschap in Duits

land in dat jaar, niet in de 
schaduw staan. 

Kiesrecht voor vrouwen 
Het kiesrecht voor vrouwen kreeg 
pas twintig jaar geleden aandacht 
op een postzegel (links). De zegel 

symboliseert prachtig de scheve 
verhouding in de afbeelding van 

mannen en vrouwen op postzegels. 
Gezien hun bijzondere karakter la
ten we zegels met leden van het ko

ninklijk huis hier even buiten be
schouwing. Naast wat neutrale 

vrouwen, zoals een Rode Kruiszus
ter, vrouwen in klederdracht 

(1958, rechts) en een turnster 
(1973) valt her en der nog wel eens 

een vrouwenfiguur te ontdekken, 
maar in de talrijke portrettenseries 

(vooral de Zomerzegels) ^ 
delven de vrouwen duidelijk / 

het onderspit. De verhou 9 
ding is ongeveer 50 : 3. En 

dan 
kwamen al
leen maar 

vrouwen uit 
de culturele 

sector aan 
bod. PTT 

Post heeft in 
de volgende 

eeuw dus 
nog het no

dige goed te 
maken! 

DOOR D. VEENSTi 

De televisiepre.sentatie \an het 
velletje Iwogtefmntm utl de 20e 
eeuw zal/inciiige filatelist een 
reactie «lebben ontlokt in de 
geest •mn 'Da;ir is toch al eer

der den /egel van versche

neny Zo veiging het mij ook. 
Daarom ging ik in de Neder

latiÓse cataltjgns op /oek naar 
de 'dubbelgangers'. Op de/e 

agina's vindt ii het resultaat 
^an mijn inventarisatie. 

In de televisienit/ending op 
23 oktober jl. werden de tien 
zegels in aflopende volgorde 
van tien naar één gepresen

teerd. In dit artikel behande

len we de /egels naar hun 
(kennelijk willekeurig geko

zen) plaati in het velletje. 

Een opvallend atwezig hoogte

punt is het thema 'automatise

ring'. De invoering van de 
euro moet wachten op de \'ol

gende eeuw. Maar wie herin

nert zich in 2099 nog het ver

lies van de gulden? 
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Hel is in 'Philatelie geen ge
woonte om nieuwe Neder
landse postzegeleinVssies van 
een waardering te Voorzien. 
Maar omdat PTT Pekt de/e 
liitgifte waarschijnlijk als het 
hoogtepimt van het proVram-
ma voor 1999 ziet makes we 
een uitzondering en lateiTi%ve 
hieronder zien hoe die waar
dering uitvalt: 

Punten 

Nederlandse ruimtevaart 
Deze zegel moet de Neder
landse bijdrage aan de 
ruimtevaart tot uitdrukking 
brengen. Dit thema kwam 

tot nu toe erg wisselend in beeld. 
De schematische zegel voor het 

8 Autoloze zondag, 1973/'74 
Het onderwerp 'autoloze 
zondag' is het enige uit van 
het blokje met hoogtepun
ten Uit de twintigste eeuw 

dat niet eerder rechtstreeks op een 
zegel werd afgebeeld. Wie een te
genpool voor de nu verschenen ze
gel zoekt kan terecht bij de serie 
'Verkeer en handel' uit 1980, waar
van de zegel van 50 cent een weg 
vol vrachtauto's laat zien. 
Verder wekt het 'verkeersloze' kla
verblad dat we op de zegel van 65 
cent uit de Export-serie van 1981 
aantreffen (linkerzegel) de indruk 
dat deze ook is foto werd genomen 
tijdens een autoloze zondag. Het is 

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartla
boratorium NLR in de serie '75 
jaar Nederlandse luchtvaart' (links
onder) zullen velen /ich nauwe
lijks herinneren. In 1991 werden 
we verrast met twee filosofische Eu
ropazegels zegels als invulling van 
het thema 'Europa in de ruimte' 
(rechts). En nu? Een herhaling van 
de Europazegel ('Communicatie') 
van 70 cent uit 1983 die de Europe
se communicatiesatelliet ECS in 
een baan om de aarde liet zien. 
Ook nu een afbeelding van een sa
telliet. Toch meer een zegel voor 
de kenners. Het portret van de Ne
derlandse ruimtevaarder Wubbo 
Ockels zou de verzamelaars van nu 

daarmee meteen ook de enige ze
gel, die enigszins een relatie met 
het milieu heeft, een onderwerp 
dat aan het eind van onze eeuw 
kennelijk niet zo past bij de euforie 
van het poldermodel. Maar mis-

heel wat meer hebben aangespro
ken. Een gemiste kans dus. 

schien willen we ook liever niet 
herinnerd worden aan de keerzij
de van de welvaart, zoals de vervui
ling - zie de milieuzegel van 55 
cent uit 1991 (hieronder) -van 
onze miljoenen heilige koeien... 

3 Deltawerken, 1953-1997 
De Deltawerken zitten na
tuurlijk ook bij de tien 
hoogtepunten Dit omvang
rijk waterbouwkundig pro

ject kreeg al eerder aandacht. De 
Zomerzegels van 1959 (linkson-

TüBiew 

der) richtten zich duidelijk op het 
aspect 'werk in uitvoering', net als 
de landschapszegel van 10 cent uit 
1962/63 (hieronder). De Deltaze
gel uit 1972, (rechtsonder) toont 
een kaart van het uitvoeringsge
bied. Het duo van 1986, dat de vol
tooiing van de Deltawerken in 

1986 herdacht, had ook een storm
vloedkering als onderwerp. De nu 
uitgekomen zegel (stormvloedke
ring Nieuwe Waterweg) sluit daar 
aardig op aan, al zorgt de grafische 
vormgeving ervoor dat de afbeel
ding wat in de lucht blijft hangen. 

Criteria 

Onderwerp 
hischakeling publiek 
Uit\cjering als velletje 
Vormgeving 
Keuze beelden 
FeksUignetten 
Nummering zegels 

Bij elkaar levert dat dus een 
totaal van 50 punten op ofwel 
een gemiddelde eindwaarde-
ring van 7. Maar dat cijfer zal 
wel geen invloed hebben op 
de verkoop van 1.8 miljoen 
velletjes. 

1 Bevrijding, 1945 
Alle Bevrijdingszegels in de 
periode van 1944 
tot 2000 opsom
men is teveel van 

het goede. Historisch 
gezien zijn de zegels uit 
1944-1946 interessant. De 
Herdenkingszegels uit 
1945, 1955 (10jaar), 1970 
(25jaar, links), 1975 (30 

jaar) en 1995 (50jaar) zijn 
over het algemeen nogal 
symbolisch van opzet. De 
Bevrijdingszegels uit 1980 
(35jaar) en 1985 (40jaar) 
kunnen qua afbeelding 
worden gezien als voorlo

pers van de hoogtepuntdegel. Op 
de zegel uit 1985 (60 cent in de se

rie 'Verzet en Bevrijding') staat het 
oorlogsgeweld nog centraal, terwijl 

die uit 1980 (45 cent in 
de serie 'Bezetting en 
Bevrijding, rechts) de 
hongerwinter in beeld 
brengt. Voor de /egel in 
het nu verschenen blok
je is terecht gebruik ge
maakt van een histori
sche foto, die de vreug
de over de bevrijding 
treffend in beeld 
brengt. Waarschijnlijk 
hebben de inzenders 
van dit hoogtepunt een 
soortgelijk beeld voor 
ogen gehad. 

^ Elfstedentocht 
If^ Dat het onderwerp 'Elfste-
%J dentocht' zo hoog scoort, 

bewijst dat de 'tocht der 
tochten' al lang geen uit

sluitend Friese aangelegenheid 

meer is. Dat verklaart ook, waarom 
er in 1997 vliegensvlug een zegel 
werd uitgegeven ter gelegenheid 
van de vijftiende Elfstedentocht. 
De stads- en regiopostdiensten lie
ten zich datjaar ook niet onbe
tuigd (een voorbeeld zien we 
links), zodat de thematische verza
melaars alleen met het materiaal 
dat in 1997 verscheen al een mini-
collectie 'Elfstedentocht' zouden 
kunnen opzetten. De nu versche
nen zegel met daarop vier promi
nenten uit het wed.strijdpeleton is 
een aardige aanvulling. Van links 
naar rechts zijn afgebeeld Henk 
Angenent, Arnold Stam, Piet Klei

ne en Bei t Verduin. Deze zegel is 
bedoeld ter illustratie van alle ge
houden tochten. Waarschijnlijk 
had een beeld uit de barre tocht 
van 1963 daarom meer tot de ver
beelding gesproken. 
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Opgaven voor deze rubriek in 
het februarinummer 2000 
(verschijnt begin februari) 
moeten uiterlijk op 2 januari 
aanstaande in het bezit zijn 
van de redactie van 'Philate
lie'. Het adres is Klipper 2, 
1276 BP Huizen. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de aan 
haar opgegeven data en tijd
stippen doorgang vinden. 
OOK zijn niet alle evenemen
ten gratis toegankelijk. Ver
der is het mogelijk dat post
zegels slechts een onderdeel 
zijn van het op de beurzen 
aangeboden materiaal. Wij 
adviseren u daarom met klem 
om bij het bezoeken van ver 
van uw woonplaats verwij
derde evenementen eerst 
even met de organisatoren te 
bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2000 

• 26 februari: 
Rijswijk (NBr). Tentoonstelling 
ter gelegenheid van het 10jarig 
bestaan van de postzegelvereni
ging Altena. Partycentrum Het 
Branontse Land, Vijfmorgen 2. 
Openingstijden: van 10 tot 16 uur. 
Ruilmarkt, veiling, handel, jeugd
activiteiten. Inlichtingen: mevr. A. 
Sprangers, Provincialeweg Noord 
128,4286 EEAlmkerk, telefoon 
0183403952. 
• 27 februari: 
Nijmegen. Postzegeltotaal, open 
dag met propaganaatentoonstel
ling. De Klokketoren, Burgemees
ter Slotemoker de Bru<neweg 272. 
Openingstijden: van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: J.M. Rijsdijk, Postweg 
37,6523 KR Nijmegen, telefoon 
0243221596. 
• 5 t / m 11 maart: 

^ Brno (Tsjechië). BRNO, nationa
° Ie tentoonstelling met internatio
^ nale deelneming (Tsjechoslowa
^ kije, Tsjechië). Inlichtingen: 070
^ 3941070. 
f » 1 6 , 1 7 en 18 maart: 
^ MUnchen (Duitsland). Interna

= tionale Münchner Briefmarkenta
ïï ge. MOC, München Freimonn. 
^ Stands van postadministraties 
2 (12) en handelaren (65). Open 
X Klasse met geldprijzen. Inlicntin

 °" gen: August Wahn Philatelie, 
G"* FriednchDürrstrDSse43,D
« '■* 74074 Heilbronn (Duitsland). In

ternet. [RTF bookmark start: 
_Hlt467238886]/"Ärf 6ootmori( 
encl:_Hlt467238886]www.brief

markenmesse.de. 

• 2 4 , 2 5 en 26 maart: 
Voerendaal. Limburgse filatelis
tendagen 2000, propagandaten
toonstelllng ter gelegenheid van 
het 25jarig bestaan van de post
zegelvereniging 't Fakteurke te 
Klimmen en het 40jarig bestaan 
van de Eerste Kerkraadse Philate
listen Vereniging. Cultureel Cen
trum Borenburg. 200 kaders, vei
ling, ruilmarkt, jeugdboek, handel 
aanwezig. Inlichtingen: R. Blom
mers, Luiperbeekstraat 42,6343 
PV Klimmen, telefoon 045
5753131. 
• 25 maart t / m 3 april: 
Bangkok (Thailand). 
Bangkok 2000, internationale 
tentoonstelling georganiseerd 
door de Communications Authority 
of Thailand, in samenwerking met 
de nationale filotelistenbond van 
Thailand. Queen SIrikit Nationol 
Convention Center. Ca. 2.400 ka
ders. Informatie: Bangkok 2000 
Organizing Committee, P.O. Box 
2000, Headquarters Post Office, 
Bangkok 10002, Thailand. 
• 5, 6 en 7 mei: 
Wijk bii Duurstede. Phila
Wijck, filotelistiscb evenement ge
organiseerd door de filatelisten
vereniging Wijk bij Duurstede en 
jeugdpostzegelclub 'De Postduif', 
in samenwerking met het Neder
lands Rode Kruis. MS Henri 
Dunant, haven van Wijk bij Duur
stede. Propagondatentoonstelling 
(ca. 140 kaders, waaronder 40 
voor de jeugd), RodeKruisten
toonstelling, handelorenstands. In
lichtingen: P. van der Sleen, Vlam
oven 1,3961EA Wijk bij Duurste
de, telefoon 0343572955, fox 
0343592216. 
• 22 t / m 28 mei: 
Londen (GrootBrittannië). 
The Stamp Show 2000, wereld
postzegeltentoonstelling georgani
seerd door P&O Events in samen
werking met Royal Mail. Earls 
Court Exhibition Centre, Warwick 
Road. Ca. 3.500 kaders. Informa
tie: The Stamp Show 2000, P.O. 
Box 372, Haywards Heath, West 
Sussex RH 17 7FL, GrootBrittan
nië. 
• 3 0 mei t / m 4 juni: 
Wenen (Oostenrijk). 
WIPA 2000, internationale postze
geltentoonstelling (alle klassen) 
Austria Center. Inlichtingen: Orga
nisotionskomiteeWlPA, Postfach 
67, A1043 Wien (Oostenrijk). 
• 20 t / m 25 juni: 
St. Gallen (Zwitserland). 
NABA 2000, nationale tentoonstel
ling met internationale deelne
ming, georganiseerd in opdracht 
van de Zwitserse bond VSPhV. 
Deelnemende landen: Zwitserland, 
Liechtenstein, Duitsland, Oosten
rijk en Nederland. Eregast: Volks
republiek China. Lokotie: onbe
kend. Inlichtingen: NABA 2000, 
Bohhofstrasse 8, CH9001 St. Gal
len (Zwitserland). 

• 4 en 5 november: 
Berg en Dal. Propogandoten
toonstelling in bet kader van 750 
jaar Berg en Dal. Golden Tulip Ho
tel Val Monte, Oude Holleweg 5, 
1017. Openingstijden: op beide 
dagen van 10 tot 17 uur. Inlichtin
gen: J.M. Rijsdijk, Postweg 37, 
6523 KR Nijmegen, telefoon 024
3221596. 
• 18 november: 
Leek. Noordphila 2000, propa
gondatentoonstelling met vereni
gingscompetitie. Nienoordcollege, 
Woezenburgloan 51,9.3017.30 
uur. Inlichtingen: telefoon 050
5019547. 

2001 

• 1 6 t / m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Hafnia 01, internationale postze
geltentoonstelling door de Deense 
Bond, in samenwerking met Post 
Danmark en de Deense handela
renorganisatie. Thema: Building 
bridges between people. Bella 
Center. Inzendingen in drie klas
sen: traditioneel, thematisch en 
Open Klasse. Inlichtingen: 
Hafnia 01, Sirgraesvej 134, DK
2770 Kastrup (Denemarken). 

2002 

• 3 , 4 en 5 mei: 
leeL Noordphila 2002 mBird
pex 4. Nienoordcollege, Waezen
burgloon 51,9.3016.30 uur. In
lichtingen: telefoon 0505034550 
(na 19 uur) of 0505019547. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 11 december: 
Amersfoort. Filatelistische Con
tactgroep Oost Europa. d'Oranje
boom, Leusderweg 43,1016. Te
lefoon 0346572593. 
Dronten. De Open Hof, 13.30
16.30. Telefoon 0321314305. 
Haren. De Mellensborst, Woter
huizerweg, 1016. Telefoon 050
5348082. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraot 4,1016. Te
lefoon 0235613929 (na 20 uur). 
Maassluis. De Koningshof, Ui
verlaan 20,1216. Telefoon 010
5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,1016. 
Welberg (Steenbergen). De 
Voert, Kap. Kockstraat 54,1016. 
Telefoon 0167567469. 
Zeist. CC ZeistKerkehosch, Graaf 
Adolflaan4,1016. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Honig
straat 7,10.3015.30. Telefoon 
0316529241. 
Zwortsluis. Vrede, 1016. Tele

foon 0384771726. 
• 12 december: 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 34, 
10.3013. Telefoon 0411673775. 
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel 8, 
9.3014.30. Telefoon 0493

319063. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteellaan 
4,1014. Telefoon 0246413608. 
• 18 december: 
Brielle. Zalencentrum, Lange
straot 76,13.3016.30. Telefoon 
0181415640. 
Doetincbem. Ketz, Houtkamp
straat 64,10.3015.30. Telefoon 
0263332635. 
Heeze. De Valk, Jon Dekkers
straat 53, tijd onbekend. Telefoon 
0402263192. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Huizen. Het Visnet, Ruiterstroat 
7,1016. Telefoon 0355310865. 
Leek. Nienoordcollege, Woezen
burglaanSla, 1016. Telefoon 
0505034550. 
Mijdrecht. Dr. J. van der Haar
laan 6,1115. Telefoon 0297
289322. 
Papendrecht. De Palm, Van der 
Palmstroat 3,1016. Telefoon 
0786411289. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.3017. 
Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De Bos
rand 15,1317. Telefoon 033
2864487. 
Zwolle. Veilinghuis, Voorstraat 
23,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 19 december: 
Doetincbem. Ketz, Houtkamp 
64,1017. Telefoon 0314
663396. 
EttenLeur. De Nobelaer, Van 
Berchemlaan 2,1016. Telefoon 
0306063944. 
Huissen. De Brink, Brink 8,11

16. Telefoon 0263271979. 
Kaalheide. De Jreets, Kaalheider

steenweg 105,1417. Telefoon 
0455415088. 
Uden. Bitswijk, Cellostraat 2,10
12.30. Telefoon 0413265240. 
• 20 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo
temoker de Bruïneweg 272, 
19.3022. Telefoon 026
3340331. 
• 26 december: 
Echt.Willie, Houtstraat 7,1115. 
Telefoon 0475486144. 
'sGrovenhage. Congrescen
trum, Churchilllaan 10,1016. Te
lefoon 0306063944. 
Oisterwiik. De Coppele, Willem 
de Zwijgerlaan 61,1013. Tele
foon 0135284806. 
Venlo. De Koel, Kaldenkerker
weg 182b, 1013. Telefoon 077
3517700. 
• 27 december: 
Dolfsen. Parochiehuis, Emma
stroat 2,1016. Telefoon 0529
458267. 

AHENTIEI 
Meldingen voor deze rubriek 
moeten u/fer/i/t zes we
dren voor de verschijning van 
het nummer waarin u uw 
evenement opgenomen wenst 
te zien bij de redactie binnen 
zijn. Alleen schriftelijk opge
geven evenementen worden 
vemeld! Redactie Philatelie 

Oegstgeest. 't Groot Proffijt, 
Boerbooveplein, 1016. Teleloon 
0715891334. 
• 28 december: 
Noordwijk. Bollenbad, Nieuwe 
Zeeweg 65,1017. Telefoon 071
3614198. 
• 30 december: 
Apeldoorn. Duivensportcentrum, 
Beatrixlaan 240,1016. Telefoon 
0553558600. 

2000 

• 2 januari: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 12, 
9.3012.30. Telefoon 0493
691428. 
• 5 januari: 
NoordwijkBinnen. De Wieken, 
Wossenaarsestraat, 13.3017. Te
lefoon 0713614198. 
• 8 januari: 
Dronten. De Open Hof, 13.30
16.30. Telefoon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Giste
ren, Beemsterstraot 4,1016. Te
lefoon 0235613929 (na 20 uur). 
Lisse.'t Poelhuys, Vivaldistroat 4, 
1016. Telefoon 0252411406. 
Maassluis. De Koningshof, Ul
verlaan 20,1216. Telefoon 010
5915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24,1016. 
Uithoorn. Dienstencentrum, Bil
derdijkhof 1,1015. Telefoon 
0297286886. 
Zeist. CC ZelstKerkebosch, Graaf 
Adolflaan4,1016. 
• 9 januari: 
Deurne. Het Trefpunt, Heuvel
straat 8,9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteelloan 
4,1013. Telefoon 0246413608. 
• 15 januari: 
Aalsmeer. Aalsmeer. De Schokel, 
Cyclamenstroot 70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Delfzijl. Aquarien, Zeebodweg 7, 
1016. Telefoon 0596613191. 
Hilversum. De Koepel, Kopittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Mijdrecht. Dr. J. van der Hoar
loan 6,1115. Telefoon 0297
289322. 
Winschoten. De Klinker, Mr. 
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D.U. Stikkerlaan 41,1016. Tele
foon 0597423692. 
Woudenberg. De Camp, De Bos
rand 15,1317. Telefoon 033
2864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Tele
foon 0384771726. 
• 22 januari: 
Barneveld. Veluwehal, Nieuwe 
Markt 6, tijden onbekend. Tele
foon 0342412915. 
Brielle. Zalencentrum, Longe
straat 76,13.3016.30. Telefoon 
0181415640. 
Harderwijk. De Kiekmure, Tes
selschodelaon/ hoek Vondeiloon, 
1016. Telefoon 0341554535. 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Huizen, 't Visnet, De Ruyterstraat 
7,1016. Telefoon 0355258133. 
Dieren. NFV Skandinavië. Theo
thorne, Coliunaplein 77,1016. 
Telefoon 0206329018. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, Dal
meyerplein 10,1016.30. 
• 23 januari: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, Rijn
ioan 91,9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Diemen. Burgemeester Blcker
stroot 46a, 1016. Telefoon 06
26800452. 
• 24 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, Slo
temoker de Bruineweg 272, 
19.3022. Telefoon 026
3340331. 

• 29 januari: 
Hilversum. De Koepel, Kapittel
weg 399a, 1317. Telefoon 036
5304354. 
Maaseik (B.). T.l. SintJonsberg, 
Weertersteenweg, 1316. Inlich
tingen: H. Thyssen, Weertersteen
weg 119c, B3680 Maaseik (B.). 
NieuwVennep: Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 1016. 
Telefoon 0235613929 (na 20 
uur). 
Noordwijk. Bollenbad, Nieuwe 
Zeeweg 65,1017. Telefoon 071
3614198. 
Purmerend. De Doele, Koemarkt 
56,1016. Telefoon 0299
426576. 
Roermond. Schoolgebouw, Sche
pen van Hertefeitstroat 26a, 13
16. Telefoon 0475562702. 
Zwolle. Veilinghuis, Voorstraat 
23,1016. Telefoon 038
4216493. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 15 december: 
Londen (GrootBrittonnië). 
GrootBrittonnië. Spink, 5 King 
Street, St. James's, London 
SVI/lY6QS(GrootBrittannië). 
• 16 december: 
Londen (GrootBrittannië). 
H^ere/dPhilllps, 101 New Bond 
Street, London WlYOAS(Groot
Brittonnié). 
Nieuwegeln. MPO Munten en 

postzegelveiling. De Ronk, Nijen
monde 2. Telefoon 0306063944, 
Email veiling@mpo88 demon nl. 
• 18 december: 
Nieuwegein. MPO Munten en 
postzegelveiling, De Ronk, Nijen
monde 2. Telefoon 0306063944, 
Email veiling@mpo88.demon.nl. 

NIEUWE EMISSIES 

Aruba 

24 januari: 
Standaardzegels. Vier woorden: 
40,60,75 en 150 cent. 
2 maart: 
Amerika/UPAEP (Aidscampagne). 
Twee woorden: 75 en 175 cent. 
20 april: 
250 jaar Alto Vistakerk/75 jaar 
Aruba Bank). Twee waarden: 150 
en 165 cent. 
5 juni: 
Standaardzegels. Vier woorden: 
25,55,85 en 500 cent. 
28 augustus: 
Solidariteit. Twee toeslagzegels: 
75^35enl00■^50cent. 
26 oktober: 
Kinderpostzegels. Drie woorden: 
60■^30,80■^40 en 100+50 cent. 

6 december: 
Een reis door de twintigste eeuw in 
tachtig zegels, aflevering / (twin

tig hoogtepunten): een velletje 
van twintig zegels van 17 f. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
(VOORHEEN HET PTT MUSEUM) 

Zeestraat 8082 
2518 AD'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fox: 0703608926 
Internet: \www.p t t 
museum.nl 

Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 1017 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 1217 uu. 
Op 25 december en 1 januori 
Is het museum gesloten 

Toegangsprijzen: volwasse
nen f 7.50,65plussers en 
4 tot en met 15jarigen f 6., 
kinderen tot en met 3 jaar en 
houders van een MJK of CJP 
grotis. 

Zoal Postzegels Nederland 

Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormalige) 
Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: postwaorde
stukken Nederland en de Over
zeese Rijksdelen 18711912 
• Diapresentatie: Vormgeving van 

de Nederlandse postzegels 
Tijdelijke exposities: 
• Portret van PTT 
• Collectie Ricardo: Japanse bezet
ting van ZuidOost Azië 1941
1945 

Zaal Postzegels Buitenland 

Permanent te zien: 
• Postzegels van de landen van 
Europa 
• De Blauwe Mauritius 
• Diapresentatie: De wereld in het 
klein 

Tijdelijke exposities: 
• 'Vogels onder de loep', een the
maverzameling postzegels en 
poststukken: postzegels, eerste
dagenveloppen, moximumkaor
ten, luchtpost en ontwerpen/proe
ven met het thema vogels. De ge
schiedenis en ontwikkeling van het 
thematisch verzamelen. 

Studiezalen 
Voor belangstellenden is er om de 
week, op donderdag, gelegenheid 
om materiaal uit het depot van de 
afdeling Post op te vragen en te 
bekijken. Telefoon: 070
3307560. 
Op de algemene studiezaal in de 
bibliotheek kunt u, eveneens na 
eerst een afspraak te hebben ge
maakt, op donderdagen tijdens de 
openingsuren terecht. Telefoon: 
0703307581. 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 
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Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.gg 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 slectite prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

N I E U W S T E 
GRFZEGELS 
L A N D E N 
AMERIKA 
ASU MIXTORE 
AUSTRALIË 
BENELUX 
BUNDn 
BUND 
BRIT GEBIEDEN 
CANADA 
DENEMARKEN 
ENGELAND 
FINLAND 
FRANKRIJK 
IJSLAND 
IERLAND 
JAPAN 
LUXEMBOURG 
NEW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
SCANDINAV lEN 
TAIWAN 
WEST ERUOPA 
WERELDMIXT 
ZWITZERLANDII 

lOOGR 

28.00 
30 00 
1500 
23 00 
32 00 
15 00 
30 00 
3500 
1500 
1200 
1500 
3500 
60 00 
25 00 
25 00 
34 00 
20 00 
28 00 
40 00 
25 00 
45 00 
25 00 
30 00 
32 00 

K I L O W A R E N  P R I J S L I J S T 
250GR 

65 00 
70 00 
35 00 
50 00 
75 00 
35.00 
70 00 
75 00 
35 00 
25 00 
3500 
75 00 

150 00 
60 00 
6000 
75 00 
45 00 
55 00 

65 00 
100.00 
60 00 
70 00 
75 00 
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\nssiE 

45 00 
65 00 
65 00 
60 00 

45 00 
60 00 
60 00 
5000 
30 00 
50 00 
60 00 

50 00 
45 00 
60 00 
65 00 
80 00 
50 00 
60 00 

60 00 
70 00 
60 00 

0.5KG 
(VAREN 

25 00 
35 00 
35 00 
35 00 

25 00 
35 00 
35 00 
30 00 
20 00 
30 00 
35 00 

30 00 
25 00 
35 00 
35 00 
45 OO 
30 00 
35 00 

. 
35 00 
40 00 
35 00 

LEVERINO UITSLUITEND 

tyjfflssynMMJJMafie 
PO.1644981 BANEKE ASO 
INQ BAW «96413434 
PAUZEN ZUN tN HFL 
PRUZEN ZUN )NCL PORTO 
PAUZEN VOORBEHOUDEN 
LEVERING ZOLANG 

VOORRAAD STREKT 
LEVERINQ VAIllAf= FL SO 0 0 
10% KORTIMG eu 
BESTEL. 
VAU 10 VERSCH.ITEMS 
OPDRACHT OEUEVE AAN. 

STAMPCORNER BA^CKE BV 
POSTBUS 8 9 0 2 
1006 J C AMSTERDAMNL 
TEL 0206138397 
FAX 0208147088 
II» 50%aRFZ;50%T0ESL2 

DE VALK PHILATELIE^JJ^ 
WESTDUITSLAND NO'S VLG. MICHEL 

326/27 
328 
329 
330/31 
332/35 
336 
337/39 
340/43 
344 
345 
346 
347/62 
363/64 
365 
366 
367/68 
367y 
369/72 
373 
374 
375 
376/79 
380 
381 
382 
383/84 
385/88 
389 
390 
391 
392/95 
396 
397 
398 
399 
400 
401/04 
405 
406/07 
408/11 
412/15 
416/27 
428 

160 
090 
0 25 
090 
145 
0 55 
130 
2 60 
175 
0 30 
015 
5 50 
040 
010 
015 
040 
0 20 
110 
015 
015 
015 
175 
015 
015 
0 20 
045 
0 90 
015 
015 
015 
0 60 
0 20 
015 
0 25 
015 
015 
2 00 
0 20 
025 
0 75 
120 
175 
015 

Vanaf ƒ 5t 
Best ellen 
VALKSE\ 

429/30 
431/38 
439 
440/42 
443 
444 
445/46 
447/50 
451 
452 
453 
454/61 
462 
463 
464/67 
468/74 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483/84 
485/88 
489/03 
504 
505 
506/10 
511/14 
515 
516/17 
518 
519/20 
521/22 
523/26 
527 
528 
529/32 
533/34 
535 
536 

0 25 
4 80 
015 
0 25 
015 
015 
0 20 
0 60 
015 
015 
0 20 
2 90 
015 
015 
0 50 
0 90 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
020 
0 65 

1000 
015 
015 
7 50 
0 75 
015 
0 65 
015 
0 25 
0 20 
0 65 
015 
015 
125 
0 25 
015 
015 

B 

1,- franco 1 
uitslu 
A/EG 

Itend 

48-

537 
538/41 
542/43 
544 
545 
546/48 
549/52 
553 
554/57 
558 
559/60 
561/65 
566 
567 
568 
569 
570 
571/74 
575 
576/77 
578/81 
582 
583/84 
585 
586 
687/90 
591/94 
595 
596/98 
599 
600 
601 
602 
603 
604/07 
608 
609 
610 
611 
612/15 
616/18 
619 
620/21 

ERLIJNVA 

015 
0 75 
040 
0 20 
015 
0 25 
2 00 
015 
150 
015 
0 25 
135 
015 
0 20 
015 
015 
015 
0 75 
015 
0 70 
190 
0 25 
0 50 
065 
0 30 
125 
125 
030 
0 50 
0 30 
0 30 
0 30 
0 20 
0 30 
1 10 
0 20 
0 30 
0 25 
0 30 
2 50 
100 
0 30 
0 50 

19601 

ever ing. Be 
per brief o 
3771 RE 

622 
623 
624/27 
628 
629/34 
635/45 
647 
648 
649 
650/53 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660/63 
664 
665/68 
669 
670/73 
674 
675/76 
677 
678 
679 
680/83 
684/87 
688 
689/92 
693 
694/03a 
704 
705/08 
709 
710 
711/14 
715 
716/17 
718 
719/22 
723/26 
727/32 

0 30 
0 20 
145 
0 20 
2 00 
6 60 
0 20 
0 20 
0 25 
120 
0 25 
0 20 
0 30 
0 90 
0 90 
0 85 
140 
0 20 
1 10 
0 40 
0 85 
0 30 
0 50 
0 75 
0 30 
0 30 
175 
215 
0 30 
3 00 
015 
7 50 
0 25 
135 
0 25 
0 25 
215 
0 25 
0 55 
0 35 
175 
2 50 
8 50 

OT EIND 25% MIC 

taling binn 
tel./f! 1x03 
BARNEV 

733 
734/37 
738 
739 
740 
741 
742/45 
746/47 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754/57 
758 
759 
760 
761/62 
763 
764/65 
768/69 
770 
771 
772 
773 
774/77 
778 
779 
780 
781 
782/85 
786 
787/89 
790 
791/94 
795 
796 
797 
798/99 
800/03 
804/05 
806 

HEL 

3n14( { 
42-421 

040 
2 75 
0 75 
0 45 
0 40 
0 45 
215 
0 70 
0 65 
0 40 
0 65 
0 30 
0 40 
0 75 
5 00 
0 75 
0 40 
030 
100 
0 40 
145 
0 70 
0 40 
0 40 
0 30 
0 90 
190 
0 40 
0 65 
0 40 
0 90 
3 00 
0 30 
1 15 
0 45 
160 
0 40 
0 50 
0 50 
0 70 
4 00 
0 70 
1 15 

aqer 
644. 

ELD (geen 

807 
808 
809 
810 
811/12 
813 
814 
815 
816/17 
818/21 
822/23 
824 
825 
826/29 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836/39 
840/41 
842 
843 
844 
845 
846/59 
860/63 
864 
865 
866 
867/70 
871/73 
874 

1 10 
0 30 
0 40 
0 40 
150 
0 50 
0 70 
0 65 
0 85 
190 
215 
0 50 
0 80 
190 
125 
0 55 
045 
0 95 
055 
0 65 
2 75 
100 
0 40 
0 50 
0 65 
0 65 

15 25 
2 25 
0 40 
0 50 
0 30 
190 
165 
0 60 
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POST-
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NEDERLANDSE BOND VAN F I L A T E L I S T E N - V E R E N I G I N G E N POSTBUS 4 0 3 4 3 5 0 2 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelonllaan I I , 3526 AK Utrecht 
©030-2894290, fax 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
Email: nbfv@nbfv.demon.nl 

Voorzitter 
vacature 

Secretaris 
P. Daverschot, Nossaulaan 7 
385IXZErmelo,®034l-563540 

Peniiingmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam, (©0598-626447 

Commissaris Bijzondere 
Projecten/vice-voorzitter 
H. Buitenkamp 
Ds von Petegemstront 44 
9645 NWVeendam 
Telefoon 0598-626274 

Juryzaken en Jeugdzaken 
P. Alderliesten, Von Kijfhoekstraat 63 
3341SK Hendrik Ido Ambacht 
©078-6812576 

Evenementen en pubikoties 
P. Walraven, S. Burgerhartsingel 73 
3813NC Amersfoort, (©033-4806816 

Commissaris Filatelistische Vorming 
B. Langhorst, Venusloon 56 
5702 GC Helmond, Telefoon 0492-540279 

Pers en pubikiteit 
vacature 

Webmaster 
Jan Boon, emoil |on@faba.demon.nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J.J.M. Pielers, Stan Kentonstroot 35 
2324 IL Leiden, (©071-5761726 
Moterioakommissaris: 
Drs. H.C. Stoop, Vnn Nouhuysslroat 13 
20241« Haarlem 
(©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Sibliothecaris: C. Spoelman 
Hoofdstroot 1,3741 AC Baarn 
®035-54l2526 
Openingstiiden: elke eerste en derde 
zaterdagmorgen van de maand van 
10.30 tol 12.30 uur en de daarop 
volgende woensdagen van 10.30 tol 
17.30 uur en von 18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Penningmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312ZP Leiden, (©071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: P.F.A. van de Leo 
Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
(©035-6245169, fox 035-6233603 
Keurzendingen uitsluitend oongetekend 
naar de secretaris: 
A.W.A. Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, (©023-5384212 
(na 20.00 uur) 

Servke-aldeling 
Directeur: L. van Dijk 
Lek54,1703KJHeerhugowaard 
(©072-5711935 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistraat 133 
2324 KC Leiden, (©071-5761720 

VEEL WAARDERING VOOR NEDERLANDSE 
INZENDINGEN OP SWISS STAMP OPEN '99 
Van 9 tot 12 september 
jl. werid onder het patro
naat van de Zwitserse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen in V/inter-
thur de promotietentoon
stelling Swiss Stamp 
Open '99 gehouden. 
Door Nederlandse in
zenders v/erden in 124 
kaders veertig verzame
lingen getoond, bijna 
eenderde van het totaal 
aan inzendingen. 
Op deze tentoonstelling, 
v/aar Nederland als 
gastland optrad, was 
een typische Holländer
platz ingericht, waar 
achttien inzendingen van 
de Studiegroep Zwitser
land wercJen getoond. 
De organisatie en de be
zoekers hadden veel 

waardering voor deze 
inzendingen, met daarin 
veel mooi Zwitsers mate
riaal dat vaak in eigen 
land niet meer te vinden 
is. Daarnaast was de 
tentoonstelling verdeeld 
in een Open Klasse, een 
Jeugdklasse en een A l̂o-
tief-Salon. 
In de Open Klasse waren 
60 inzendingen te zien, 
waarvan vijr uit Neder
land; in de Jeugdklasse 
waren onder de 23 in
zendingen acht verza
melingen uit Nederland 
vertegenwoordigd. De 
verzamelingen in de 
jeugdklasse en de Open 
Klasse werden beoor
deeld door een publieks-
jurv, waarbij de prijzen 
in beide klassen door 

Zwitserse inzendingen 
werden 'weggesleept'. In 
de Motief-Salon (34 in
zendingen) werden ne
gen Nederlandse verza
melingen getoond. De 
heer D.P.Jimmink kwam 

daarbij met zijn verza
meling World of Gym
nastics als beste Neder
landse inzending uit de 
bus. Hij ontving daar
voor uit handen van 
onze Landscommissaris, 
de heer P. Alderliesten, 
een door de Zwitserse 
Bond ter beschikking ge
stelde medaille. 

COMMISSARIS 
NABA2000 

Het Bondsbestuur heeft 
de heer P. Alderliesten 
bereid gevonden om als 
Landscommissaris op te 
treden voor de tentoon
stelling NABA 2000 in 
Zwitserland. Deze natio
nale tentoonstelling in 
categorie 1 wordt van 
20 tot 25 juni 2000 in 
St. Gallen gehouden. Op 

deze nationale tent(x>n-
stelling zijn ook inzen
ders uit landen, aange
sloten bij het Multilatera
le Overleg (Nederland, 
Duitsland, Oostenrijk, 
Liechtenstein en Zwitser
land) uitgenodigd om 
deel te nemen. Inlichtin
gen zijn verkrijgbaar bij 
de heer P. Alderliesten, 
Van Kijfhoekstraat 63, 
3341 SK Hendrik Ido 
Ambacht; telefoon 078-
6812576. 

F I L A T E L I S T I S C H E V O R M I N G B E G E L E I D I N G B I J F I L A T E L I E 

Een nieuwe "kijk" op postzegels verzamelen. 

WAT HEEFT DE BOND U TE BIEDEN? 

1. GOED OPGELEIDE DOCENTEN. Op uwr verzoek komt een docent op uw verenigingsavond uitleg geven 
over de cursussen voor senioren of junioren. Het is mogelijk op deze avond reeds tot afspraken te komen als er al 
een aantal leden -in" Is, om aan de cursus mee te willen doen. Dit zouden er 10 è 12 moeten zijn. 
Bij elke actie, gericht op filatelistisctie educatie, zorgt de Bond voor de juiste, terzake kundige, begeleiding 
2. TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN. Voor rekening van de vereniging komen de tiuurpenningen van de be
nodigde ruimte, alsmede de eerste 50 gulden van het reisgeld (kilometervergoeding) van de cursusleiders) Voor 
rekening van de Bond komen de overige reiskosten. Voor rekening van de cursisten komen de kosten van het 
cursusmateriaal 
3. MODERN EDUCATIEF MATERIAAL. Voorde senioren is erde losbladige cursusmap B.B.F, waarin de prak
tijkcursus Filatelistische Vorming in 3 delen " Wat erte verzamelen is"." We gaan er iets mee doen" en "Op weg 
naar een complete verzameling". 
Voor de jeugd is er de losbladige cursusmap B.B.F, waarin de praktijkcursus Filatelistische Vorming in 2 delen 
•Wat er te verzamelen is" en "We gaan er iets mee doen". En natuuriijk de bekende delen ABC 1, 2, en 3. 
Voor de basisscholen is er de scholendoos "ONDER DE LOEP", ontworpen door de Stichting Jeugdfilatelie 
Nederiand (JFN). 
Tegen betaling van een kleine tegemoetkoming in de kosten is een fiiatelistisch spellenpakket beschikbaar voor 
gebruik op jeugdbijeenkomsten, vooriichtingsdagen, beurzen en tentoonstellingen Kinderen leren spelenderwijs 
met postzegels omgaan 

' Ik wil niet aan tentoonstellingen mee gaan doen I Hoeft ook niet De cursus is bedoeld om zelf meer 
plezier In het verzamelen te krijgen. Uw wil is wet en u mag alles doen wat u wilt, maar u botst waarschijnlijk 
met de tentoonstellingsregels Van ons mag dat. 
Ik wil aan tentoonstellingen mee gaan doen I Dat kan. Tijdens de cursus maakt u dat kenbaar aan de 
docent en deze zal u regelmatig tips geven waar op u moet letten. Uw werkstuk exposeert u daama op 
een 1-kader tentoonstelling en u vraagt om een jurygesprek Vervolgens gaat u verder in Categorie 3 met 

jlPjii)5vlßrißn iiiir.nfi.'ï.i 

Ik ben pas t>egonnen met sparen, dus doe ik maar niet mee ! Doe dat maar wel Wedden dat u na 
afloop een hobby voor de rest van uw leven hebt gevonden ? 
Ik verzamel al zo lang, voor mij is dat niet meer nodig t Al na de eerste avond bent u druk doende 
om tussen al uw materiaal te zoeken of u aan de vraag kan voldoen. 
In feite is het meemaken van een cursus filatelistische vorming een "must" voor elke verzamelaar. Hoe kunt u 
zich opgeven ? Eenvoudig U meldt zich bij uw vereniging en de vereniging meldt zich, met voldoende deelne
mers, aan bij het regiobestuur Geen deelnemers genoeg ? Informeer eens bij uw zustervereniging in de buurt. 
Misschien is het samen wel te doen Vanuit het regiobestuur gaat uw aanvraag naar het regionale steunpunt 
Filatelistische Vornilng en kort daama gaan we van start. 

W E L K O M . 

http://www.nbfv.nl
mailto:nbfv@nbfv.demon.nl
mailto:on@faba.demon.nl


BIBLIOTHECARIS 
ZOEKT HULP 

De Bondsbibliothecaris is 
op zoek naar een filate
list (m/v) die in de omge
ving van Boarn woont en 
veel belangstelling heeft 
voor filatefistische litera
tuur èn bovendien kan 
omgaan met een PC. Als 
u zich hierin herkent en 

in de toekomst tijd kunt 
vrijmaken voor werk
zaamheden in de Bonds
bibliotheek in Boarn, 
neem dan contact op met 
de Bondsbibliothecaris, 
de heer C. Spoelman, te
lefoon 070-3642255. U 
kunt ook schrijven naar 
Bondsbibliotheek NBFV, 
t.a.v. de heer C. Spoel
man, Hoofdstraat 1, 
3741 AC Baarn. 

W. HOGENDOORN BESTE DEELNEMER 
THEMATISCH BEKERTOERNOOI 

Op 16 oktober werd tij
dens de Postzegelshow 
in Apeldoorn, na een 
jaar onderbreking, weer 
het Thematisch Beker
toernooi gehouden. Drie 
deelnemers hielden elk in 
twintig minuten een dia
lezing over een thema
tisch onderwerp, met als 
inzet de Van Veenen-
daal-beker, In 1998 
ging het toernooi door 
een tekort aan deelne
mers niet door. Ook dit 
jaar was het lange tijd 
onzeker of het toernooi 
kon worden gehouden. 
Uiteindelijk traden toch 
drie thematische filatelis

ten in het 'strijdperk': de 
leren W. Hagendoorn 
'Numisphila; raakvlak-
een tussen het verzame-
en van postzegels en 
munten'), H.A. Dorre 
('Bekerwedstrijden in 
Olympia') en J.J. de 
Groot ('Limburg, gewoon 
apart'). 
De jury - vijf filatelisten 
onder voorzitterschap 
van de heer J. Spijker-
besloot na rijp beraad 
de heer Hogendoorn als 
winnaar uit te roepen; de 
zilveren wisselbeker 
werd door de juryvoor
zitter met veel genoegen 
aan hem uitgereikt. 

De heer W Hogendoorn (links] ontvangt de Van Veenendaal-beker 
uit handen van de heer J Spijker 

VRAAG EENS EEN DIA-LEZING VAN HET 
AUDIO-VISUEEL CENTRUM (AVC) AAN! 

Tot de vele mogelijkhe
den die de Bond aan de 
verenigingen te bieden 
heeft, behoort het lenen 
van dialezingen over fi-
latelistische onderwer
pen. Deze lezingen wor
den gratis uitgeleend 
door net Audio-Visueel 
Centrum (AVC) van de 
Bond. Het AVC bestaat 
al meer don veertig jaar 
en vervaardigt regelma
tig nieuwe lezingen. Ou
dere lezingen waarvan 
de inhoud niet meer vol
doet aan de moderne 
opvattingen van de hui
dige filatelie of door 

nieuwe ontwikkelingen 
zijn achterhaald, worden 
uit de roulatie genomen. 
Bestuursleden van het 
AVC zoeken voortdu
rend op de filatelistische 
'markt naar nieuwe le
zingen. Op vrijwel alle 
tentoonstellingen zijn zij 
aanwezig om verzame
lingen te bekijken, waar
van een interessante le
zing kan worden ge
maakt. Als de eigenaar 
van een verzameling 
daarvoor toestemming 
geeft, wordt door het 
AVC een nieuwe lezing 
vervaardigd. Uit de ver-

SUCCES VOOR NEDERLANDSE 
INZENDERS OP BULGARIA'99 

Ondanks moeilijke eco
nomische omstandighe
den heeft de Bulgaarse 
Bond toch kans gezien 
de FEPA-tentoonstelling 
BULGARIA 99 tot een 
geslaagd filatelistisch 
evenement te maken. In 
ongeveer duizend kaders 
werden veel gevarieerde 
verzamelingen getoond, 
waaronder verheugend 
veel inzendingen uit de 
Oosteuropese landen. 
Bovendien waren er 
meer dan vijftig(!) litera
tuurinzendingen. De vijf 
Nederlandse inzenders 
behaalden zeer goede 
resultaten: 
Groot Verguld Zilver met 
ereprijs door H. Buiten
kamp met 'Parcel Post 

FILATELISTISCHE 
ONDERSCHEIDINGEN 

Besturen van verenigin
gen worden er op attent 
gemaakt dat zij bij het 
Bondsbestuur personen 
kunnen voordragen die 
in aanmerking komen 
voor toekenning van de 
Wallermedaille en de 
Spoorenbergmedaille. 
Voorstellen moeten 
schriftelijk en met vermel
ding van de redenen 
vóór 1 februari 2000 
worden ingediend bij het 

Slovenia, Croatia, Bos-
nia-Hercegovina 1918-
]92]';Verauld Zilver 
door G. Hor met 'Turul 
1900 ' ,H. Kaysermet 
'Pakke-Porte Greenland' 
en H. Trip met 'Tariffs 
Queen Wilhelmina'; 
Groot Zilver door G. Ber
ger met 'Zaubertöne, Va
riationen über Mozarts' 
Zauberflöte'. 

Bondsbestuur. 
De Wallermedaille kon 
worden toegekend aan 
personen die zich voor 
de filatelie in het alge
meen en/of de Bond in 
het bijzonder hebben on
derscheiden. 
De Spoorenbergmedaille 
kan worden toegekend 
aan personen die met 
bijzondere verdiensten 
voor de thematische fila
telie in het algemeen of 
door publicaties en/of 
andere bijdragen op the-
matisch-filatelistisch ge
bied. 

BONDSBUREAU 
GAAT EVEN DICHT 

In verband met de ko
mende feestdagen zal 
het Bondsbureau geslo
ten zijn van 24 decem-

zameling worden door 
de eigenaar en het AVC 
ongeveer vijftig filatelisti
sche elementen geselec
teerd, waarvan vervol
gens dia's worden ge
maakt. Het AVC beschikt 
daartoe over een uitste
kende eigen fotograaf, 
de heer F.J. de Bruin. 
Daarna wordt de nieuwe 
lezing uitvoerig bekeken 
en besproken door het 
hele bestuur van het 
AVC, waarbij veel aan
dacht wordt besteed aan 
het samenstellen van de 
teksten bij alle verschil
lende dia s. 
Momenteel beschikt het 
AVC over ongeveer 125 
dia-lezingen en één le
zing op videoband. De 

ber 1999 tot en met 2 ja
nuari 2000. 
Het Bondsbestuur en de 
medewerksters van het 
Bondsbureau wensen u 
allen prettige kerstdagen 
en een goede eeuwwis
seling 

lezingen ziĵ n verdeeld in 
verschillende catego
rieën. Zo zijn er vijf le
zingen op algemeen fila
telistisch gebied, vier le
zingen over Luchtpost, 
negen over Astrofilatelie, 
zeventien over Posthisto-
rie, 56 Thematische le
zingen, vijf Jeugdlezin-
gen, vijftien lezingen 
over diverse landen en 
twaalf filatelistische puz
zels. De lezing op video
band is getiteld 'De We
reld op een Postzegel'. 
Zoals gezegd wordt de 
lijst met lezingen regel
matig vernieuwd. Elke bij 
de Bond aangesloten ver
eniging ontvangt jaarlijks 
de nieuwste lijst. Als u dus 
als verenigingsbestuur uw 

VACATURES 
BONDSBESTUUR 

In het afgelopen jaar 
hebben om verschillende 
redenen enkele bondsbe
stuursleden hun functie 
moeten neerleggen. 
De commissaris Pers en 
Publiciteit, de heer Van 
den Hoven, kreeg een 
andere baan in het be
drijfsleven, waardoor hij 
geen tijd meer overhield 
om zijn werk voor de 
Bond voort te zetten. 
Daarna moest de voor
zitter, de heer Geerts, op 
medisch advies helaas 
terugtreden. 
Hoewel het niet om een 
bestuursfunctie gaat, 
heeft ook de Berieerder 
van het Bondsinformatie
bureau, de heer Otte-
vangers, zijn functie be
schikbaar moeten stellen 
bij het aanvaarden van 
het voorzitterschap van 
de Stichting Filatelie. 
Tot op heden is nog niet 
in de hiervoor genoemde 
vacatures voorzien. Be
halve de vervulling van 
deze vacatures bestaat 
ook behoefte aan uitbrei
ding van het Bondsbe
stuur. Door de aanwezi
ge bestuursleden worden 
al langere tijd meerdere 
taken verricht en is de 
werkdruk voor deze be
stuursleden aan de hoge 
kant. 

Het Bondsbestuur doet 
daarom een dringend 
beroep op de verenigin
gen en hun individuele 
leden om mogelijke kan
didaten voor een be
stuursfunctie voor te stel
len. Voor verdere infor
matie kunt u altijd bellen 
met een van de bestuurs
leden of met het Bonds
bureau. 

leden op een verenigings
avond eens wilt trakteren 
op interessante filatelisti
sche informatie, vraag 
dan een dialezing aan. 
De lezingen worden gra
tis uitgeleend, alleen de 
verzendkosten zijn voor 
rekening van de vereni
ging. Bij elke lezing is een 
tekst, die door de presen
tator bij het vertonen van 
de dia's kan worden uit
gesproken. Elke lezing 
duurt ongeveer twintig 
minuten. 
U kunt de lezingen aan
vragen bij de materiaal
commissaris van het 
AVC, de heer H.C. 
Stoop, zijn adres vindt u 
in de colofon van de 
Bondspagina. 
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ZELFKLEVERS: RAMP Of 
UITKOIWST? 
Een heleboel nieuws en 
informatie uit de Deut
sche Br ie fmarken
Zei tung van de laatste 
weken. In nummer 19 
van 10 september jl 
vraagt de bekende filate
list Walter Rittmeister 
zich af welke gevaren de 
tegenwoordig door de 
Post veelvuldig gebruikte 
zelfplakkende etiketten 
voor de poststukkenver
zamelaar opleveren 
Want moderne poststuk
ken worden vaak 'be
hangen' met allerlei pos
tale plakkers Om te be
ginnen is dat het geval 
op alle stukken naar het 
buitenland  die van een 
Pnon/ysticker worden 
voorzien  maar ook 
stroken voor aangete
kende of spoedeisende 
zendingen zijn tegen
woordig zelfklevend Het 
gebruik daarvan is een 
te jonge gewoonte om 
daarvan nu al uit erva
ring te kunnen vaststellen 
hoe de enveloppen en 
kaarten er over tien jaar 
zullen uitzien 
De eerste Franse auto
maatstroken, gedrukt op 

thermisch gevoelig pa
pier waren terstond aan
leiding tot een onder
zoek dat weinig opbeu
rende resultaten oplever
de. 
Deutsche Post AG heeft 
kort geleden op vragen 
geantwoord dat het plak
middel op de etiketten 
van een andere samen
stelling is dan die, welke 
voor postzegels wordt 
gebruikt De etiketten 
moeten ten minste vier 
jaar goed blijven, maar 
volgens de fabrikant zijn 
er voorbeelden van eti
ketten met een plakmid
del van dezelfde samen
stelling die zelfs na vijf
tien jaar geen aantasting 
van het etiket of van het 
onderliggende papier 
vertonen Rittmeister zet 
zijn lezers aan om zelf 
ook testen uit te voeren 
door beschadigde of an
derszins nietverzamel
waardige poststukken 
met etiketten een tijd  bij 
voorkeur weken of 
maanden  in de zon op 
de vensterbank te leggen 
en dan na te gaan hoe 
ze er na die zware proef 
uitzien. 

MALTA, UPU EN 
ZWITSERLAND 
Een vrolijker onderwerp 
uit hetzelfde nummer van 
het hiervoor genoemde 
tijdschrift is een informa
tief artikel over Malta, 
het eiland, zijn bewoners 
en zijn post De in 1964 
zelfstandig geworden 
Britse kolonie geeft al 
sinds 1860 eigen zegels 
uit, soms met teksten m 
de eigen landstaal. 
Nummer 20 van de 
Deutsche Briefmarken
Zeitung (DBZ) bevat een 
groot overzichtsartikel 
over de 125 jaar be
staande Wereldpostunie, 
bekend als de UPU 
(Union Postale Universel
le) Het qaat vergezeld 
van eenlijst van alle 
UPUcongressen en de 
plaatsen waar die ge
houden werden Veelal 
waren die congressen 
voor het gastland aanlei
ding om speciale zegels 
en/of stempels bescFiik
baar te stellen Behalve 
aan die emissies wordt 
ook aandacht gegeven 
aan de kleuren van de 
postzegels voor enkel
voudige binnenlandse 

brieven (groen), brief
kaarten (rood) en buiten
landse brieven (blauw), 
die lange tijd voorge
schreven waren In veel 
landen werd op post
waardestukken (zoals 
briefkaarten) de Wereld
postunie vermeld. 
Tenslotte nog iets uit 
nummer 21 van de DBZ; 
in dat nummer wordt 
Zwitserland onder de 
loep genomen Na Enge
land was het kanton Zü
rich van de Bondsstaat 
het eerste Europese ge
bied dat postzegels ging 
gebruiken, het kanton 
bracht in 1843 postze
gels uit. De Zwitserse 
post, tegenwoordig los
gemaakt van het Tele
combedrijf, heeft mo
menteel 37 000 mede
werkers, die dagelijks 16 
miljoen brieven en nog 
eens ruim 600.000 post
pakketten bezorgen. 

LEUKVERZAMELTHEMA: 
DEPARTEMENTEN 
Van ieder Frans departe
ment of elke landstreek is 
wel een gespecialiseerde 
verzameling te maken 
met in hoofdzaak post

zijn geboren, maar er 
ook op 5 juni 1783 hun 
eerste heteluchtballon de 
lucht in lieten gaan Aan
leiding voor La Poste om 
er tweehonderd jaar la
ter een fraaie triptiek 
(twee zegels en een vig
net) van uit te geven. 

FRANSE FISCAALZEGELS 
La Philatelie 
Fran^aise van oktober 
il besteedt enkele van 
haar (tegenwoordig) 
weinige pagina's aan de 
geschiedenis van de 
Franse fiscaalzegels, die 
al van 1673 dateren Of
schoon in de beginjaren 
van de filatelie, toen ie
dereen nog 'alles' verza
melde, ook fiscaalzegels 
in vele postzegelverza
melingen voorkwamen, 
verloren die toch al spoe
dig veel terrein. Ze zijn 
dan ook meestal niet erg 
aantrekkelijk vormgege
ven en ze werden vaak 
met de pen ontwaard. En 
er was nog een reden 
voor verzamelaars om 
die fiscale betaalbewij
zen te mijden ze kwa
men in het internationale 
verkeer niet voor, terwijl 

zegels, want La Poste en 
haar voorgangers waren 
van oudsher niet lui met 
het uitgeven van talrijke 
qelegenheidszegels met 
daarop landschappen, 
monumenten en plaatse
lijke beroemdheden. Dat 
hier een aardig artikel uit 
Timbroloisir van juli
september jl wordt ver
meld is ten dienste van 
de duizenden Nederlan
ders die de Ardèche tot 
geliefd vacantiegebied 
riebben gekozen De 
meeste van deze landge
noten zullen bijvoorbeeld 
niet weten dat de ge
broeders Montgolfier niet 
alleen in dit departement 

nu juist de fascinatie van 
postzegels uit verre lan
den voor een belangrijk 
facet van het verzamelen 
zorgt. 

"" ■lÜlVIRi i l lF 
In het oktobernummer 
van 'Philatelie' stond een 
stukje over een Uiverbrief 
die net befaamde toestel 
Uiver nooit heeft gezien 
Toevalligerwijze is in het 
oktobernummer van het 
Internat ional Bulle
tin for Nether lands 
Philately een afbeel
ding van zo'n zelfde 
Emmabrief te vinden, 
echter (althans voor zo
ver herkenbaar) zonder 



Uiverstempel. Volgens dit 
blad werd althans deze 
brief met de Usvogel wan 
de KLM teruggevlogen 
en nog voor Nieuwjaar 
in Laren (NH.) bezorgd. 

l iZ IM GEER PLI1IIE8 
Grenzenloos is het 
tijdschrift voor Verenig
de Naties en Verenigd 
Europa Filatelie. In het 
najaarsnummer 1 999 
staat, naast talrijke an
dere lezenswaardige 
items, een artikel over de 
Europese Conventie voor 
de Rechten van de Mens. 
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Daarin worden de initia
tiefnemers voor zulke 
rechten historisch op een 
rijtje gezet, te beginnen 
met de Engelse koning 
Jan zonder Land (Mag-
na Charta Libertatum) en 
via Hugo de Groot, de 
markies De Lafayette en 
Henri Dunant komt de 
schrijver dan bij organi
saties in Engeland en de 
Verenigde Staten die 
zich beijverden voor de 
afschaffing van de sla
vernij. Veel poststukken 
en stempels maken het 

artikel prettig om te le
zen. 

Het heffen van toeslagen 
op posttarieven in China 
behoort al weer enige 
tijd tot het verleden, 
maar China Filatelie 
van september 1999 
geeft er een interessant 
overzicht van De oor
zaak van deze toeslagen 
lag in het feit dat de 
posttarieven aan het eind 
van de jaren tachtig niet 
meer kostendekkend wa
ren, aangezien de post
tarieven sinds maart 
1955 niet meer waren 
verhoogd. 
In de teKst wordt uitge
breid de betekenis ver
klaard van de Chinese 
symbolen, de betekenis 
ervan in het Engels en 
hoe de uitspraak luidt. 
Voor sinofiele filatelisten 
(maar die zijn al lang lid 
van de Studiegroep Chi
na Filatelie) een artikel 
om van te smullen 

De Euro komt steeds 
meer in de belangstel
ling. In Stokvispost 
(NVPV afdeling Deven
ter) staat het eerste deel 
van wat belooft een inte

ressant geheel te worden 
over munten op postze
gels. Bedenkend dat het 
woord 'munt' afgeleid is 
van het Romeinse woord 
moneta is het niet ver
wonderlijk dat er nogal 
wat postzegels met mun
ten zijn uitqeqeven in het 
mediterrane deel van eu
ropa, maar ook Neder
land deed een duit in het 
zakje. 
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In Verenig ings-
nieu>vs van de Neder
landse Vereniging van 
Poststukken- en Poststem
pelverzamelaars (Po&Po) 
werd in het september
nummer de lezing Tarie
ven in de emissie Beatrix 
aangekondigd voor de 
oktoberbijeenkomst. In 
deze aankondiging 
wordt vooraf een indruk 
gegeven en enkele post
stukken nader toegelicht 
Aan de orde komen een 
gecensureerde brief naar 
de DDR, een brief die als 
poststuk met ontvangst
bevestiging per expresse 
werd verzonden en nog 
andere merkwaardighe
den, alle gefrankeerd 
met de emissie 'Beatrix'. 
In het septembernummer 
van Sleutelpost (Lei
den) wordt een klein ver-
zamelgebied in de we
reld van de thematische 
filatelie belicht, genaamd 
Interpol. Het totaal aan
tal postzegels dat mon
diaal over dit onderwerp 

verscheen bedraagt ca. 
125 stuks en omvat ver
der slechts enkele eerste-
dagenveloppen, post-
waardestukken en stem
pels Ruim vijftien af
beeldingen van zegels 
en/of stempels werden 
aan de tekst toege
voegd 

In Het Noorder l icht 
(Nederlandse Filatelis
tenvereniging Skandina-
vië) van september wordt 
de interessante vraag ge
steld of de perforatie 
KNSM in de Noorse 
postzegel NK 127 uit 
1922 slaat op de Ko
ninklijke Nederlandsche 
Stoomboot Maatschap
pij. Bekend is dat de 
K N S M vakantiereizen 
ondernam naar de 
Noorse fjorden, met 
name voor jongelui in de 
jaren dertig. Er bestaan 
weliswaar poststukken 
met bijstempelingen door 
de KNSM, maar onom
stotelijk bewijs kan pas 
worden geleverd als er 
een poststuk opduikt, dat 
voorzien is van een ge
perforeerde zegel en 
verzonden vanaf een 
schip van de KNSM. 

'Dag van de Holocaust' 
en het maandblad van 
de filatelistenvereniging 
W o e r d e n en o m 
streken wijdt daar in 
het juninummer een arti
kel aan Niet alleen 
Warschau wordt ge
noemd (waar de in get
to's opgesloten joden in 
opstand kwamen tegen 
de Duitse bezetters), 
maar ook kleinere plaat
sen zoals Lachwa, Zhetel 
en Tuchin worden ge
meld als haarden van 
verzet. Voor jongere le
zers een document waar
uit blijkt waartoe totali
taire regimes in staat 
zijn 

In Iber ia , het tijdschrift 
van de Kontaktgroep 
Spanje-Portugal, staat in 
nummer 50 een leuk arti
kel over de totstandko
ming van de postzegel 
met de afbeelding van 
een brandweerman Wie 
was hij2 Hij heette Guil-
herme Gomes Fernandes 
en hij leefde van 1849 
tot 1 y02. Waarom hem 
de eer te beurt viel op 
een postzegel te verschij-
nen2 Joost mag het we
ten! 

Het maandblad van de 
Z H P V maakt per auto 
een vakantiereis naar 
Italië en gaat dan uiter
aard via de A2 door 
Zwitserland Het blad 
toont daarbij de postze
gels van de gepasseerde 
steden. Niet minder dan 
22 postzegels verluchti-
gen het leuk geschreven 
artikel 

Israël gaf op 18 april 
1993 een postzegel uit 
ter herdenking van de 

A N T A R C T I C A 
ZEEZOOGDIEREN, PINGUÏNS 

ONTDEKKINGSREIZIGERS & -SCHEPEN 
en nog veel meer (Antarctica) motieven. 

U treft dit allemaal, uitsluitend postfris, aan in de nieuwe 60 pagi
na's (A5 formaat) tellende prijslijst Antarctica (september 1999) 
welke U na overmaking van ƒ 2,50 of voor ƒ 2,40 aan frankeer-
geldige zegels ontvangt A.u b vermelden "prijslijst Antarctica" 

Postzegelliandel 
Boomstamps 

Grote Markt 1, 8011 LV Zwolle 
Postbus 1532, 8001 BM Zwolle 

038 - 4213838 (fax 4226330) Postbank 3931929 

HET KARVEEL 
voor postzegels en munten 
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Tel. 0320 248985 
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8224 JN Lelystad 
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NotMC 

Als in deze rubriek wordt gesproken 
von ofbeeldmg melding 3/223 don 
wil dat zeggen dot de gegevens van 
de afgebeelde zegel kunnen worden 
gevonden in Pbilatelie' van maart (3) 
opbyz i |de223 

Als bi| een zegel geen omscbriivinq 
wordt gegeven don is de zegelof de 
omschri|Ving ervon Inog) met door de 
somenslelster van deze rubriek ont

wordt gegeven d . ^ 
omschri|Ving ervan Inog) met door de 
samenstelster van i 
vangen 

Alleen nieuwe emissies van landen die 
worden erkend door de Wereldpost 
vereniging worden vermeld, dit boudt 
eihter met automotiscb in dot derge 
lijke emissies in tentoonstellingscollec 
ties mogen worden opgenomen 

EUROPA 

ALAND 
1111  '99 . Kerstmis 1999. 
Vel met twintig zelfklevende bij
plokzegels; opbrengst bestemd 
voor de vrijwillige reddingsdienst 
en de vereniging voor dementie. 
Huis in kerstsfeer. 
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ALBANIË 
25 4  ' 99 . Vijftig joor NATO*. 
10 ,1001 ; blok van 250 [.Vre
desduif met als schaduw een 
straaljager, beeldmerk; ongeveer 
dezelfde afbeelding, blokrand met 
vloggen lidstaten. 
l  6  ' 9 9 . Illyrische munten van 
verschillende vindplaatsen (1ste
5de eeuw). 
10,20,200 L; blok van 310 L. 
2 0  6  ' 9 9 . Honderdtiende ge
boortedag van filmkomiek Charles 
Spencer Chaplin (18891977). 
30 ,50 ,2501 Charlie Chaplin in 

^ verschillende karakteristieke po

^ ses (met wandelstok en bolhoed). 
: : 27'99.'Philexfrance99',in
^ ternationale postzegeltentoonstel
^ ling in Parijs; overdruk. 
= 150L.op30q. 
^ 67  '99 . Holocaust. 
= 30,150 L Door tralies gestoken 
^ arm en been. 
^ 25 7  ' 99 . Dertig jaar eerste be
^ mande maanlanding. 
I Strook met 30,150,300 LDoor

 °" loper; blok van 280 L Resp. Arm
§ 1 1 strong en Aldrin op de maan, 
MM maanlander; startende raketten. 

ALDERNEY 
1910'99.Alderney garni

zoenseiland. Il l; militaire forten. 

20,25,30,38 p. Alle tweemaal, 
doorlopers. Resp. fort Grosnez 
(circa 1855) en negende bataljon 
'Royal Garrrison Artillery'; 'The 
Arsenal'(FortAlbert, circa 1862) 
en 'Royal Engineer Unit'; Fort 
Tourgis (circa 1865) en tweede 
bataljon 'Royal Scots Regiment'; 
Fort Houmet Herbe (circa 1870) 
en 'Royal Alderney Artillery Mili
tia'. 

op 4 december. 
17,21 fr. (E 0.42,0. 
foto verloofde paar, 
de paar en oudlers. 

2 9  1 1 
' 9 9 . Huwe
lijk van 
kroonprins 
Filip en Ma
thilde d'Ude
kem d'Acoz 

52). Resp. 
foto verloof

ANDORRASPAANS 
29 4  ' 99 . Vijftig jaar Raad van 
Europa. 
35 P. Paleis van de mensenrech
ten in Straatsburg, jubileums
beeldmerk. 

ARMENIË" 
194  '99 . Vijfenzeventigste ge
boortedag van filmregisseur/kun
stenaar Sergej Parajanow (1924
1990). 
Blok van 500 d. Portret. 
194'99.'IBRA 99', internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Neurenberg. 
Opdruk beeldmerk op blok 'Sergej 
Parajanow'. 
20 4  ' 99 . Nationale kleder
drachten (II). 
170,250 d. Resp. moeder en zoon 
uit Karin, dochter en vader uit 
Zongezur. 
22 4  ' 99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
170,250 d. Resp. Khosrow,Dilijan. 

AZERBEIDZJAN" 
274'99. ' IBRA 99', internatio
nale postzegeltentoonstelling in 
Neurenberg. 
1000,3000 m. Opdruk op Europa
zegels 1998 (melding 10/707). 
28 4  ' 99 . Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuurreser
vaten'. 
1000,3000 m. Resp. Gizilogach, 
Girkan. 

BELGIË 
2 / 3  1 0  ' 9 9 . Spoorwegzegels, 
nieuwe uniformen. 
50,75,100,125 fr. (E 1.24, 
1.86,2.48,3.10). 

BOSNIEHERZEGOVINA 
Afbeelding melding 11/787. 

l  7  ' 9 9 . Honderdtwintig jaar 
postzegels. 
1 (M). Stadsgezicht van Sarajevo, 
jaartallen 18791999. 
l  7  ' 9 9 . Honderdvijfentwintig 
joorUPU*. 
1.50 (M). Telefoon en rond we
reldbol cirkelende brieven, beeld
merk. 
2 7  7  ' 9 9 . Mineralen. 
0.40,0.60,1.20,1.80 (M). Resp. 
'tuzlait' uit Tuani, sideriet uit Vi
tez, hielofan uit Busovaco, kwarts 
uit Srebenico. 

BULGARIJE 
Aanvulling/correctie melding 
11/786'Bulgaria 99 Sofia'; flora. 
Blok met viermaal 0.60 L Resp. 
Oxytropis urumovii. Campanula 
transsilvanico. Iris reichenbachii, 
Gentiono punctata. 
Aanvulling melding 11/786 'pad
destoelen'. 
Wetenschappelijk namen. Resp. 
Russulo virescens, Agoricus cam
pestris, Hygrophorus russulo, 
Lepisto nudo. 

DUITSLAND 
22 10  ' 99 . Automaatzegel. 
Zegel met beeldmerk Duitse pos
terijen (drie posthoorns). 
4  1 1  ' 9 9 . Kerstmis 1999; toe
siagzegels. 
100I50, 
110150 Pf. 
Resp. de 
aankondi
ging (en
gel), de Ge
boorte 
(Kind in 
kribbe, os 
en ezel). 

411  ' 9 9 . Serie 'bedreigde dier
soorten in Duitsland'; Rhinolophus 
ferrumequinum (vleermuissoort). 
100 Pf. Verschillende afbeeldin
gen (vliegend en 'hangend': sla
pend). 

ESTLAND 
1210 '99 . Folklore, kleder
dracht uit zuidoostelijk Estland 
(Setu streek) 
3.60,5. kr. Resp. bruid en brui
degom, muzikanten met hoorn en 
dubbele fluit. 
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GROENUND 
1111 '99 . Kerstmis 1999. 
4.50,4.75 kr. Resp. brief schrij
vende hond en kaarslicht, met el
kaar verbonden handen en kaars
licht; postzegelboekje met twee 
velletjes van elke waarde. 

1111 '99. 'Op naar 2000'. 
5.75 kr. Ijskap van Groenland 
met opschrift 'Ukioq ór 2000' 
(Groenland jaar 2000). 

i UWOOAl!!«» 5.75 

NAATGRÖNLAND ; 

GROOTBRIÜANNIE 
712'99.Millennium
zegels, XII, 'Artists' 
ToFe'; aftellen tot jaar 
2000, zegels 4,3,2 en 
1. 
19,26,44,64 p. Resp. 
'wereld van het toneel' 
(danspaar tussen half 
geopende gordijnen). 

'wereld van muziek' (gekleurde 
verticale strepen als symbool voor 
muziekcompositie), 'wereld van li
teratuur' (boek), 'nieuwe werel
den' (abstracte voorstelling). 

1412'99.'Timekeener'(uur
werk, tijdwaarnemer); laatste 
emissie van het millennium met 
honderdste zegelontwerp van Da
vid Gentleman. 
Blok met viermaal 64 p. Wereld
bol en klok (vier posities van klok 
en Greenwichmeridioon met sa
menvallen op millenniummo
ment). 

GUERNSEY 
1910 '99 . Kerstmis 1999; de 
Heilige Familie. 
17,25,30,38,44,64 p.; blok 
met alle woorden. Uit Amerikoons 
eikenhout gesneden kerststalfi
guurtjes uit de kerk van Onze
LieveVrouw van de rozenkrans in 
St. Peter Port. 

ITALIË 
l l  1 0  ' 9 9 . Uitvinding van de 
'pilo' (voltazuil) door Alessandro 
ëiuseppe Antonio Anastosio Volta 
(17451827) tweehonderd jaar 
geleden. 
3000 L. (E 1.55). Borstbeeld, vol
tazuil (de eerste praktisch bruik
bare spanningsbron met een ta

melijk con
stante elek
trische 
stroom; de 
eenheid 
van elektri
sche span
ning 'po
tentiaalver



schil': volt, is verwijzing naar Vol
ta). 
1810'99.Honderdvi|fentwin
tig jaar UPU*. 
900 L (E 0.46). Symbolische 
voorstelling (envelop, beeldmerk). 
2210'99.Honderdvijftigste 
sterfdag van dichter/patriot 
GoffrecloMameli (18271849), 
honderdvijftig jaar 'Repubblica 
Romano'; zegel op zegel. 
1500 L. (E 0.77). Borstbeeld, 
Yvert nrs. 537 en een zegel uit de 
serie nrs. 518529. 

2 3  1 0  ' 9 9 . Oriënteren op post
zegels verzamelen; 'de postzegel 
onze vriend'. 
450,650,800,10001 (E 0.23, 
0.34,0.41,0.52); vel met alle 
waarden. Symbolische voorstellin
gen. 
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JOEGOSLAVIË 
l  1 0  ' 9 9 . Dertig jaar'Joy of Eu
ropa' (Europese ontmoeting van 
kinderen met een vriendschaps
woordenboek von vijftien woor
den: zon, plezier, vrijheid, brood, 
mamma, pappa, liefde, spel, vre
de, kind, boek, voael, zong, Euro
pa, vriend)/werelakinderaag; kin
dertekeningen (tekenwedstrijd 
'Joy of Europe' voor de tweede 
maal, eerste mooi in 1997). 
6., 15. Ndin. Resp. gouden me
daille voor de 'leeuw' van de 
Joegoslavische Luko Minic (5 
joar), 'moeder met twee kinderen' 
van de Cypriotische Andreas Kopo
ris (7 jaar). 

LETLAND 
26 6  ' 99 . Uitgiftedatum mel

ding 7/527/528 'geschiedenis 
transport in Riga'. 

107  '99 . Uitgiftedatum mel
ding 7/527/528'kerken, basiliek 
van Agiona'. 

LIECHTENSTEIN 
612 '99 . Kerstmis 1999. 
70,90 r., 1.10 F. Resp. de aan
kondiging, de Geboorte, de voor
stelling in de tempel (schilderijen 

uit de 
kapel 
van St. 
Maria 
van de 
ver

troosting in Dux, 
Schoon). 
612 '99 . Merk
tekens gebruikt 
voor analfabeten, 
gevonden in hui
zen uit de middel
eeuwen (in Trie
senberg en Plan
ken, Valois). 
70,90 r., 1.80 F. 
Resp. Op deur, op 
schilderij, op bijl. 

iE M 
1 |i 

612  '99 . Boekdrukkunst 
(1450). 
3.60 F. Profielportret van uitvin
der Johannes Gutenberg 
(1397/14001468) met boeken
planken op achtergrond. 

■ ■ ■ ■ ■ * * ■ 
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BUCHDRUCKS 
1397 O Z Q 1399 
FÜRSTENTUM UECHTENSTEIN 

112000. Heilig jaar 
2000/tweeduizend jaar christen
dom. 
Blokje met 70 r. en 1.10 F. Resp. 
schilderij 'de Geboorte' van Mat
thias Stomer (1642), schilderij 'de 

FUERSTENTUM LIECHTENSTEIN 

Geboorte' van Ferdinand Gehr 
(1990); langs onderrand zegels rij 
steeds duidelijker wordende jaar
tallen. 
112000. Liechtensteinse Post 
AG. 
90 r. Symbolische voorstelling met 
jaartal 112000. 

LITOUWEN 
189  ' 99 . Stadswapen (correctie 
op melding 10/705). 
70 c., 1., 1.40 Lt. Resp. Marijam
pole, Siaulioi, Rokiskis. 

9 10  ' 99 . Museumvoorwerpen. 
70 c, 3. Lt. Resp. zwaard van ge
neraal S. Zukouskos (aan hem 
overhandigd in 1927 tijdens het 
songfestival op het jaarlijks con
gres van 'Pavosaris': lente); wa
penrusting van huzaar (Groother
togdom Litouwen, 16de18de 
eeuw) bestaande uit helm, borst
schild, hals, schouder en handbe
dekking (aangekocht door gravin 
J Capskieneinl933). 

23 10  ' 99 . Tweehonderdste ge
boortedag van schrijver/dichter/ 
filoloog (folklore/mythologie) Si
monos Stonevicius (17991948). 
70 c. Afbeelding ontleend aan de 
fabel 'paard en beer'. 

1311  ' 9 9 . Kerstmis en nieuw
jaar. 
70 c, 1.35 Lt. Resp. wintersymfo
nie, kerstlied. 

LUXEMBURG 
3 0  1 1  ' 9 9 . Kerstmis 1999; toe
slagzegel. 
1612 F. Tekening 'kerktoren met 
kerstsjaal in de sneeuw' van de in 
Luxemburg levende Belgische 
kunstenaar Michel Demart. 
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3011'99.Liefdadigheids(toe
slag)zegels 1999; lancTschapsteke
ningen van de abt van Echternoch 
(Johannes Bartels, 15441607). 
1612 (tweemaal), 20f3,3217 F. 
Resp. Oswiler (huidige Osweiler), 
Bettemburch (Bettembourg), 
Cruchte auf der Alset (Cruenten), 
Berchem. 

30 11  ' 99 . Tweehonderdvijftip
ste geboortedag van Johann Wolf
gang von Goethe (17491832). 
20 F. Schets 'Tor zum Breitenweq 
im Stadtgrund' von de dichter zelf 
(gemaakt tijdens zijn verblijf in 
het fort Luxemburg, 1792). 

MACEDONIË 
69  ' 99 . Ecologie. 
30 den. Porasolvormige boom. 

MALTA 
610  '99 . Maltezer opstand te
gen de Fronsen tweehonderd jaar 
geleden. 
6,16 c. Beide tweemaal, in sa
menhang. Resp. 'vader' Michael 
Xerri, monument 'LEroy Maltin' 
(beide met Maltezer vlag op ach
tergrond), generaal Belgrand de 
Voubois (Franse vlag), kapitein 
Alexander Ball (Engelse vlag). 

610  '99 . Heiligdom van 
Mellieha. 
35 c; blok van 6 c. Resp. Het in 
1688 door Guttenberg( 1647
1733) geschonken exvoto schil
derij 'Tne Knight Fra Wolfgang 
Philip Guttenberg interceding with 
the Virgin for the safety' (von 
schilder Stefano Erardi, 1630
1716 of Giuseppe d'Arena, circa 
16331719), Madonna van Mel
lieha (op rots geschilderd). 

MAN 
22 9  ' 99 . Kerken van het eiland 
Man. 
21,25,30,64 p. Resp.'St. Lukes', 
'St. Mark's', 'St Germans Parish' 
kathedraal/Peel, 'Molew Parish'. 

1210 '99 . Muziek, de'Bee 
Gees'; gouden platen 
22,26,29,37,38,66 p; blokken 
van 60 en 90 p Resp'Massa
chusetts'(1967),'Words'(1968), 
'I've Gotta get a Message to you' 
(1968),'Ellon Vannin'(1998), 
'You win again'(1987),'Night 
fever'(1978);'Immortality', 
'Stayin' Alive'. 

3 1  1 2  ' 9 9 / 1  1  2 0 0 0 . Millen
nium sterrenbeelden. 
Blokje met 50 p,£2.  , 50p 
Resp tijdstip 23 59 op 21 decem
ber 1999: Mars, Deneb, Wego, Al
tair (Deneb, Wego en Alta'ir: Zom
derdriehoek); 00 00,19992000: 
Lynx Kleine Beer, Grote Beer en 
Droak; 00 01 op 1 januari 2000: 
Mercurius, Venus, boon van bet in
ternationale ruimtestation; beeld ^ 
merk 'Greenwich 2000'. ^ 

MOLDAVIË E 
207  '99 . Dertig jaar bemande s 
maanlanding. ^ 
25b. (tweemaal), 5  L. Resp. Neil = 
Armstrong, Michael Collins, Edwin ^ 
Aldrin. ^ 
31 7  ' 99 . Ordes en medailles f 
25 (driemaal), 90 b., 1.10,2.40 | 
L; blok von 5. L. Resp. voor civie ^^

le verdiensten, voor militaire ver 0 0 4 
diensten, voor betoonde moed, 0 0 i 
'MihaiEminescu' medaille, orde 
van verdiensten voor arbeid, 'Ste
foncelMare' orde; orde van de 
republiek. 



78  '99 . Kunstnijverheid. 
5,25,95b,1.80L.Resp.v^iinfles 
met mahonie inlegwerk, folkloris

tische blouse, aardewerk, rieten 
meubels. 

OEKRAÏNE 
27 7  ' 99 . Stichting Golicisch
Volhynische stoot achthonderd 
jaar geleden. 
50 k. Staatswapen (gekroonde 
leeuw en ridder). 
27 7  ' 99 . Honderd jaar natio
naal kunstmuseum. 
30,60 k. met verbindend vignet. 
Resp. icoon 'Juri Zmijeborets' 
(15de eeuw), schilderij'meisje 
met rode hoed' van 0.0. Murasch
ko; het museum. 
78  '99 . Bijenteelt. 
30 k. Apis mellifica (honingbij) op 
bloem. 
14 8  ' 99 . Honderdvijfentwintig 
joorUPU*. 
30 k. Monument in Bern. 
148  '99 . Stad Poltava elfhon
derd jaar geleden gesticht. 
30 k. Stadswapen. 
178  '99 . Onderscheidingen, II. 
30 k.; blok met tweemaal 2.50 
(G). Resp. van Orde van de vorstin 
Olga; voor Staatsverdiensten, gou
den ster. 

OOSTENRIJK 
Afbeelding melding 10/706. 

m 

60,70 gr. 1.40 Z. Alle tweemaal. 
Resp. Dytiscus morginolis, Corixo 
punctata, Limnophilus, Perlo mar
ginota, Anax imperator. Ephemera 
vulgoto. 

ROEMENIË 
2 4  9  ' 9 9 . De twintigste eeuw, II. 
1500,1700,3000,73001 Resp. 
ontdekking van bloedgroepen in 
19001902 door de Oostenrijker 
KarlLandsteiner(18681943), 
ontwerpen van eerste elektronmi
croscoop door Ernst Ruska (1931), 
ontdekking van insuline in 1921 
door N.C. Poulescu 18691931), 
splijting uraniumkern in 1938 
(foor 0. Hohn (18791968, por
tret) en F. Strossmonn (niet afge
beeld, alleen vermelding). 

s strcemfi jr^r 

RO M A NI A/9HI73pO L 

9  1 0  ' 9 9 . Hon
derdvijfentwintig 
joarUPU*. 
3100 L. Posthoorn 
in envelop, berg
landschap. 
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1211  '99 . Serie'volksgebrui
ken en kostbaarheden'; de 'Pum
merin' (monumentale klok van de 
kathedraal van St. Etienne). 
7. S. Nieuwjoarsluiden van de 
'Pummerin' op 1 januari 2000. 
1211  '99 . Serie'Oostenrijkse 
sagen en legenden'. 
32. S. 'De ontdekking van de 
ertsberg' (gouden berp). 
12 11  ' 99 . Honderdvijftig jaar 
nationaal geologisch instituut. 
7. S. Gebouw en drie fossielen 
26 11  ' 99 . Kerstmis 1999. 
7. S. Detoil van kerstkribbe van 
het hoogaltaar uit de kerk van 
Pinkofeld. 

POLEN 
29 6  ' 99 . Tachtigste verjaardag 
van het verdrag van Versailles (28 
juni 1919). 
1.40 Zl Portretten van 
musicus/politicus Ignocy J. Pode
rewski (18601941) en politicus 
Roman Drnowski (18641939). 
97  '99 . Morioofbeeldingen. 
60,70 gr. Resp. Moriaofbeelding 
uit de Moriokerk in Rokitno, Ma
riabeeld uit de kerk in Szymanow. 
167  '99 . Waterinsecten. 

RUSLAND 
99  ' 99 . Ge
schiedenis Russi
sche motorfiet
sen. 
Vel met 1., 
1.50,2., 2.50, 
5. r. en vignet. 
Resp.lZH1 
(1929),L300 
(1930), M72 
(1941),M1A 
(1945),IZH'Pla
neta5'(1987). 
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3 0  9  ' 9 9 . Russische sportspelen 
van vroeger en nu. 
2. r. Vijfmaal. Resp. poardrijwed
strijd, 'kuryosh' worstelen, spel 
met gestapelde blokjes hout, wed
strijd met rendieren, gewicht
heffen. 

ZM *4 p j w ipeyiKt' 

t 
6 10  ' 99 . Muziek; portretten 
van zangers van het Russische 
toneel. 
2. r. Achtmool. Resp. Leonid 
Utyesov (18951982), Lidiyo Rus
lanovo (19001973), Klaudio 
Shulzhenko (19061984), Mark 
Bernes(19111969),Bulat 
Okudzhovo (19241997), Vladi

mir Vysotsky (19381980), Igor 
Tolkov (19561991), Victor Tsoy 
(19621990). 

SLOWAKIJE 
21 9  ' 99 . Serie'technologische 
monumenten'. 
7 Sk. 'Woterpillor machine' uit 
1749 op de Leopoldschocht 
(pompmachine voor mijnwoter in 
het ertsreservaat van Banska 
Stiavnica) van Jozef Karol Heil 
(17131789). 
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21 9  ' 99 . Zangvogels. 
Velletje met 14,15,16 Sk, Resp. 
Ponurus biarmicus, Lanius collurio, 
Phoenicurus phoenicurus; velrand 
links met Loxia curvirostra en Ti
chodroma muraria, rechts met 
Soxicolo torquoto en Monticolo 
soxatilis 

510  '99 . Serie'kunst'; schilde
rijen 
13,14 Sk. Resp.'studie van de 
staande smid' (Dominik Skutecky, 
18491921 ),'Malatinó'uit 1940 
(Milos Alexander Bozovsky, 1899
1968). 

TSJECHIË 
2010 '99.Beuron school voor 
kunst (naam ontleend oon het 
Beuren benedictijnerklooster in 
BodenWürttemberq; gravin Ga
briela SweertsSpork stichtte be
nedictijnerklooster in Praag, 1888; 
poter Desiderius Lenz, 18321928, 
richtte de Beuronschool op, kun
stenaars Jon Verkade, Carl Gres
nicht, Paul Krebs e.o.j. 
Velletje met 11. en 13. Kc. Resp. 
altaarschilderij van 'de Moeder 
Gods' (Maria Mater Misericordiae, 
1898) en Latijnse tekst'; schilderij 
'Pantokrotor'uit 1911, tekst'Ego 
sum qui sum'(Ik ben die Ik ben) 
en 'Pox vobis' (vrede met u), vel
rand met muurschildering van een 
'Pieto'; afbeeldingen bevinden 
zich in de St.Gabrielkerk in 
Praag. 

2 0  1 0  ' 9 9 . Tekeningen (humo
ristische woordloze tekeningen) 
van Miroslav Bortók (geboren in 
1938). 
4.60,5., 7. Kc. Resp. dokter met 
clownsmasker heft pasgeboren 
baby (navelstreng) omnoog, ou
der echtpaar kijkt naar sterrenhe
mel (hemel met sterren lekt door 
roam noor binnen), hond met pijp 
en borden 'verboden voor hon
den' en 'verboden pijp te roken'. 

■ ■■■■■ r^p^t l^^» 
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SPANJE 
Afbeelding melding 11/789. 

TURKIJE 
79  '99 . Beeldhouw
kunst. 
250.000 TL. Moderne 
beeldhouvmerken. 
2 8  ' 99 . Toerisme 
125.000,250.000 TL. 
Beide tweemaal. Resp. 
fresco uit het archeolo
gisch museum van An
takyo (vroegere An
tiocnié), Zeustempel in 

Aizonoi, golfterrein in Antalya, 
zeiljacht voor de kust van Bodrum. 

IJSLAND 
Aanvulling/correctie melding 
11/706/707. 
4  1 1  ' 9 9 . Kerstmis 1999, of 
beeldingen van de dertien 'Yule 
goblins' (kerstkabouters, kobolds, 
verschijnen een voor een vanaf 
dertien dogen voor kerstmis) met 

citaten uit het gedicht van Johan
nes ürKdtlum (18991972). 
Vel met vijfmaal tien zegels van 
35. kr. met tien verschillende ka
bouters; vel met vijf stroken (acht
enveertig zegels en twee vignet
ten) met repeterende ofbeeldin 
gen van drie kabouters en twee 
vignetten met wensen. 
Het in oktober gemelde velletje 
met dertien zegels met de afbeel
dingen van de 35. en 50 kr. 
wordt zonder waardeaanduiding 
cadeau gegeven bij aanschaf van 
alle dertien kerstzegels 

ZWEDEN 
1811  '99 . Kerstmis 1999; 
kunstschatten uit kerken. 
Drie zegels'julpost 1999'(kerst
post binnen Zweden). Brandschil
deringen uit kerken van het eiland 
Gotland (nu in het Historisch mu
seum in Stockholm); een van deze 
motieven (Heilige Geboorte) als 
rolzegel, de twee andere ('Heilige 
Geboorte', aanbidding door de 
drie koningen) in mapjes met tien 
zegels. 

6. kr. Tweemaol. Uit hout gesne
den Modonnabeelden uit de vijf
tiende eeuw van NoordDuitse 
beeldhouwers uit kerken van 
Östergotland en Uppland; mopjes 
met tien zegels. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
21 6  ' 99 . Weekdieren. 
10.000,20.000,30.000,40.000, 
50.000,60.000 Afs, blok van 
150.000 Afs Resp. Viviporus 
contectus, Colliostomo ziziphinus, 
Notico millepunctota, Cassis 
sulcosa, Murex brandoris, 
Buccinulum corneum; Helis hor
tensis 



ALGERIJE 
Jaarprogramma 1999. 
2 0 - 1 - ' 9 9 . Wolbewerking en-
verwerking (melding 8/9/608). 
5.-, 10.-, 20.-, 24.-Dh. 
18-2 - '99 . Internationale dag 
van de Chahid 
5.- Dh. Symbolische voorstelling. 
17-3 - '99 . Bloeiende vruchtbo
men. 
5.-, 10.-, 24.-Dh. Resp. peer, 
pruim, sinaasappel. 
18-4 - '99 . Traditie en erfgoed. 
5.-, 10.-, 20.-, 24.-Dh. Resp. ke
ramisch mozaïek TIemcen (14de 
eeuw), keramisch mozaïek Koloo 
Des Beni Hammod (11 de eeuw), 
wieg, 'skampla'. 
April ' 9 9 . Presidentsverkiezin
gen. 
5.- Dh. Symbolische voorstelling. 
12-5 - '99 . Zevende Afrikaanse 
spelen van Johannesburg. 
5.-, 10.- Dh. Symbolische voorstel-
hngen. 
6-6 - '99 . Rotsen. 
5.-, 20.-, 24.- Dh. Resp. 'Gneiss-
oeille', graniet/kalk-Alcolin, 
'Schiste i serielle'. 
Juli ' 9 9 . Topconferentie OUA*. 
5.- Dh. Symbolische voorstelling. 
15-9 - '99 . Vissen. 
5.-,10.-,20.-,24.-Dh.Resp.Den-
tex dentex, Mulus surmeletus, 
Dentex gibbosus, Diplodus sargus. 
14-10- '99 . Nationale dog van 
de boerin. 
5.- Dh. Symbolische voorstelling. 
1-11 - ' 9 9 . Vijfenveertigste ver
jaardag van de revolutie van 1 no
vember. 
5.- Dh. Symbolische voorstelling. 
15-12- '99 . Folkloristische dan
sen. 
5.-,10.-,24.-Dh.'Chaoui','Tar-
gui', 'M'zab'. 

ARGENTINIË 
Afbeelding melding 10/707. 

25 -9 - ' 99 . Nationale parken, VI; 
met fauna. 
50 (driemaal), 75 (tweemaal) c. 
Resp. Nationaal park Mburucuyó 
en Myocaster coypus, 
Quebroda de los Condoritos en 
Vultur gryphus Linné, San Gulller-
mo en Vicugna vicugna, Sierra de 

los Quijodos en Felis concolor, To-
lampayo en Dusicyon griseus. 
9-10 - '99 . Veertig iaorlnter-
Amerikaaonse ontwikkelingsbank. 
75 c. Symbolische voorstelling. 
9 -10 - ' 99 . Honderdvijfentwintig 
jaar UPU*. 
S1.50. 'Evidencios VI de Carlos 
Gallardo'. 

ARMENIË*' 
Zie onder Europa 

ASCENSION 
2 3 - 1 2 - ' 9 9 . Communicatie, 
'cable and wireless'. 
15,35,40,50 p.; blok van 
£1.50. Resp. CS'Anglia'(1900), 
CS'Cambria'(1910), routekaart, 
CS'Colonia'(1910); CS'Seine'. 
Zonder datum. Kerstmis 1999, 
millennium; afbeeldingen met kin
deren en tekst 'Christmos-a time 
of hoppiness and togetherness'. 
15,35,40, 50 p. Resp. peuters 
met mutsen en speelgoed, twee 
meisjes met hoedjes en clownsge
zichten, kinderen in bed met 
kerstkous, verklede kinderen 
(hoofddeksels). 

AUSTRALIË 
1 - 1 0 - ' 9 9 . Leven in en rond 'de 
plas'; hoofdzakelijk kikkers. 
45 (viermaal), 50 (tweemaal) c. 
Resp. Litoria splendida, Todiram-

phus sanctus (vogel), Litoria 
rothii, Rhyothemis graphiptera 
(vlinder), Litoria microbelos, Lito
ria bicolor. 
Vel met de zes zegels. Op volrond 
Echthromorpho intricatoria, Oeco-
phyllo smaragdina, Diplocodes hae-
matodes; postzegelboekje met 
zelfklevende zegels, zelfklevende 

rolzegels. 
6-10- '99 . Automaat
zegels 'Tiwi Art'. 
45,90 c., $1.35. 
1-11 - '99 . Kerstmis 
1999. 
45 c., $ 1 . - . Resp. ge
stileerde Madonna met 
Kind, abstracte levens
boom; postzegelboek-

1-11-'99.'Celebrate 2000'. 
45 c. met vignet. Vuurwerk, jaar
tal 1999 met overdruk van 2000; 
vignet met 'Celebrate 2000'; ook 
beschikbaar als 'Personalised 
stomp' (op vignet een persoonlijke 
foto). 

Eu 
r 

AZERBEIDZJAN" 
Zie onder Europa 

BAHAMA'S 
Afbeelding melding 11/789. 

BAHAMAS 
NATIONAL TRUST 

r 

/ : 
> 

Aanvulling melding 10/707 'hon
derdvijfentwintig jaar UPU*': resp. 
postboot'Delawore'(1880),SS 
'Atlantis'(1923), MV'Queen of 
Bermuda'(1937), USS'Soufley' 
(1943). 

BAHREIN 
9 -10 - ' 99 . Internationaal jaar 
voor de ouderen. 
100,200,250fils Beeldmerk 
met drie verschillende achter
gronden. 

BARBADOS 
12 -10 - ' 99 . Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
10,45 c., $1.75,2.-. 

BELIZE 
3 0 - 9 - ' 9 9 . Honderdvijfentwintig 
jaar UPU*. 
25,60,75 c., S I . - . 

BENIN 
Afbeelding melding 11/790. 

BERMUDA 
5 -10 - '99 . Brievenbussen; zegel 
op zegel. 
30 ,75 ,95c . ,$ l . - . 

BOTSWANA 
17-8-'99.SADC*-dag. 
Blok van 5.- P. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 11/790. 

CAMBODJA 
5-8 - '99 . Flora; orchideeën. 
200,500,900,1000,1500,4000 
R.; blok van 5400 R. Resp. Cymbi-
dium insigne, Papillonanthe teres, 
Panisea inifloro, Euonthe sonde-
riona, Dendrobium trigonopus, 
Vando coerulea; Pophiopeailum 
callosum. 

CANADA 
l - 1 0 - ' 9 9 . Vliegers. 
46 C. Viermaal (zegels met de 
vorm van een ellips, ongelijkzij
dige driehoek, onregelmatige 
vierhoek, rechthoek). Resp. met 
afbeelding van draak met hon
derd 'poten' ('dragon centipede 
kite'), sportvlieper ('master con
trol'], Indiaas vliegend tapijt ('In
dian garden flying carpet'), met 
vierkante dozen zonder bodem 
en deksel ('Gibson Girl-box 
kite']; postzegelboekje met acht 
zegels. 

17-9 - '99 . Dog van Mercosur 
(lidstaten: Argentinië, Brazilië, 
Paraguay, Uruguay] cultureel erf
goed; het boek. 
RS 0.80. Opengeslagen boek, 
vlaggen lidstaten, beeldmerk. 

p p p p p i i ^ 

***** 

4 - 1 1 - ' 9 9 . Kerstmis 1999; aan
kondiging van het millennium 
door Victoriaanse engelen. 
46,55,95 c. Resp. engel met 
trommel, met speelgoed, met ster
retje; postzegelboekjes met tien 
en vijf zegels. 



1210'99.Millenniumzeaels. 
46,55,95 c; blokjes van elke 
waarde; blokjes met vier zegels 
van elke waarde. Resp. toekomst 
ostzegelproductie (hologram), 
ind met duif, duif met olijftakje 

in klassieke stijl; alle blokjes met 
'love' en 'peace'. 

K; 

CHILI 
311'98! Schilderijen. 
$300,450; blok van $1500. 
Resp. zelfportret (Augusto Eguiluz, 
18941969),'eenzame boom' 
(AgustinAbarca, 18821953); de

tail van 'Zwei Akte' (tlenriette Pe

tit, 18941983). 
1811'98! Zeventig jaar katho

lieke universiteit van Valparaiso. 
$ 130. Universiteitsgebouw en 

wapen. 
191 l'98!Upoep*; belangrijke 
vrouwen. 
$ 120,250. Resp. lerares pedago

giek en feministe Amanda Laborca 
(18861975), schrijfster en diplo

mate MortoBrunet (19011967). 
2911'98! Frankeerzegels; vo

gels. 
S10,20. Resp. Zonotrichia capen

sis, Curaeus curaeus. 
2712'98! Wereldontmoeting 
scouting, Picorquin. 
$120,200,250,300,1000; blok 
van $ 3000. Resp. gezichten, por

tret oprichter Rooert BadenPo

well, (18571941), vredesduiven, 
scout en wereldkaart, zingende 
kring; olie afbeeldingen met 
beeldmerken; ontmoetingsplaats, 
beeldmerk van deze ontmoeting 
en vroegere beeldmerken. 
52'99. Paardensport; vijftig 
jaar hoogspringrecord (2.47 me

ter). 

$200. Portret officier Alberto Lar

raguibelMorales(19191995), 
paard Huoso. 
182'99. Honderd jaar brand

weer van Temuco. 
$ 140,200,300,350; blok van S 
1500. Resp. hondpompwogen 
(1900), Fordbrondweerouto 
(1929), Fordbluswagen (1995), 
MercedesBenz ladderwagen 
(1967), berging slachtoffers. 
33'99. Zegel voor grootver

bruikers/duizendste zitting kamer 
van ofqevaardiaden. 

= $140 Vergaderzaal, tekst D/S 
 ' 20. 
M l 153'99.Honderdviiftigjaar 
wUt opvoedingsinstituut Picpusvereni

ging (SSCC), Santiago. 
S 250. Schoolgebouw en kerk 
(1922 en 1999). 
294'99. Zestig jaarstaats

maatschappij 'Corfo'. 
$ 140. Portret Pedro Aguirre Cer

da( 18791941, Staatspresident 
van 19381941), jubileumsbeeld

merk. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
23'99.Scliilderijenuithet 

boek 'vreugde in vre

destijd' (Chingdynos

tie). 
5. (tweemaal), 7., 
26.; blokken van 7., 
26.. Resp. jongen met 
speelgoedolifant, kin

tieren met kaarsen, 
kinderen spelen jager

tje, kinderen met ma

rionetten. 
203'99. Traditio

nele architectuur 
1999,V;decorotieve 
elementen. 
5.(tweemaal), 10., 

19.. Resp. hangende cilinders, 
Toishischerm, Xuanyu gevelver

siering, houtsnijwerk. 
1510'99. Muziek; opera's. 
5., 6., 10., 25.. Resp. open

luchtopera met feestelijk versierd 
toneel, kleding en opmaak, opero

zangeres in monnenrol, actrice als 
clown. 

1111  '99. Nationaal poleismu

eum 'Bird Manual 1999'; vogels. 
5.(tv/eemaal), 12.,25..Resp. 
'yellowheaded parrot', 'bluewin

ged porrotlet', 'Africangrey par

rot', 'king parrot'. 
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COMOREN 
108'98!WWF*;Latimeria 
cbolumnae (vis). 
200 F. Viermaal. 
49'98! Herdenking Diana, 
prinses van Wales (19611997). 
Drie vellen met negen zegels von 
resp. 250,350,450 F.; twee blok

ken von 1125 F. Portretten. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
Afbeelding melding 11/791. 

CEOOPEX PROUUEVE EXPORTACIONES 

$ 2,10. Portretten met resp. tekst 
en kasteel, in omlijsting. 
137'99. Inheemse vruchten. 
Blokje met viermaal $ 5. Doorlo

pend lint met wetenschappelijke 
nomen. Resp. Pseudophoenix ek

monii Burret ('cocheo'), Murtigia 
calabura L. ('memiso'), Pouteria 
domingensis ('ocana'), Rubus do

mingensis ('zarzomoro'). 

; REPUBLICA 

167'99. Afleggen van reken

schap van generaal Juan Pablo 
Duurte. 
S 3. Portret, citaat 'Sigomos el 
ejemplo de honradez de nuestros 
padres!' (loten wij het rechtscha

pen voorbeeld van onze vaderen 
volgen). 
297'99. PanAmerikoanse 
spelen van Winnipeg, Canada, 
1999. 
$ 5,6. Resp. gewichtheffen, 'base

ball'(honkbal). 

318'99. Presidenten uit de ne

gentiende eeuw. 
Vel met ochtmool S 3 en centraal 
een vignet. Portretten van gene

raals. Resp.'licenciodo' Tomas Bo

badillay Briones (1844), Pedro 
Sontona (verschillende perioden 
tussen 1844 en 1862), Manuel Ji

menes(18481849), Buenaventu

ra Baez (verschillende perioden 
tussen 1849 en 1878), Manuel de 
Regia Mota (1856), José Desiderio 
Vofverde (18571858), José Anto

nio Salcedo('Pepillo',l 863

1864), Gaspar Poloncod 864

1865); vignet met wapen. 
89'99. Schilderijen van José 
Vela Zonetti. 
$2,3,5,6,10. 

236'99. Schrijver/politicus; 
Juan Bosch y Gaviuo (geboren in 
1909). 

109'99. Nationale founo; in

secten. 
Blokje met viermaal $ 5. Resp. 
Strotoegus quodrifoveotus, Anetia 
joegeri (vlinder), Polyoncistroides 
tettigonidoe, Aplopus phosmidoe. 
159'99. Vijftig jaar maat

schappij voor aermotologie (huid

ziekten). 
$ 3. Symbolische voorstelling 
(beeldmerk en doorsnede huid). 
209'99. Maltezer orde. 
$ 2,10. Resp. kraamkliniek van 
de Maltezer orde in Santo Domin

go, Maltezer kruis. 
»»^^»»^W^l 'T^ l t l l l l l l ■■■■■■■ 

REPUBLICA DOIWINICANA 
$2 
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299'99. Vijftig jaar'Aldeos 
infantiles SOS' (kinderdorpen). 
$ 10. Twee lachende kinderen, 
beeldmerk. 
110'99.0NU*; internationaal 
jaar van de ouderen. 
$ 2,5. Resp. oudere man, oudere 
vrouw. 
510'99. Werelddag van de le

raar. 
$ 5. Leraar voor klas met leerlin

gen, beeldmerk. 

EGYPTE 
Augustus '99. Ingenieur Ahmed 
El Demerdosh Touny (geboren in 
1907, oudsporter: voetbal, bas

ketbal, gymnastiek, zwemmen), 
lid van het IOC*. 
20 P. 
Oktober '99. Kandidatuur Presi

dent Mohomed Hosni Mubarak 
voor vierde presidentschap. 
20,100,125 P. 

EL SALVADOR 
149'99.lncap ('Institutode 
Nutricion de Centromerico y Pana

ma'). 
5.20,5.40 C. Resp. kinderen en 
voeding, verantwoorde voeding; 
achtergrond met landkaart. 

mmonuemxin 
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INCAP 

CORREOS DE EL SALVADOR 

249'99. Honderdvijfenzeven

tig jaor strijdkrachten. 
1., 1.50 C. Resp. generaal Manu

el José Arce en Icapiteingeneroal 
Gerordo Barrios, jaartallen 1824

1999; vlag, gehelmde militair. 

FALKUNDEILANDEN 
99'99. Watervogels, V (mel

ding 10/709). 
9,17,30,35,40,65 p. Resp. 
Anas sibilatrix, Lophonetto specu

lorioides, Anas georgico spinicou

do, Anas versicolor fretensis, Anas 
flovirostris, Tochyeres brachypte

rus. 

311'99.'VicarofBrDy'/trek 
naar de goudvelden van Colifor

nië. 
9,35,40,80p.;£l..Resp.'Vicar 
ofBray'(Falklandeilanden 
1999),'gold panning'(1849), 
'gold rocking cradle'(1849),'Vi

car of Bray'(1849); de bark'Vicor 
of Broy' in de hoven van San 
Francisco. 

FIJI 
2610'99. Honderdvijfentwin

tig jaar UPU*. 
50,87c.,$l.,2..Treinen. 

HONGKONG 
Afbeelding melding 10/709. 

INDIA 
54'99. Maritiem erfgoed. 
3. R. Tweemaal. Resp. terrocotto

cottavoorstelling van schip uit 
Lothal (2200 jaar voor Christus), 
zeil van Induszeilschip; zeilfregot 
von de vloot van Konhoji Angre 
(17de eeuw). 
94'99. Oprichting 'Kbalso' 
(vereniging van 'zuiveren') door 
de SikhGuru Govind Singh drie

honderd joor geleden. 
3. R. Fort Kesgorh, Anondpur So

hib. 
75'99. Honderdvijftig jaar 
Bethuneschool, Colcutto. 
3. R. Portret oprichter John Elliot 
Drinkwater Betnune, schoolge

bouw. 
11S'99. Nationale dog techno

logie. 
3. R. Wereldbol, vliegtuig Honsa

3, Trishulroket, satelliet lnsat2E, 
schokelcircuit. 
266'99. Honderdvijfentwintig 
jaar hovenmoatschappij van Bom

|jay(1998). 
3. R. Schepen aan de kade, admi

nistratiekantoor. 
306'99. Tien joor onderteke

ning Mizoromokkoord 'creëren 
eigen (23ste) bondsstaat'. 
3. R. Handdruk, Mizoweefwerk, 
vliegtuig, zendmast. 

JAMAICA 
810'99. Uitgiftedatum mel

ding 11/791 'honderdvijfentwin

tig jaar UPU*'. 



Zonder datum. Honden. 
$7,10,30.Resp.shihtzu,Duitse 
herder, dobermannpin(s)cher. 

KIRIBATI 
910'99.Uitaiftedatum mel

ding 8/9/610 'honderdvijf entwin

tig jaar UPU*/kerstmis 1999'. 

MAAGDENEILANDEN 
111'99. Schelpen. 
5,10,25,35,75c.,$l..Resp. 
'sunrise tellin', 'king helmet', 
'measie cowrie', 'West Indian top 
shell', 'zigzag scallop', 'West In

dian fighting conch'. 

MACAU 
910'99. Hedendaagse beeld

houwwerken. 
$1. , 1.50,2.50,3.50. 

1911 '99. Ontmoeting van 
culturen. 
Strook met SI., 1.50,2., 3.; 
blok van $10... 
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MALEISIË 
148'99. Bomen. 
Postzegelboekje met twintigmaal 
30 s. 
318'99. Nationaal theater. 
30,50s.,l.RM. 
99'99.TNB'Powering the Na

tions Progress'. 
30,50 s., 1.RM.; twee blokken 
van 1. RM. Resp. krachtstation bij 
nacht, computer operateurs, 'sky

line' van Kualo Lumpur; stof, 
hoogspanningsmasten. 
239'99. Installatie van Zijne 
Majesteit de XI Yang diPertuon 
Agong. 
30,50s., l.RM. Portret. 
Zonder waardeoonduiding. Een

entwintig zegels 'lokale post' met 
op de rond ordes, decoraties en 
medailles. 

310'99. Eenentwintigste we

reldcongres wegen. 
30,50s., l.RM. Resp. Lebuhroya 
Utaro Selatan, Lebuhroya Damo

saro Puchong, Lebuhroya KL Ko

rok. 

MAYOnE 
245'99. Fronkeerzegel; invoe

ring van de Euro als rekeneenheid 
in het betalingsverkeer. 
3.F. (E 0.46). Euroteken (zegel 
van Frankrijk met opdruk 'Moyot

te'). 

NAMIBIË 
309'99. Vijfde wereldbeker 
postzegels '99, georganiseerd 
door 'Timbreloisirs', Frankrijk; 
mooiste door postorganisoties ge

kozen postzegel. 
Blok van NS ll..Tyto alba (uil). 

110'99. Johanna Gertze 
(Urieto Kozohendike, 1836

1935). 
NS 20.. Portret 

NAURU 
218'99.'China 99', internatio

nale postzegeltentoonstelling. 
Blok met tweemaal 50 c. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
l10'99.Frankeerzegels. 
150,250,500 c. Resp. roomsko

tholieke St.Pouluskerk, Wind

wardside(1859), flamingo's op 
Bonaire (Bonaire: 'hot flamingo is

land', flamingo: chogogo), ge

rechtsgebouw van PÜilipsburg op 
St. Maarten. 

2710'99. Voor het kind 1999; 
het kind en sport, toeslagzegels. 
40Kl 5,75125,110f45, 

225flOOc. 
Resp. bas

ketballend 
meisje, 
moeder 
geeft golf

instructie 
aan kind, 
schermer. 

vader geeft tennisles aan zoon. 

NEPAL 
84'99. Vijfentwintig jaor oog

kliniek in Nepal. 
2R. Beeldmerk kliniek, gebouw. 
76'99. Toerisme; breng een 
bezoek oon Nepal. 
2, (tweemaal), 12,15 (tweemaal) 
R. KolikaBhogawati tempel (Bog

lung), ChandanNoth tempel 
(Jumlo), BojiroYogini tempel 
(Sankhu), Mount Everest (8848 
meter), tekst en vertaling Ashoka

zuil (Lumbini). 
76'99. Inheemse fauna. 
10 R. Tweemaal. Resp. Tetrocerus 
quodricornis, Ovis ommon hodgso

nii. 

NIEUWCALEDONIË 
289'99. Hotels en restaurants 

(nieuwe uitgifte

datum). 
299'99.Eer 
ste reguliere com

merciële vlucht 
PorijsNouméa 
door de Air Fran

ce vijftig geleden. 
100 F. 'Skymaster' van Air France 
(met als speciale gast de navigator 
van de'Biarritz'uit 1932 aan 
boord), Eiffeltoren, vuurtoren. 

NIEUWZEELAND 
2010'99. Zeilsport; zeilsche

pen. 
Naast in melding 10/710 gemelde 
waarden, blok met alle waarden, 
postzegelboekje met zelfklevende 
zegels. 

NIGERIA 
318'99. Vijftig jaar Nicon. 
5,30N. 

NORFOLKEILAND 
279'99. Uitgiftedatum mel

ding 7/531 (8/9/613)'flora, ro

zen'(blok van SI.20). 
1011 '99. Honderdvijftig jaar 
Melonesische zending; gezamenlij

ke uitgifte met de Salomonseilan

den. 

Strook met tweemaal 45 c, vig

net, S1.05,1.20. Resp. bisschop 
George Augustus Selwyn, bisschop 
John Coleridge Patterson, vermel

ding '150 Years Melanesion Mis

sion', o.a. gebrandschilderde ra

men van de St.Bornabaskapel, 
missieschip 'Southern Cross' en 
christelijke symbolen. 

OMAN 
1811'98! Achtentwintigste na

tionale feestdag. 
100 b. Tweemaal. Driehoekig for

maat; blok met beide woorden. 
Resp. portret sultan Qaboos ihn 
Saia ibn Taimur (geboren in 1940, 
regerend sinds 1970), beeldmerk. 
112'98 Inwijding containerter

minal haven Raysut (Soiahoh). 
50 b. Kaart met scheepsroutes, 
ontladen containerschip. 
712'98! Internationale vredes

prijs voor sultan Qaboos. 
500 b. Portret, vredesduif. 
206'98! Veertig joor f 
ke Omoanse luchtmacht. 
100 b. 'Sepecot Jaguar S', 'British 
Aerospace Strikemaster 92', 'Scot

tish Aviation Pioneer', portret sul

ton. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
Afbeelding melding 11/792. 

P A P U A N E W G U I N E A 

POLYNESIE 
Aanvulling 10/792 'schilders en 
het naakt op Tahiti'. 
85,120,180,250 F Resp. naar J. 
Sorgnard, J. Dubrusk, C. Deloffre, 
J. Gandouin. 
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QATAR 
124'99. Algemene vergade

ring van de internationale ruiter

federatie. 
1.50 R. Beeldmerk. 

SALOMONSEILANDEN 
279'99. Auto's; Ferrari. 
SI. , 1.50,3.30,4.20. Resp. 212 
E,250TR,250LM,612CANAM. 

: SOLOMON ISLANDS 
E« 

liWiPi ; 

SENEGAL 
171  '99. Eenentwintigste rally 
ParijsDakar. 
150,175,240,290 F. 
282'99. 
Blok von 1800 F. Filmacteurs. 
Blok van 1500 F. Film en teken

film. 
Blok van 2000 F. Marcello Mostro

land. 
Blok van 2250 F. Elvis Presley. 
BlokvanlOOOF.DeTomoso. 

SRI LANKA 
75'99. St. John's College. 
2.50 Rs. 
179'99. Vijftig jaar film. 
3.50,4.,10.,17.Rs.'Handaya' 
(1979, kinderfilm, met filmploeg), 
'Nidhanoya' (1972, met vermel

ding van filmprijs in Venetië), 
'Gom Peroliyo' (1963, met film

ploeg), 'Kaclawunu Poronduwa' 
(1947); afbeeldingen met film

fragment als op filmrol. 

i s ® 3.50 

169'99. Honderdvijfentwintig 
joor Vidyodoyo Priveno. 
3.50 Rs. Gebouw, portret. 
239'99. Uitgiftedatum mel

ding 8/9/613/614'honderd joor 
tijdschrift Bhakti Probodonaya'. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOFFEL) 
2910'99. Kerstmis 1999. 
10,30,80c.,S2.. 

ST. LUCIA 
910'99. Honderdvijfentwintig 
joorUPU*. 
20,65,95 c, S 3. Resp. postboot 
'Tees'(1893), P.A.A. Sikorsky 
5.38(1929), postboot'Lady 
Drake'(1930), DC10 (1999); 
beeldmerk 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

PAASKOMnsmM« 

TANZANIA 
293 '99 . Mil
lennium. 6 
350,400,700, » 
750 Sb.; blok 
vanlSOOSh. 
Resp. hoge kwa
liteit gezond



heidszorg, goede opvoeding, vol

doende voedsel, schoon water 
voor allen; promotie toerisme 
(struisvogel). 
108'99. Honderdvijfentwintig 
joarUPU*. 
150,250,300,400 Sil.; blok van 
500 Sh. Resp. postauto en vlieg

tuig, conferentie UPU comité, wed

strijd brief schrijven, postnet

systeem (man met luchtpostbrie

ven achter computer); beeldmerk. 

TOGO 
57'99. Oude auto's. 
100,150,200,300,400,500 F.; 
blokvanlOOOF. Resp. Peugeot 
Bebe (1913), RollsRoyce (1950), 
Stutz Bearcat (1921), Ford Coupé 
T (1923), Pockard (1907), Ci

troen II Légere Sedan (1950); 
Ford'A'Tudor Sedan (1929), blok 
met Ford'A'(1931). 

TONGA 
299'99. Sterk geurende bloe

men. 
10,80 s.,$l., 2.50. Resp. Fro

groea berteroano, Garcinio pseu

doguttfero, Pholeria dispermo. 
Gardenia toitensis. 

TONGA NIUAFO'OU 
299'99. Sterk geurende bloe

men. 
55,80s., S I  , 2.50. Resp. Cono

go odorato, Gardenia tannaensis, 
Hernondio moerenhoutiona, Co

leus amboinicus. 

TRISTAN DA CUNHA 
122000 Frankeerzegels; vor

sten. 
1,3,5,8,10,15,20,25,35 p.. 

£1,2,5. Resp. koning Manuell, 
Frederik Hendrik prins van Oran

je, keizerin Maria Theresa, koning 
George III, koning George IV, ko

ning William IV, koningin Victoria, 
koning Edward Vil, koning George 
V, koning Edward VIII, koning 
George VI, koningin Elizabeth II. 

TUNESIË 
31 3 '99. Archeologische vind

plaatsen uit de tweede eeuw. 
50,250,500 m. Resp. kopitool 
van Thuburbo Mojus, thermen van 
Bulla Regia, aquaduct 
van Zagnouon. 

VANUATU 
27'99. Philexfrance '99; ont

dekkingsreizigers. 
Blok met 73,90,96 vt.Resp.de 
Bougainville met schip 'La Bou

deuse' (Pinkstereiland, 1768), La 
Pérouse met'L'Astrolobe'(1788), 
Dumont d'Urville met 'L'Astrolobe' 
(1788); blokrond met lipging ei

landen (gedeeltelijk op de zegel 
van 73 vt), beeldmerk. 
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VERENIGDE NATIES 
112000. Internationaal jaar 
van dankzegging. 
US$0.33,Zw.Fr.0.90,O.Sh.7.

(0.51). 'Glory Window' uit de ka

pel der dankzegging op 'Thanks

GivingPlatz' in Dallas (Texas), 
links onder op de zegel een copy

rightsymbool (©), tekst resp. 'In

ternational Year of Thanksgiving', 
'Année internationale d'action de 
grace', 'Internationales Jahr der 
Danksagung'. 

VIETNAM 
1010

'98! Le

gende von 
het 
'zwaard

meer', 
Hanoi. 
400 d. 
Tweemaal. 

Resp. boot met koning Le Loi, tem

pel van de jadeheuvel en brug van 
de zonsopgang. 
1210'98! Vijfhonderdste sterf

dag van koning Le Thanh Tong 
inl997 (14421497). 
400 d. Beeld van de koning. 

WALLIS EN FUTUNA 
189'99. Bomen. 
25 F. Pandanus. 

WESTSAMOA 
Afbeelding melding 10/711. 
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ZIMBABWE 
108'99. Toeristische activitei

ten. 
$2., 6.70,7.70,9.10,12., 16.. 
Resp. kanosafari op de rivier de 
Zambezi [olifanten langs de oe

ver), beklimmen en abseilen van 
rotsen, 'microlighting' ('sight

seeing' per helikopter, 'fixed

wing' vliegtuigen en 'microligh

ting' over de 'Victoria Falls'), 'white 
water rafting' langs vijf stroom

versnellinqen van de 'Victoria 
Falls', landschappelijk schoon, sa

fari (terreinwagen en giraffes). 

ZUIDAFRIKA 
410'99. Trekdieren (vogels, 
walvissen, dolfijnen, zeeschildpad) 
van ZuidAfrika. 
Vel met tien zegels 'standard pos

tage'. Resp. Hirundo rustica, Cor

charodon carchorios, Faico nou

monni, Delphinus delphis, Merops 
opiaster, Caretto coretta, Colidris 
ferrugineo, Diomedia exulons, An

tidorcos morsupialis, Phoenico

naias minor; volrond met Loxo

donta ofricono. 

11 10'99. Tweede Boerenoor

log, 18991902 (ZuidAfrikaonse 
vrijheidsoorlog ook wel Anglo

Boerenoorlog); emissie wordt ver

volgd in de jaren 2000,2001 en 
2002. 
Twee zegels 'standard postage'. 
Resp. 'boerenstrijders', Engelse 
strijders. 
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ZUIDGEORGIE EN ZUIDELIJ

KE SANDWICHEILANDEN 
Afbeelding melding 10/711. 

11 l l l i <Jl 1 

i 
iNM( 

1 
*^ 

HIER S( 

1 i! 
1511 '99. Frankeerzegels; vo

gels. 
1,2,5,10,11,30,35,40,50 p., 
£1,3,5. Resp.'chinstrop pen

guin', 'white chineed petrel', 'grey 
backed storm petrel', 'South Geor

gia pipit', 'grey head albatross', 
lilue pipit', 'black browed alba

tross', 'South Georgia diving 
petrel', 'macaroni penguin', 'light 
mantled sooty albatross', 'South 
Georgia pintail', 'king penguin'. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
Correctie melding 10/711 'Brits 
zuidpoolonderzoek': 'crystal mi

croplotes' moet zijn 'crustal micro

plates'. 
November '99. Vissen. 
15,20,25,50,80 p. Resp.'mac

kerel icefish', 'toothfish', 'horch', 
'marbled notothen', 'bernoch'. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
35'99. Toerisme; landschaps

aquarellen van Seree Marko. 
Postzegelboekje met twaalf zegels 
zonder waordeoonduiding (bin

nenlands tarief). Resp. schepen in 
de haven van Le Port (Reunion), 
aan boord van de 'MarionDufres

ne', pinguïnkolonie op Crozet, 
postkantoor van de basis 'Alfred 
Faure' (Crozet), gezicht op Port

auxFrancois (Kerguelen), lossen 
in PortAuxFrancais, 'Port Jeanne 
d'Arc' (Kerguelen), kratermeer 
(lie SaintPaul), overblijfselen van 
de fabriek voor verwerking van de 
langoest (He SaintPoul), station 
'Martin de Viviès' (Amsterdam), 
lossen met ponton (Amsterdam) 

*: Gebruikte afkortingen: 
IOC International Olympic 

Committee 
NATO North Atlantic Treaty 

Organization (NAVO) 
ONU Organizocion de las No

ciones Unidas 
OUA Organisation de l'Unité 

Africaine(OAU) 
SADC Southern African Deve

lopment Coordination 
UPAEP Union Postal de las 

Americas y Espano y 
Portugal 

UPU Universal Postal 
Union/Union Postale 
Universelle/Universele 
Post Unie 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund for 
Nature) 

**: De landen Armenië, Azerbei

dzjan en Georgië worden, gezien 
hun geografische ligging, in het 
vervolg onder Europa vermeld. 

EMISSIEKALENDER JANUARI 2000: 
HET KWARTJE EN KAREL DE VIJFDE 

In de maand januari van 
het komende jaar staan 
twee nieuwe Nederland

se emissies op de kalen

der Het gaat om 'FHet 
kwartje' en de uit twee 
zegels bestaande serie 
'Vijfhonderdste geboor

tedag van Karel de Vijf

de'. 
De drie zegels verschij

nen alle op 4 januari 
2000. Jammer genoeg 
kunnen we alleen van de 

zegel 'Het kwartje' een 
afbeelding laten zien. 

Hef Kwartje 
Net als vorig jaar geeft 
PTT Post een zegel uit die 
diensten kan bewijzen 
bij het 'opgebruiken' van 
de kortingzegels van de

cember Door een kor

tingzegel te combineren 
met een zegel van een 
kwartje kan een franke

ring worden gecreëerd 

van tachtig cent. 
Voor 'Het Kwartje' is de

zelfde 'beeldtaal' ge

De eerste zegel van 2000 tieeft 
een waarde van een l<wart|e 

bruikt als voor de kor

tinazegels. Het is dan 
ook geen wonder dat het 
ontwerp werd gemaakt 

door Erik van Blokland 
en Just van Rossum van 
LettError, dezelfden die 
voor de typografie van 
de kortingzegels teken

den. 
Van 'Het kwartje' zijn 
9.5 miljoen exemplaren 
gedrukt (vellen van 100 
zegels) bij Joh. Enschede 
Security Printers bv in 
Haarlem. 

Karel de Vijfde 
Over de emissie 'Vijfhon

derdste geboortedag Ka

rel de Vijfde' kunnen we 
niet veel meer vertellen 

dan we eerder in dit blad 
al deden: het gaat om 
een serie van twee ze

gels van 80 cent, gewijd 
aan de vorst die erin 
slaagde de zelfstandige 
provincies Friesland, 
Groningen en Gelder

land bij de rest van Ne

derland te voegen, een 
prestatie die vooral te 
danken was aan zijn res

pect voor gewestelijke 
tradities. In het volgende 
nummer van 'Philatelie' 
hopen we meer informa

tie over deze emissie te 
kunnen verstrekken 

http://vt.Resp.de
file:///MOIHm


Voordat 
^e-mail bestempelt 

als postzegelon-
vriendelijk... kijk 

eerst eens op 
www.qxl.nl 

Filatelisten 
' opgelet! 

Postzegels 
aanbieden en ver
kopen via Internet? 

Dat doet u bij M 

Wie QXL 
bezoekt is 
verl(oclit. 

ONLINE VEiüNGEN 
Wilt u een bijzonder collectors item aanbieden? 
Of misschien zelfs een gedeelte van uw collectie ver
kopen? Bij QXL krijgt u de beste prijs, want QXL is de 
nieuwe digitale ontmoetingsplaats voor postzegelverza
melaars. Vraag en aanbod van filatelistische bijzonder
heden komen samen op de online veilingsite www.qxl.nl. 

www.qxl.nl. 
QXL Is de grootste veilingsite van Groot-Brittannië. Ook 
in andere Europese landen is QXL een groot succes. Nu 
heeft het virtuele veilinghuis zijn deuren in Nederland 
geopend. Kijk snel op www.qxl.nl. QXL is helemaal gra
tis, we vragen dus geen commissie. 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele v/ereld heeft onze interesse 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

http://www.qxl.nl
http://www.qxl.nl
http://www.qxl.nl
http://www.qxl.nl
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POSTZEGELHAIIDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te vyrelkom 

op de 

U^ FILATELIE-
BEURS 3000 

LOOSDRECHT 
DE BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

Vrijdag 28 januari 2000 van 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 29 januari 2000 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 30 januari 2000 van 10.00 tot 16.30 uur 

- informele stands van gespecialiseerde 
verenigingen 

- tentoonstelling van gespecialiseerde 
verenigingen 

- handelarenstands 
- tentoonstelling door het PTT Museum 

Plaats: 
Panda Hallen, Industrieweg 10 

te Nieuw Loosdrecht 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder half uur een 
gratis buspendel van en naar het Station 

N.S. Hilversum (achterzijde/Oosterspoorplein) 

T O E G A N G G R A T I S 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 

WWF-BOEKJES 

Aland 1996 

Armenië 1996 

Canada-Q 1998 

Groenland 1999 

Moldavië 1993 

Nw Zeeland 1993 

Tadjikistan 1996 

Turkmenistan1993 

Zuid-Afr ika 1998 

Zuid-Afnka 1999 

Zweden 1985 

Zweden 1991 

Zweden 1994 

Uilenboekje 

Wilde Geit 

Sneeuwgans 

Sneeuwuii 

Slangen 

Insecten 

Katten (3 boek] ) 

Zeehonden 

Walvissen 

Walvissen 

Natuur 

Vissen 

Vogels 

19 00 

18 00 

47,50 

24,00 

20 00 

18 00 

55 00 

29 00 

30 00 

22 75 

10,00 

13,00 

18,00 

BOEKJES MOTIEF VOGELS 

Anguilla 1998 
Australië 1998 
Canada 1985 
China 1983 
Denemarken 1994 
Engeland 1995 
Hongarije 1988 
Ierland 1999 
Madeira 1988 
Namibië 1998 
Nw Zeeland 1988 
PapuaNG 1993 
Tsjetsjenië 1996 
Zweden 1968 
Zweden 1993 

Diverse vogels 

Moerasvogels 

Ducksboekje 

Zwaan 

Huismus 

3 boekjes kerst 

18 00 

12,00 

15 00 

67 50 

18,00 

36,00 

Eenden (2 boek j ) 36 00 

Diverse vogels 

Diverse vogels 

Uilen 

Kiwi (rond') 

Paradijsvogel (2) 

2 boekjes 

Z\NaQen (200 kr) 

Eenden 

14,50 

8 50 

10 00 

22,50 

34,00 

15,00 

95,00 

18,00 

NIEUWE UITGIFTEN 

Albanië 

Argentinië 

Austral ië 

België 

Canada 

Charlie Chapl in 

Cafes Buenos Aires 

Lors Howe Island nr 3 

Bloemen zelfklevend 

Paarden 

Denemarken Deense revue (MH 6) 

Engeland 

Engeland 

Faeroer 

Finland 

Frankrijk 

Ierland 

Ierland 

Italië 

Japan 

Joegoslavië 

Korea Z 

Wereldveranderaars 

Mi l lenniumboekje 

Kerstboekjes (2 stuks) 

Entertainers 

Fotografen 

Football (4 boekjes) 

Burgerluchtvaart 

Boekje met Eurozegels 

D i ckB runa 1999 

Europazegels 

Week van de filatelie 

Nw Zeeland Zeiljacht 

Polen 

Poiynesie 

Sa lom Ell 

Taiwan 

Tanzania 

Ver Staten 

Ver Staten 

Ver Staten 

Zuid-Afr ika 

Zuid-Afr ika 

Zweden 

Zweden 

Zwitser land 

4 boekjes 1999 

Fruitboekje 

Diana 

Jaar van het konijn 

Toerisme 

Daffy Duck 

Tropische bloemen 

Rozen {2 boekjes) 

Noordeli jke provincies 

Trekkende dieren 

25 00 

13,50 

16 00 

14,00 

13,50 

19 00 

36,50 

13,50 

29,00 

12,25 

11,25 

40,50 

21,00 

14,00 

22 50 

20,00 

8,25 

6,50 

32,00 

34,00 

21,50 

9,00 

25,00 

11,25 

22,50 

38 00 

10,00 

16 75 

Nobelpri js Zweden-Belg 11,25 

Dansorkestjes 

Wijnfestival 

15,50 

19,00 
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567/69 
571 
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594 
595/96 
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603 
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607 
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657 
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3 25 
9 0 -

2 7 0 -
9650 
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1 8 -
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1 8 -
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8 25 
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3 0 -
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5 25 

62 50 
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9 -
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664/69 1175 
670/71 5 25 
678/79 5 25 
684/85 1 5 0 -
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688/89 4 50 
692/93 4 50 
699 1 75 
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709B/19A 7 75 
720/23 4 25 
725/28 1 8 -
731/32 14 50 
738/39 6 50 
744/45 2 25 
812/20 5 -
826/44 16 75 
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873/74 2 50 
LP 
129/30 9 5 -
131/34 8 25 
140 2 25 
Expres 
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38 4 25 
Pneumatiques 
18/19 1625 
Bund volgens 
Michelcat 
101/02 12 25 
111/12 1 0 5 -
113/15 1 0 5 -
116 7 0 -
117/20 140 — 
121/22 140 — 
123/38 2 1 0 0 -
139/40 2 1 0 -
141/42 1 0 0 -
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148 1 — 
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155 21 50 

156/59 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167/70 
171/72 
173/76 
177/96 
197 
198 
199 
200/03 
204 
205/08 
209 
210 
211 
212/13 
214 
215 
216 
217/18 
219 
220 
221 
222/25 
227 
228 
229 
230 
231 
232/33 
234 
235/36 
237 
238 
239 
240 
241/42 
243/46 
247 
248 
250/51 
252 
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7 75 

5 0 -
17 50 
29 75 
2150 
6 25 

4 5 -
87 50 
59 50 
87 50 

3 1 5 -
12 25 

1 — 
8 50 

52 50 
5 25 

3 5 -
5 25 

17 50 
1125 
9 75 

1 0 -
4 25 
9 -

1 5 -
1 0 -
3 75 
3 75 

42 50 
7 — 
0 50 
2 75 
8 25 
0 50 
8 75 
0 50 
7 50 
2 75 
2 -
2 50 
2 75 
8 75 

19 50 
125 
125 
3 75 
1 -

38 50 
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19 25 
8 75 
4 25 
4 25 
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1 5 -
17 50 

24 50 
650 
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050 
2 50 
4 25 
425 
3 50 
1 -
175 
150 
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157 50 
62 50 
62 50 

122 50 
24 50 
38 50 
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2 50 
5 50 

17 50 
12 25 
7 50 
8 75 

22 50 
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6 75 
3 75 
8 75 
5 50 
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362/63 
364/67 
368/69 
372/74 
375/77 
378/84 
385/97 
403/06 
407/09 
410/22 
423/24 
+455 
425/29 
430/34 
435/37 
450/53 
454 
463/64 
465/66 
467/73 
479/81 
482/95 
499/07 
512/18 
529/39 
540/43 
544/45 
546/47 
548/53 
554/55 
556/64 
565/68 
569/70 
571/72 
580/83 
584/85 
586/87 
588/97 
598/99 
600/02 
603 
604/05 
606/07 
609/16 
617/20 
622/23 
632/33 
643/45 
651/59 

7 0 -
2 8 0 -

6 50 
3 5 -
38 50 

8 0 5 -
8 7 5 -
77 50 

192 50 
8 4 0 -
4 1 5 -

192 50 
192 50 
122 50 
1 1 5 -

4 — 
4 5 -
1 5 -

1 4 0 -
2 5 5 -
9 4 5 -
6 6 5 -
6 5 -

5 2 5 -
157 50 
7 0 -
7 0 -

122 50 
87 50 

4 2 0 -
87 50 
42 50 
19 25 

1 0 5 -
19 25 
15 75 

148 50 
8 75 

5 5 -
42 50 
12 50 
3 5 -

1 0 5 -
15 75 
13 50 
1150 
1150 
87 50 

dagen en een ge 

Kwang( 

3564 P 
Tel./Fax 03 
6911 2, Girc 

660/61 
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669/70 
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672 
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684/85 
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699 
700 
701 
702/13 
716/29 
728 
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730/38 
743 
744 
746 
747 
748/49 
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751/59 
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768/71 
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779 
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804/05 
812 
813 
814 
815 
819 
829 
831/42 
850/53 
873/85 
909/10 

1 0 -
1 0 -
13 50 
3 5 -

1 7 5 -
1650 
16 50 
8 0 -
15 75 
82 50 
18 50 
7 50 

1150 
1 0 -

2 3 5 -
66 50 
66 50 
2 5 -
1 5 -
6 5 -

1 7 5 -
42 50 
52 50 
42 50 
2 5 -
10 50 
16 50 
7 0 -
8 50 

19 50 
32 50 
10 50 
4 50 
8 50 
6 75 

12 50 
7 50 
950 
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13 50 
6 50 
150 
175 

13 50 
2 -

12 50 
7 0 -
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THEMATISCH 
PAIUORAMA S A M E N S T E L L I N G : D. VEENSTRA 

DE ACHTKANT 6 , 9 2 8 5 VG B U I T E N P O S T 

EEUW UIT, EEUW IN 
De bijna stormachtige 
groei van het aantaT the
matische verzamelingen 
op tentoonstellingen is 
één van de opmerkelijk
ste gebeurtenissen in de 
filatelie in deze eeuw. 
Maar de markantste ont
v/ikkeling van de eeuw is 
gigantische groei van het 
aantal postale uitgiften 
na de Tweede Wereld
oorlog. De groei van de 
thematische filatelie kan 
daar niet los van worden 
gezien, en deze ontwik
keling heeft het verzame
len van landen onder 
zware druk gezet. De in 
het laatste decennium 
van deze eeuw op gang 
gebrachte trend tot pri
vatisering van postadmi
nistraties laat ook de the
matische filatelie niet ge
heel onberoerd, maar is 
daarvoor geen bedrei
ging. De hedendaagse 
thematische verzamelaar 
heeft ruime keuzemoge
lijkheden. Hij of zij kan 
naar wens gebruik ma
ken van minder wenselij
ke postale trends, dan
wel ze links laten liggen. 
Een actueel voorbeeld 
zijn de vele millennium
zegels. 

De thematische filatelie 
verlaat de twintigste 
eeuw met alle kansen 
voor een verdere groei in 
de volgende eeuw. Een 
belangrijke positieve ont
wikkeling is de groei van 
de informatieuitwisse
ling via Internet. In de af
levering van oktober 
werd het voorbeeld ge
noemd van een website 
van een Noorse vuurto
renverzameloarster. Een 
verzamelaar van het the
ma computers presen
teert niet alleen een check
list, maar toont ook nog 
eens zesendertig album
bladen vol materiaal. 
Toch hebben postzegel
catalogi, handboeken en 
andere vormen van 

schriftelijke informatie in 
de (thematische) filatelie 
zeker niet hun langste 
tijd gehad. Hoewel de 
cdrom's zullen oprukken 
en de informatiestroom 
via Internet snel breder 
zal worden, blijft schrif
telijke informatie onmis
baar. Het is geen kwestie 
van 'ofof' maar van 'en
en'. 
Tot slot nog een belang
rijke wens voor het begin 
van de volgende eeuw. 
In 1990 verscheen het 
Handboek voor de The
matische Filatelie, ge
schreven door de heer 
W.E.J. van den Bold. De 
1.500 exemplaren van 
deze uitgave van de Ne
derlandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie gingen (te) snel van 
de riand. Thematische 
verzamelaars in ons land 
moeten daardoor al vele 
jaren een handboek van 
dit niveau ontberen. Een 
tweede druk mag dan 
ook niet lang meer uit
blijven. In zijn voor
woord bij dit handboek 
gebruikte de vicevoor
zitter van de Bond, de 
heer J. Voskuil, het klas
sieke gezegde Panta rhei 
(alles vloeit, alle dingen 
veranderen voortdurend) 
als grondgedachte. Deze 
uitspraak is ook van toe
passing op het verzame
laarbestand. Een langdu
rige lacune in een goede 
informatievoorziening 
kan ons land op termijn 
binnen de internationale 
thematische filatelie op 
achterstand zetten. 

ZANGVOGELS 
In de reeks Natuurbe
scherming gaf Slowakije 

op 21 september een 
velletje zangvogels uit. 

De drie zegels in het 
midden met de vogels op 
een witte ondergrond 
worden links en rechts 
geflankeerd door twee 
vogels in een staande 
recnthoek op een onder
grond van blauwe ver
looptinten. Zoals gebrui
kelijk bij Slowakije valt 
ook bij deze uitgifte het 
grafische niveau op. Van 
alle vogels zijn de Slo
waakse en de Latijnse 
namen vermeld. 
Op de bovenste zegel 
van 14 Sk is een baard
mees of baardmannetje 
{Panurus biarmicus) af
gebeeld. Daaronder op 
de zegel van 15 Sk een 
grauwe klauwier [Lanius 
collurio), terwijl op de 
onderste zegel van 16 Sk 
een gekraagde rood
staart {Phoenicurus 

C hoenicuris) is afge
eeld. Links zien we een 

kruisbek (Loxia curviros
tra) en een rotskruiper 
{Tichodroma muraria), 
terwijl rechts een rood
borsttapuit {Saxicola tor
quata) en een rode rots
lijster (Monticola 
saxatilis) zijn afgebeeld. 
Op de bijbehorende eer
stedaqenvelop zijn naast 
deallenoem^dege
kraagde roodstaart ook 
een wielewaal (Oriolus 
oriolus) en een vuur
goudhaantje [Regulus ig
nicapillus) te vinden. 

VLEERMUIZEN 
De een vindt het enge 
beesten, de ander vindt 
het prachtige dieren: 
vleermuizen. Afgelopen 
zomer vloog er opeens 

een vleermuis door onze 
woonkamer, die ons keu
rig vermeed zoals vleer
muizen dat perfect kun
nen. 
Een uitgebreid 'portret' 
van een grote hoef ijzer
neus (Rhinolophus ferru
rnequinum) is te vinden 
op de zegel van 100 Pf. 
die Duitsland op 4 no
vember uitgaf in de nieu
we reeks 'Bedreigde dier
soorten in Duitsland'. Een 
afbeelding van deze ze

te mensen wel bekend. 
Waaraan deze vleermuis 
zijn naam dankt, komt 
op de twee eerstedag
stempels tot uitdrukking. 

BLOEMEN OP MALTA 
Malta heeft tot nu toe 
nauwelijks bloemen op 
zijn postzegels afgebeeld. 
Maar op 20 oktober 
kwam daarin verande
ring. In een nieuwe reeks 
permanente zegels ver
scheen op die datum een 
serie van zes zegels, 
waarop bloemen uit het 
Maltese landschap zijn te 
zien. Voor alle zegels is 
consequent een witte on
dergrond gebruikt; voor 
de witte bloemen is dit 
niet de meest geslaagde 
vormgeving. Op de ze
gels zijn de Maltese en de 
Latijnse namen vermeld. 
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gel vindt u in de rubriek 
Nieuwe uifgihen. De be
wuste vleermuis behoort 
tot de familie Rhinolophi
dae, waarvan er nu elf 
op postzegels zijn afge
beeld. De keuze viel op 
deze vleermuissoort, om
dat deze in Duitsland met 
uitsterven wordt be
dreigd. De oorzaken 
daarvan zijn bij de mees

Op de zegel van 2 c. is 
de Sea Daffodil (Latijn: 
Pancratium maritimum) 
afgebeeld. Deze bolplant 
groeit op zandduinen en 
zondige stranden. De 
plant toont zijn sterk rui
kende bloemen van juli 
tot oktober. 
Op de zegel van 4 c. is 
een irissoort afgebeeld, 
de Southern Dwarf Iris 
(Latijn: Iris pseudopumi
la). Dit is een zeldzame 
overblijvende bloeiende 
plant, die vanuit een 
worstelstok groeit. Deze ^ 
plant heeft in de winter =
diep violette of lichtgele ^ 
bloemen. ^ 
De zegel van 6 c. is ge ^ 
heel gevuld met bloemen = 
van de French daffodil ^ 
(Latijn: Narcissus tazet = 
ta). Deze narcissoort ^ 
bloeit in de herfst en in ^ 
de winter. ^ 
De zegel van 16 c. toont = 
de Yellowthroated Cro ^— 
cus (Latijn: Crocus longi O M 
florus). Deze zeldzame wö« 
krokussoort begint onge
veer in december te 
bloeien, nadat de eerste 
regen is gevallen. 



De Large Star of Bethle
hem (Latijn. Ornitho-
galum arabicum), afge
beeld op de zegel van 
25 c , groeit uit een grote 
bol Deze op de Maltese 
eilanden veel voorko
mende plant, draagt in 
april en mei grote witte 
bloemen 
Op de zegel van 46 c is 
de Wild Tulip (Latijn Tu-
lipa sylvestris) afgebeeld, 
die in ons land bekend is 
als de bostulp. Deze bij
zonder zeldzame bol-
plant bloeit van eind 
maart tot begin april 

HALLOWEEN IN 
OOSTENRIJK 
In de Oostenrijkse reeks 
Volksbrauchtum und 
volkskundliche Kostbar
keiten zijn sinds 1991 al 
heel v/ot bijzondere ze
gels verschenen, ook al 
is niet elke zegel alge
meen thematisch bruik
baar. Ter illustratie een 
actueel voorbeeld. De op 
22 oktober in deze reeks 
verschenen zegel is ge
wijd aan de Oostenrijkse 
versie van Halloween, 
dat vooral in de Verenig
de Staten uitgebreid 
wordt gevierd 
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In Oostenrijk wordt dit 
het Kürbis fest genoemd 
of wel het Pompoenen-
feest. Dit feest wordt pas 
sinds 1993 jaarlijks ge
houden in de regio Ret-
zerland in Nederoosten-
rijk Het initiatief hiertoe 
werd genomen als een 
alternatief voor de vele 
aarlijkse wijnfeesten 
^liet zonder succes, want 
in 1998 konden al vijf
tigduizend bezoekers 
worden verwelkomd Het 
zevende Kürbisfest met 
carnavaleske trekjes 
werd 23 en 24 oktober 
gevierd. Tot het uitge
breide programma be
hoorde ook de presenta
tie van de Kürbisfest-ze-
gel met de nodige pom
poenen (Cucurbita pepo, 
maxima of moschata) en 
de pompoenenprinses. 

RUSSISCHE MOTOREN 
In de brochure 'De mo
torfiets - nostalgie en ge
bruik', geschreven door 
Nico Helling, secretaris 
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van de Motor Filatelisten 
Nederland (Detail Gro
ningen, 1997) vallen tus
sen de talrijke afbeeldin
gen nauwelijks afbeel
dingen van Russische 
motorfietsen te ontdek
ken. Waarschijnlijk wa
ren die nog niet beschik
baar Daar is nu veran
dering in gekomen. Op 
9 september gaf Rusland 
een serie 'Geschiedenis 
van de Russische motor
fietsen' uit. Omdat de se
rie uit vijf zegels bestaat 
plus een vignet, komt die 
geschiedenis ook redelijk 
uit de verf 

Op alle vijf zegels en het 
op het vignet zijn de mo
torfietsen in zijaanzicht 
afgebeeld, en op drie 
daarvan zijn bovendien 
motorrijders te zien He
laas is de motorfiets op 
het vignet naamloos ge
bleven 
Op de zegels zijn afge
beeld: 
l . O O r l Z H - 1 (1929) 
1 50r . .L-300(1930) 
2.00 r.:M-72 (1941) 
2.50 r . :M- l -A (1945) 
5 00r . lZH'P laneta-5 ' 
(1987). 

SIMMER 2000 
De manifestatie Simmer 
2000 (zomer 2000) is in 

Fryslan (Friesland) volop 
in voorbereiding. Ver
wacht wordt dat duizen
den Friezen van buiten 
de provincie en vooral 
veel Friese emigranten 
volgend jaar naar Fries
land zullen komen voor 
een grootse reünie, die 
van 1 tot 22 juli wordt 
gehouden 

Regio Post Noord-Oost 
Friesland te Kollum kreeg 
van het organisatieco
mité van Simmer 2000 
toestemming voor de uit
gifte van tien speciale 
Simmer 2000-zegels met 
het Simmer 2000-logo 
Op één van de velranden 
staat een toepasselijke 
Fries/Engelse tekst met 
de Friese vlag als onder
grond. Als promotie voor 
dit grote evenement zijn 
de zegels al op 1 novem-
berin omloop gebracht. 
De beelden op de zegels 
zijn ook nu weer regio
gebonden. Op de eerste 
zegel in de bovenste rij 
wordt een trekschuit ge
trokken door een Fries 
paard. Lijkt dit een puur 
nostalgisch plaatje: schijn 
bedriegt, want deze trek
schuit vaart in de zomer 
in de wateren rond Dok-
kum Daarnaast een ze
gel met een fierijepper 

(polstokverspringer). 
Deze sport wordt overi
gens ook in Holland be
oefend. De molenverza-
melaars kunnen een Frie
se molen aan hun collec
tie toevoegen, namelijk 
de Beintema-poldermo-
len in Westergeest. Het 
skufsjesilen kon in deze 
serie niet ontbreken. Aan 
de hand van het zeilteken 
kunnen de kenners ont
dekken welk skutsje is af
gebeeld. Vele reünisten 
zullen geïnteresseerd zijn 
in de vijfde zegel. Daar
op is een echtpaar in 
Friese klederdracht afge
beeld Een aardige zegel 
is ook die waarop een 
paar echte Friese learke-
klompen (tripklompen) 
zijn afgebeeld. Klompen
maker Scherjon in 
Noordbergum maakt ze 
nog. Ongetwijfeld zullen 
de nodige paren naar het 
buitenland worden 

ring van de Lauwerszee 
herinneren. De bollenvel
den tussen Haarlem en 
Leiden trekken jaarlijks 
duizenden buitenlandse 
toeristen Maar in het 
voorjaar doen bepaalde 
gebieden in Noord-Oost 
Friesland niet onder voor 
de Hollandse bollenvel
den, zoals de zegel met 
een beeld van de tulpen
velden toont Evenals op 
de eerste zegel is ook op 
de laatste zegel een 
hoofdrol voor het Friese 
paard weggelegd, hier 
voor de sjees met een 
echtpaar in Fries kos
tuum 

SERIE VAN DE EEUW 
Met vooral de grote toe
vloed aan zegels van na 
de Tweede Vvereldoor-
log lijkt het haast onbe
gonnen werk de 'thema
tische serie van de eeuw' 
te kiezen. 

'geëxporteerd'! Daar
naast een fleurig beeld 
van een boerenwagen, 
gevuld met bloemen. Op 
een andere zegel staat 
het sluizencomplex bij 
Lauwersoog. Sommige 
mensen zuilen zich nog 
de strijd voor de inpolde-
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Bij mij scoort de kunst
reeks van Frankrijk 
hoog Al bijna veertig 
jaar - de reeks ging in 
1961 van start met de 
uitgifte van vier schilde
rijenzegels - is een in
drukwekkend aantal 
kunstwerken in een hoge 
kwaliteit op postzegels 
afgebeeld De serie heeft 
zien op 'eigen kracht' 
een vooraanstaande 
plaats in de (themati
sche) filatelie verworven, 
terwijl de millennium-
reeksen bijvoorbeeld 
meer als gelegenheids-
uitgiften moet worden 
beschouwd, zeker als 
wordt bedacht dat daar
aan tegenwoordig vaak 
puur commerciële over
wegingen ten grondslag 
liggen. 

AANSTOOTGEVEND! 
Wanneer een landgeno
te Miss Universe wordt, 
benutten sommige post-
administraties deze gele
genheid maar al te 
graag om de uitverkoren 
dame op een postzegel 
af te beelden Vaak blijft 



het daar niet bij en 
brengt men op een serie 
van bijvoorbeeld vier ze
gels de schoonheidsko
ningin in beeld. Die to
nen haar meestal in ver
schillende poses en kle
ding als avondjurk en bi
kini. 

Trinidad en Tobago 
beeldden aldus op 3 mei 
landgenote Wendy Fitz
william af, de Miss Uni-
verse van 1998. Volgens 
een bericht in de Deut
sche Briefmarken-Zei
tung (DBZ) van 30 juli 
(16/99) werd de zegel 
van $ 1.25 door de au
toriteiten als schandalig 
en pornografisch ge
brandmerkt. In het laat
ste jaar van dit millenni
um lijkt ons dit absurd, 
maar dat zeggen heel 
wat andere landen in 
veel opzichten ook van 
Nederland... 

MOOI 
Sommige postadminis-
traties organiseren jaar
lijks een verkiezing: die 
van de mooiste postzegel 
van het jaar. De zegel 
van Namibia van een 
met gespreide vleugels 
op een tak neerstrijkende 
kerkuil {Tyto alba) werd 
vanwege de keuze tot de 
mooiste zegel op 30 sep
tember op een velletje af
gebeeld. Dat velletje 
werd voorzien van een 
tekst, terwijl de horizon 
op de zegel bovendien is 
doorgetrokken over de 
blokrand, waarbij een 
nachtelijke hemel wordt 
getoond met bekende 
sterrenbeelden (thema 
Astronomie!). 

Bovendien is op een an
dere tak nog een kerkuil 
te ontdekken. 
Een variant hierop werd 
enige tijd geleden door 
de DBZ (21/99) gemeld: 
het insect van het jaar 
1999. Op het frankeer-
stempel(F917755) van 
de ArGe Entomologie im 
Bund Deutscher Philafe-
listen e.V. te Ulm is een 
groene gaasvlieg {Chryso-
pa carnea] afgebeeld 
Bij aanraking versprei
den sommige soorten 
een onaangename rot
tingsgeur. Daarom wor
den ze in Duitsland wel 
Stinkfliegen genoemd. 

HUMOR 
Humor wordt als zelf
standig thema maar 
spaarzaam verzameld. 
Jammer, want postzegels 
met humor kunnen bij 
veel thema's dienen als 
'krenten in de themati
sche pap'. Het aantal ze
gels dat aan dit genre is 
gewijd, is in de afgelo
pen kwart eeuw gestaag 
gegroeid Het is qua the
matische toepassing nog 
een redelijk breed ter
rein, want behalve de 
stripfiguren die te vinden 
zijn in beeldverhalen, 
boeken en kranten, zijn 
er de televisieprogram
ma's en bijvoorbeeld 
kunstzinnige uitingen als 
affiches. Voorbeefden 
van dit laatste zijn te vin
den bij Polen. Leuke 
stripzegels worden te
genwoordig ook uitgege
ven door Spanje, terwijl 
ook onze PTT Post uitste
kend scoort met de jaar
lijkse stripzegels. 
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Dat afzonderlijke humor
zegels prima passen in 
allerlei thematische ver
zamelingen, wordt aan-
getoondcloor de serie 
'Tsjechische grafische 

Most beautiful stamp voted for by postal organisations 
5th Stamp World Cup 1999 
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humor', die door Tsje
chië op 20 oktober werd 
uitgegeven. Op de drie 
kleurige zegels zijn 
beeldgrappen afgebeeld 
van Miroslav Bartók 
(1938). 
Op de zegel van 4.60 
Kc. houdt een gynaeco
loog een pas geboren 
baby omhoog. De navel
streng is duidelijk zicht
baar 
De zegel van 5 Kc. is 
voor minstens twee the
ma's bruikbaar, te weten 
honden en roken. Een 
pijprokende hond staat 
voor een deur waarop 
met symbolen is aange
geven 'Verboden voor 
Ronden' en 'Verboden te 
roken' 
Mogelijk spreekt de af

beelding op de 
zegel van 7 Kc 
de verzamelaars 
van het thema 
astronomie aan. 
Een echtpaar 
kijkt toe hoe de 
sterrenhemel de 
kamer binnen
komt; voor een 
afbeelding ver

wijs ik u graag naar de 
rubriek Nieuwe uitgiften. 

WINTERZEGELS 
In het kader van het the
ma 'winter 2000' gaf Re
gio Post Noord-Oost 
Friesland in november 
een serie van tien winter
zegels uit. Behalve een 
aantal dorpsbeelden 
(Veenwoudsterwal en 
Oudwoude) uit de regio 
zitten er thematische ver
rassingen tussen. Op de 
derde zegel staat de sluis 
van Ezumazijl aan de 
westkant van het Lauwers
meer. Ook een molen 

ontbreekt niet. Op de 
vierde zegel is de molen 
'Ropta' bij Metslawier af
gebeeld. De vijfde zegel 
staat in het teken van 
folklore: het zogenaam
de pronkride oan 'e stok 
of wel het schaatsen aan 
de stok in klederdracht. 

Aan de laatste Elfsteden
tocht hield Dokkum een 
bank over in de vorm 
van een schaats. Die is 
afgebeeld op de zesde 
zegel Op de zevende 
zeqel is 'Westenstein' af
gebeeld, het gebouw 
waarin Gemeentewerken 
van de gemeente Kollu-
merland c a . is geves
tigd. Dit gebouw stond 
ook op één van de eerste 
zegels uit 1993. De kerk 
in Tytsjerk is afgebeeld 
op de achtste zegel. Op 
de negende zegel zijn 
Schotse Hooglanders 
aan het grazen in het 
Lauwersmeergebied. De 
tiende zegel is van be
lang voor de verzame

laars van het thema Elf
stedentocht Het plan om 
het bruggetje in Bartle-
hiem te voorzien van te
geltjes met afbeeldingen 
van Elfstedenrijders kets
te af op de vrees van be
woners voor overlast. De 
nu afgebeelde brug in 
Aldtsierk wordt als alter
natief genoemd. Het is 
zeer waarschijnlijk dat 
deze brug na realisering 
van dit plan nog eens op 
een zeqel zal worden af-
gebeeia. 

THEMATISCH FRANKEER-
STEMPELKWARTET 
Een replica van Neder
lands bekendste vlieg
tuig, de Uiver, is ons 
land behouden geble
ven. Een tournee met dit 
vliegtuig - een DC2 -
diende om geld in te za
melen waarmee het 
luchtvaartmuseum Avio-
dome het vliegtuig kon 
aankopen. De U/Verwon 
in 1 934 onder leiding 
van gezagvoeder Koen 
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Parmentier de vlucht van 
Engeland naar Australië. 
Lucntvaa rtverzamelaa rs 
kunnen proberen het 
frankeerstempel 
(FRl 1707) te bemachti
gen dat wordt gebruikt 
door Autonnobielcentrale 
'De Uiver' bv uit Doenra-
de. Behalve de naam is 
een afbeelding van de 
Uiver in het stempel op
genomen. 
Spanje heeft een uit
schieter met een vel van 
twaalf zegels over de in
voering van de euro. De 
euro is ook prominent 
aanwezig op het Duitse 
frankeerstempel 
(F505375) van Francoty-
pe-Postalia. Op dit stem
pel stelt de producent 

van deze bekende fran
keermachines aan de ge
bruikers de vraag of hun 
machine al 'europroof' 
is: 1st ihre Frankiermachi-
ne auch E-tauglich?). 

Een thematisch niet alle
daags, maar daarom 
juist neel bruikbaar fran
keerstempel (B667370) 
is het jubileumstempel 
van de Eisnachrichten-
diensfvan het Bundesamt 
für Seeschiffart und Hy
drographie in Hamburg 
en Rostock. De dienst be
stond in 1996 honderd 
jaar (1896-1996). Het 
leuke is dat er in net 
stempel een redelijk ge
detailleerde Eiskarte is 
opgenomen. 

En hoe kun je voor het 
laatste stempel van deze 
eeuw beter een plaats in
ruimen als voor mis
schien wel de beroemd
ste auto van deze eeuw 
die verdween en weer te
rug kwam: de Volkswa
gen Kever. Dit stempel 
fFRl 7003) van automo
bielbedrijf Van Malestein 
uit Barneveld is niet het 
enige stempel met een 
afbeelding van de V W 
Kever, maar het is wel 
een redelijk actueel 
exemplaar. 

TOT SLOT 
In de volgende eeuw ver
dient het gebouw van de 
Gasunie in Groningen -
het staat ter plekke be

kend als de Apen
rots - het dat het zo 
snel mogelijk op een 
Nederlandse post
zegel wordt afge
beeld. Deze opmer
kelijke creatie van 
architect Ton Alberts 
uit 1993 heeft welis
waar een geduchte 
concurrent in het hoofd
kantoor van de ING-
bank in Amsterdam uit 
1987 (bekend als Bom
melstein), maar gezien 
de vroegere nauwe band 
van PTT met de stad Gro
ningen, zou een postze
gel voor de Gasunie toch 
niet misstaan. Alberts 
wilde met het gebouw 
voor de Nederlandse 
Gasunie een 'gebouw 

voor de eeuwigheid' 
neerzetten. Dat streven 
zou door een postzegel 
- zoals hieronder is ar-
qebeeld - kunnen wor
den ondersteund. 

Voor een levendig en actueel vaklijdschrift, dal vol staat met advertenties 
van over de hele wereld en elke maand verschijnt, lees 
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PHILATELIC EXPORTER 
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Rudolf Steltzer 
tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolf Strasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

met de euro op komst: 
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muntenalbums 
Kon Beatrix (+2 doosjes muntkaartjes) ƒ62,50, Nu ƒ49,50 
Kon Juliana (+2 doosjes muntkaartjes) ƒ59,50. Nu ƒ45,00 
Kon Wilhelmina I ƒ65,00. Nu ƒ49,50 
Kon Wilhelmina II ƒ65,00. Nu ƒ49,50 
v e r z e n d i n g z o n d e r p o r t o k o s t e n ! 

Tostzegel- en CMunthandel van Triest bv 
c^ Molenstraat 83, 6712 CT Ede co 

tel. (0318) 618074 e/̂ ) fax (0318) 651344 

P O S T Z E G E L - EN PARTIJENHANDEL 

¥AM ¥ILIIIEir 
'De Posthoorn' BEMIDDELING 

TAXATIES 
IN- EN VERKOOP 

WIJ ZIJN VERHUISD NAAR: 
MOLECATENLAAN 16B 
Vanaf 1 november zitten we in een nieuw pand 
waar we u veel kunnen bieden. 
De partijenhandel heeft een groot aanbod van 
verzamelingen, deelcollecties, stockboeken, etc. 
(Vraag vrijblijvend een lijst aan). 
Verder bieden we u een brede voorraad 
Nederland, West Europa aan, met name uitge
breide stocks van BELGIË, RUSLAND, West 
Europa van 1960-1990***. 
We kunnen u ook Duitse koloniën leveren. 
Stuur uw mancolijst naar onderstaand adres, 
wij doen u dan vrijblijvend een prijsopgaaf 
(er ligt een leuke attentie voor u klaar). 
Heeft u andere wensen? Vraag gerust. 

MOLECATENLAAN 16B, 
7339 LM UGCHELEN 
TEL. 055-5416108, FAX 055-5340375 
EMAIL WVLIETUG® W X S . N L 
Winkel geopend woe-vrij 11.00-17.00 

za 11.00-16.00 

http://WXS.nl


AlUIIIOnlCES 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES GEEN HANDELSADVERTENTIES, DE VERMELDING VAN NAAM 

EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ADVERTENTIE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME AND 
ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN OUR SMALL ADS IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, ANGABE NAME 
UND ADRESS (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
Postwaardestukken Nederland MA 
schriftelijke veiling FiUtelisüsch 
van opzet Voor gratis caulogiis 
J L Verhoeven, Spienngweg 1077, 
2 1 % I N Zwaanshoek Tel 02S-
5848127 
E-mail )an_ena@multiweh nl 

List 2000 contaiinng older mint 
thematic matei lal iree, from W&iK 
Schaetzle AG , CH-88^2 Wollerau 
Fax 0041-1-784 80 59 E-mail 
w k.schaetzle ag@bluewin ch 

Denemarken en Groenland. 1*)S8-
1*)77 postlris 9 et per franc Wert 
B van Leeuwen, Goudmos 93, 
2914 AG Nieuwerkerk a /d IJssel 

DDR 25% Ned + Geh Bund Ber
lin Reich + Geh etc 35% PI & 
Gest J Romkens, 045-5462894 

Ned. + Overzee, Indonesië, Ver 
Eur , Zwitserl , O Europa v a 
40% Abo gehele wereld + sup-
plem H Sundquest, J. Perkstr 
39, 3351 CP Papendrecht, tel 
078-6153386. 

Gratis prijslijst voor kleine kavels 
etc J Stienstra, Barietgeel 21, 
2718 BL Zoetermeer, tel 079-
3610229 

Australië per kg ƒ 80,- gest grf 
ƒ 10,- idem 200 grf ƒ 20,- idem 
300 grf ƒ 35,- Engeland greetings 
250 gram ƒ 45,- Noorwegen per 
kg ƒ 90,- Zweden per kg ƒ 110,-
P Antonisse, Runmolen 16, 5404 
KT Uden Tel 0413-268333 Post-
giro 3423666 

Geen thema zonder poststukken. 
Zicht/ / onde r koopplicht tegen 
portoverg H Mennes, Parel-
hoendreef 13, 7391 EG Twello 
Veel thema's ' 

Polen, Joegosla\iê, Roemenië, Al
banië, Hongarije, Bulgarije, Tsje-
choslowakije PZH Robert Wik
tor, Hodgesstr 13, 6135 CS Sit
tard T e l / f a x 046-4512751 Ook 

Duitsland 55 versch , jan 97 tot 
heden voor ƒ 10,- 500 versch j an 
86 heden ƒ 90,- Prijsl Bank 
304810398, giro 5312882 Verse-
veld-Boschman, de Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar 

Nederland en Ver. Europa***, 0 
V a No. 1 Stuur uw no 's, ontvang 
mijn pnjs F Ghyben, Zonegge 
1916, 6903 GV Zevenaar Tel./fax 
0316-529241 

Australië 100 grf met nwste ƒ 15,-
Ganada 100 grf met nwste ƒ 15,-
N Zealand td ƒ 15,- Mancohjst 
Austr , Can , NZ welkom Giro 
1282149 tm J Dijkstra, Linden
oord 20, 8172 AL Vaassen 

Postfrisse series Ant. Sur. + Rep. 
Sur. cat ƒ 3000,- voor 10% J Jan
sen, 070-3644758 

1000 versch Wereld veel ouder 
matenaal, betere Bank 260777811 
J Schoenmaker ƒ 37,50 Meeren-
boslaan 47, Heemstede 

Israel Palestijns gezag Nieuwe uit
giften tegen nominale waarde 
Ongelooflijke aanbieding, kost
baar geschenk, beste voorwaar
den, pnjslijst graus Eilat Philatelic 
Gliib, Postbus 542/32 Eilat Israël 

Postzegels Nederland, zogenaam
de kilowaar G Schonewille, Pr 
Beatrixlaan 144, 2286 LD Rijswijk 
Tel 070-3941745 

Kilowaar Finland, Noorwegen, 
Denemarken of Zweden, 50% 
herdenkingszegels Zend ƒ 20,- in 
een brief of op gironummer 
1624853 en ontvang 125 gr fran
co thuis Correspond in English 
Lennart Runfors, Gotlandsgatan 
1, S-602 17 Norköping, Zweden 

Engeland decimaal velletjes en 
zegels uit boekjes ook cylinder 
blokken + boekjes, vraag info 
Henk Rijneveld, 0183-581350 

O-zegel uit postcatalogus 1998 
5,00 p s postfns of echt gebruikt 
Henk Rijneveld, 0183-581350 

Collecties, partijen, restanten. 
P/h Centro Filatehco, Havenstr 
43, Woerden, 034-8423885 Ook 
grote voorraad Europese landen 

Thema stempels, zichtzending 
van stempels, poststukken, alle 
thema's tegen portovergoeding, 
ook themastempels in abonne
ment 60 landen H Zwakhoven, 
Hoef 4, 3940 Hechtel, België 

Poststukken verschillende lan
den, effecten, rekeningen, papier-
noodgeld en ansichtkaarten Duit-
se-Reich Mw A Briggeman, Kan-
telenweg 70, 3233 RD Oostvoor-
ne, tel 0181-485036 

Ned. PTT-mapjes 1-211 ƒ 800,- + 
verzkst M F GilUij, 010-4373819 

Prijslijst Israel, Griekenland en 
Turkije 1987-1998 B Uijtebogaart, 
Phafstraat24, 5735 C N Laarbeek 

Rep. Suriname, Antillen en Aruba 
V a 25%, ook voor voordelig 
abonn J Kool, 0299-436823 

Verz. Austr. + New Zealand t / m 
98 ± 12000,- in een koop ƒ 4000,-
Schouten, tel 055-5338781 Na 
18 00 uur 

1 Kg afgeweekt wereld met grf 
voor ƒ 48,50 + ƒ 11,50 verzend 
kosten Giro 2062970 tnv H Ko
ning, Den Haag, tel 070-3972999 
1 Kg telefoonkaarten ƒ99,-

Ned postfns 556-560 ƒ 62,50, 
578-581 ƒ 18,00, gest 278 ƒ 10,-
Hommes, tel 0185^12794 

700 verschillend Europa ƒ 10,- in 
bnef of giro 3330084 Boet/kes Ba
roniehof 100, 5709 HB Helmond 

Vogels nieuwe uitgiften tegen 
lage prijzen Vraag gratis lijst A J 
Witteveen, Weerdesteinl 17,6825 
AB Arnhem 

Doubletten van mijn verzameling 
van div. landen, 20% van cat 
waarde J de Bruyn, Rietzoom 63, 
Gouda Tel 0182-538460, na 
19 00 uur n o z 

Australië, Nieuw-Zeeland en ge
bieden grote voorraad zowel post-
fnt) als gebr (ook nieuwtjes) en 
spec uitgiften, tevens leverbaar 
motief vogels, zeeleven en Antarc
tica postfns Stuur uw wensen 
naar S Herrema P B 41,9040AA 
Berhcum Te l / f ax 05186-2253 

GEVRAAGD 
Firmaperforaties Koop of ruil M 
Silkens, Kortenaerlaan 18, 1215 
NH Hilversum, 035-6234423 

Koop/rui l hangzakjes en hang-
boekjes (zie Philatelie blz 415-
417) W v d Putten 070-5178514 

Gestopt met verzamelen? Postze
gelverzamelaar komt bij u langs 
J Dekker, 0299-621339 of 06-
22447129 

Frankeerstempels Nederland 
dienst enveloppen Molenaar, 
0545^68274 

ZO GEEFT U EEN KLEINE ANNONCE OP 
Als abonnee van 'Philatelie' kunt u gebruik maken van de rubriek 

'Kleine annonces'. Een advertentie in deze rubriek kost tien 
gulden voor de eerste drie regels en vijf gulden voor elke 

volgende regel. 

Per regel heeft u ongeveer dertig leestekens tot uw beschikking 
(spaties, punten, komma's en anaere leestekens tellen ook meet). 

Vermelding van naam + adres, of naam + telefoonnummer is ver
plicht. 

Stuur uw kleine annonce - vergezeld van een 
betaalchegue of girobetaalkaart (ABN/AMRO bank, 

rek.nr. 401303632, t.g.v. Brouwer Media) aan: 

Brouwer Media 
Postbus 345 

3740 AH Baarn 

100 Gr of kl form /egels Aland 
farcer Denemark Finl Noorw 
IJsland, Zweden 120 wereld re
tour S Jongejeugd, Sluisdeur 1, 
1613 BH Grootebroek. 

Verzamelaar is op zoek naar arti
kelen die betrekking hebben op 
Assen, /(»als i|sspeedway, TT, an-
zichtkaarten, ballpoints, sigaren-
bandjes, enz Tevens verzamelt hij 
f)ost7egels gestempeld, Neder-
and, Zwitserland, BRD Ruilen 

inkoop/verkoop is mogelijk W 
v.d Veen. 0592-353010 

Ik zoek firmaperforaties Ruil of 
koop elk aantal Veel ruilmateri
aal aanwe/ig W J Manssen, Laan 
der V N 31, 3844 AD Harderwijk, 
0341-417980 

Poststukken van alle Waddenei
landen, Wieringen, Den Helder 
en Koegras N Huijsman, Duyker-
dam 39, 1791 TA Den Burg, 
Texel Tel 0222-310601 

Gevraagd poststukken koop ruil 
transorma lettercoderingen ma-
tnxstreepjes code Rotterdam 
postcode streepje cijfer letter T 
Molenaar, Rohofstraat 66, 7605 
AW Almelo, 0546-815959 

Perfins voor topprijzen Vraag 
olferte D Scheper, Hogeland 1, 
2264 JX Leidschendam, 070-
3279626 

Zegels NL gestempeld koop of 
ruil Stockmann, Zevenaar Tel. 
0316-526265 

Stuur mi| 150 zegels, u krijgt een
zelfde aantal retour I H Verweij, 
Binnenkoppel 12, 4116 DW Bu
ren 

Koop of ruil Franse zegels type 
Sage 1876-1900 met leesbaar trein 
boot koloniaal stempel en firma-
perforaties S Veltman, l O A v d e 
Chariebourg 92250 La Garenne, 
Colombes, Frankrijk 

Frankeergeldige zegels Neder
land en kilo's Zomerschoe, tel 
070-3214734. 

DIVERSEN 
Belastingzegels in alle vormen 
los/s tuk/ info ru i l /koop Ned + 
wereld J Wessels, 053-4775964 

Gevorderd verz biedt aan: mint 
Taiwan '80-'99, gebr Groenland 
8c Faror, Fr Polynesia Gevraagd 
mint Duitsl , Berlijn, DDR 1945-
1955, Nederl toeslagzegels Cat 
SG World, Scott 1999 Schrijf of 
fax eerst Maurice Wang PO Box 
1-12, Taipei 100, Taiwan Fax 886-
2-23584818 

Studiegroep Britannia verzame
laars van Engeland en gebieden 
Bijeenkomsten in Nieuwegein 
Rondzendmg, veilingen en eigen 
clubblad Info bij: L van Dijk, Lek 
54, 1703 KJ Heerhugowaard 072-
5711935 ht tp . / /huizen.nhka-
naal n l / -bntanni . 

www.Hlasoft.nl - De mooiste en 
meest verrassende website van 
René van Dijk, Pb 9519, Amster
dam 

Israel gratis prijslijst en verzor
ging van abonnementen Inl A 
Bouwense, tel 0113-212762 

Postzegels, munten, ruilbeurs 
Fidei et Arti te Oudenbosch Zon
dag 10/17 uur 19 december 0165-
314898 

Filitalia, contactgroep Italië en 
gebieden, Vaticaan en S Marino 
bijeenkomsten, veilingen en 
rondzendmg Inl L v.d Brun, V 
Kinsbergenstr 33, 2518 GV Den 
Haag, tel 070-3460328 

In en verkoop postzegels, prent-
briefkaarten, knipsels G J van 
Soest, Houten, 030-6371815 

Fil. Ver. Duitsland 4x per jaar bij
eenkomst met veiling, clubblad 
en rondzendingen A Hulken
berg, Vivaldiweg 68, 3752 HC 
Bunschoten, tel 033-2983261 
Vraag info' 

Oostennjk verzamelaars worden 
Lid van de ARGE Osterreich e V 
Info via voorzitter (Duits) Wofg 
Klose, Naumbur^er Str 4, l>-56075 
Koblenz of Victor Coenen, C \ 
Gendlaan 15, 4797 CY Willemstad 

DDR-Jaargangen ** 1965-1989, 
ƒ 31,-per jaargang Vanaf lOjaren 
een Luxe LINDNER insteekalbum 
(16 zwarte Bladen/32 Zijden) ge
heel gratis' G v d Linden, Postf
ach 185515, D-45205, Essen Fax 
0049 2054 971886, Email- classic-
stamps@yahoo de 

(! 
Postzegels 

W. van der Bijl D 
t-f-^ 

Zadelstraat 35 
3511 LS Utreclit 
Netherlands 
tet 0031 30 rXHM 
fax 003130 2317077 

w 

BREAK SETS BY TOPIC 

http://http.//huizen.nhkanaal
http://http.//huizen.nhkanaal
http://www.Hlasoft.nl


(kilo)waar voor uw geld 
grootformaat kwaliteitskilowaar per 100 gram 
Nederland rijke vanatie mei veel'99 12 50 
Australië met'99 en veel HW 18 00 
Nw Zeeland met'99 en iets HW 25 00 
Denemarken met "99 en iets HW 15 00 
Noorwegen met '99 , HW en boekjeszegels 18 00 
Zweden met'99 en boekjeszegels 18 00 
BRD 1 met '99 en iets toeslag 15 00 
BRD 2 idem met 1/3 toeslag 25.00 
USA met '99, alleen 32c/33c zegels, prachtig 26 00 
Engeland 1 met '99, greetings en HW 15 00 
Engeland 2 idem 50 % greetings en HW 27 50 
Usland prachtig met hoge(re) waarden 65 00 
Canada met veel'99, mooie sortering 28 00 

Een uitgebreide lijst sturen wij u op aanvraag toe 
Spaar nu voor gratis kilowaar van uw eigen keuze' 
Spanjersberg Filatelie 
Breestraat 12 - 2311 CR Leiden 
Tel/fax: 071 — 5145332 / e-mail ; mailto:spanjers@xs4all.nl spanjers@xs4all.nl 
Prijzen zijn mcl porto Prijswijzigingen voorbehouden 
Levering na vooruitbetaling op giro 799 8305 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % N V P H 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % N V P H 

Kwa l i t e i t g e g a r a n d e e r d 

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

tel. en fax 0592-314588. 
e-nnail: ton.12@wxs.nl 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

NIEUWE MICHEL 
EDITIES: 

Overzee Band 1, 
Noord- en Midden Amerika 2000 ƒ 104,-
JUNIOR Duitsland 2000 in kleur ƒ 25,-
Aütomaatstroken Wereld 2000 ƒ 52,-
Michel Rundschau Jaarabonnement 2000, 
12 nummers ƒ 69,50 franco 
Michel Soft 
Compleet pakket Duitsland, bestaande uit 
databankprogramma, catalogusdata, CD-Rom 
en handboek, ƒ 124,- franco 
Mc/ie/, de meesf geraadpleegde catalogus in Nederland! 
<-ii i-f /~ir\r- K / ^ i / - > l / ^ Oude Woudenbergse Zandweg 4 
d U I U C / I l l o l U ü 3707 AN Zeist tel 030-6924800 

fax 030-6933011, postbank nr 1700 

ZO JUIST VERSCHENEN 
NIEUWE ZONNEBLOEM CATALOGI 2000 

Indonesië 2000 
42e editie 
ƒ 20,90 

Suriname 2000 
19e editie 
ƒ 17,90 

Verenigd Europa deel 2 
1993-2000 6e editie 
ƒ 19,90 

VEREMEUffirA 

Reeds eerder verschenen en nog verkrijgbaar: 
Catalogus Nederlandse Verzamelgebieden 
30e editie 1997 in kleur ƒ19,90 
Catalogus Ver. Europa deel 1, 34e editie 1995 ƒ 28,90 
Catalogus Israël, Be editie 1999 ƒ 29,90 
CD-ROM catalogus Indonesië en Suriname Ie editie 1999 in kleur ƒ 39,90 

Verkrijgbaar bij Uw postzegelhandelaar of: 

UITGEVERIJ ZONNEBLOEM B.V. 
Haarlemmerstraat 74 - 2181 HD Hillegom - Telefoon 023-5846757. 

mailto:spanjers@xs4all.nl
mailto:spanjers@xs4all.nl
mailto:ton.12@wxs.nl


Zomer 1947 
(490-494) luxe postfrisse 
serie ƒ 6,95 per serie 

DECORDEEL 
TOP-10 VAN 

THEO PETERS 
Ja, u leest het goed, 10 super voordelige aanbiedingen, 

verkrijgbaar bij Theo Peters Numismatiek & Filatelie B.W. | 

Alle zegels Ie kwahteit en levering zolang de voorraad 

strekt, maximaal 10 series per klant. 

Dus doe er uw voordeel mee en bestel vandaag nog. 

V 
VOORDEEL TOP-10 NAJAAR 1999 
Bestelnr. Omschrijving 

1947. Zomerzegels. Luxe postfrisse serie van 5 zegels 
1864. Willem III. 15 cent geel, luxe gestempeld 
1893-1896. Wilhelmina. 5 gulden, luxe gestempeld 
1926-1927. Vethserie. Luxe postfrisse serie van 3 zegels 
1927. Kinderzegels. Luxe postfrisse serie van 4 zegels 
1931. Goudse glazen. Luxe postfrisse serie van 2 zegels 
1956. Olympiade. Luxe postfrisse serie van 5 zegels 
1960. Zomerzegels. Luxe postfrisse serie van 5 zegels 
1968. Kindblok. Luxe postfris blok 
1971. Zomerzegels. Luxe postfrisse serie van 5 zegels 

cat.nr. 
490-494 
6 
48 
163-165 
208-211 

238-239 
676-680 
738-742 
917 
985-989 

cat.w 
ƒ 20,50 
ƒ 250,-
ƒ 1100,-
ƒ 1225,-
ƒ 70,-
ƒ 225,-
ƒ 35,-
ƒ 40,-
ƒ 25,-
ƒ 18,50 

TPPrys 
ƒ 6,95 
ƒ 119,50 
ƒ 595,-
ƒ 795,-
ƒ 45,-
ƒ 145,-
ƒ 12,50 
ƒ 14,50 
ƒ 9,-
ƒ 5,50 

Bestel per 
Telefoon 020-6222530 
Fax 020-6222454 

lÊT ^% 1 m o PETERS 

Nieuwezijds Voorburgwal 252, 1012 

Stuurt u my a.u 

..X nr. 1 ä 
.X nr. 2 ä 
..xru: 3ä 
..X nr. 4 ä 
..X nr. 5 ä 
..X nr 6 ä 
.X nr. 7 ä 
..X nr. 8 ä 
..xnr 9ä 
. X nr.10 ä 

Kosten onder 

Totaal 

b. 

fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 

6,95 
119,50 
595,-
795,-
45,-

145,-
12,50 
14,50 
9 -
5,50 

200,-

fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl 
fl . 3,5Ü 

fl 

O Ik ben reeds klEint bU Theo Peters en betaal 
binnen 14 dagen 

O Ik betaal vooruit d.m.v. bygevoegde 
gu-okaart/cheque 

O Ik heb het bedrag op uw Postgirorekenmg 
2351646 of ABN AMRO Bank rekening 
408812443 oveigemaakt 



Veiling no. 577 
wordt gehouden van 24 tot en met 28 januari 2000 a.s. 
w.i. opgenomen de collectie van de heer 

Mr. J. Dutilh tc Rotterdam 
Aangeboden wordt een unieke collectie Frankrijk met zeer uitgebreid 'Coins dates', 
luchtpost (lie de France), porten, enz. Voorts Nederland, zowel ongebruikt als 
gebruikt met vele unieke variëteiten. 

tmsmm 

E ET LÄRT 
1930. Kaart gefrankeerd met 1.50 francs + 5 francs karmijn geperforeerd 'EIPA30' 
no. 6d. Yvert Frcs. 37.500. Keur 'Calves'. Slechts enkele brieven en kaarten bekend. 

De catalogus met ruim 5500 kavels wordt u eind december toegezonden na ontvangst 
van fl. 20,— op onze giro no. 17369. 

Ook u kunt voor de eerst komende veiling inzenden! 
Vraag vrijblijvend advies! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Pnnsessegracht 3 - 2 5 1 4 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 
E-mail a)h@vandieten nl 

Een begrip in de Nederlandse filatelie 


