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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 

VEILING 23/29 MAART 
bezichtiging ook op Internet 

Vit collectie T. Vrijdag (3e deel): 
tmtww V w^^xvwrp 
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Nieuwe Markt 34 
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Uit tentoonstellingscollectie variëteiten: 
61 V 
postfris 

96 Av 
postfris 

126 Bv postfris 

De catalogi zijn verkrijgbaar na overmaking van f 25,
op giro 461000. 

Kijkdagen 18 en 20 t/m 22 maart. m f i , ^ ^ ^ ^ d U . 

Alle kavels van deze veiling kunt u vinden op onze 
Internetpagina www.npv.nl (alle foto's in kleur!) vanaf ca. 21 februari 

Inzendingen dagelijks. Voor taxatie/adviezen: 
Rokin 60 1012 KV Amsterdam xgü^ 
Tel. 0206230261  Fax 0206242380  Internet: www.npv.nl 

http://www.npv.nl
http://www.npv.nl


'Postf risse 
Collectie' 

Een onvoorstelbare 
hoeveelheid complete 
postfnsse uitgiften m 
maar liefst drie grote 
luxe insteekalbums, 
waarbij vele prachtige 
waardevolle uitgiften 

Los verkrijgbaar voor 
slechts f 77,= 

'Nederland & Overzeese 
Rijksdelen' 

Een doos met postzegels van 
Nederland & Overzeese Rijksdelen 
met veel onuitgezocht materiaa 

- isa l 

..mik Wx^ikmmMm "^^c 

Los 
verkrijgbaar 
voor slechts 

' f 88,= 

■*̂r1 
BEL 

FAX 

0 1 0 - 5 1 1 5 0 99 
Van 9 00 uur to t 17 00 uur ma vr 

0 1 0 - 5 1 1 8 3 2 1 
24 uur per dag 7 dagen n de week 

SCHRIJF ■ 

BESTEL 

JStbus 96, 2650 AB 
ericel en Rodenrijs 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

'COMBI-WONDERDO 

Van f 396,= voor slechts TF | A 

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

van ƒ 396,= voor slechts ƒ 149,= 

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

BEZOEK 'Ranonkelweg 4, 2651 MX 
I ▼ Berkel en Rodenrijs 

Bezoek maandag t/m vrijdag van 10 00 17 00 uur 
lOpen Dagen 3 en 4 maart van 10 00 17 00 uur 

LEVERINGSVOORWAARDEN 
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 
WEIGEREN EEN HERINNERING KOST F10= EEN AANMANING KOST OPNIEUW F10= EVENTUELE INCASSOKOSTEN ZIJN TEVENS VOOR UW REKENING 
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DEALER IN RARE STAMPS 

Winkels: 
Gedempte Turfhaven 4, 1621 HE Hoorn, 
Tel.:0229-232278 . ^ 
Koorstraat 14, 1811 GP Alkmaar. Tel.: 072-5119982 "̂  
Kapelstraat 20, 1404 HX Bussum. Tel.: 035-6916288 
/ 4 ƒ 

VRAAG ONZE PRIJSCOURANT MET ALLE 
HOOFDNUMMERS VAN NEDERLAND EN 

OVERZEESE GEBIEDSDELEN AAN TELEFONISCH 
OF SCHRIFTELIJK BIJ DE VESTIGING IN BUSSUM 

1 =1948 
2 = 1948 
3 = 1948 

zomerzegels 

jubileumzegels 

inhuidigingszegels 

4 = 1953-1967 kon. Juliana 

5 = 1967-1971 fosforescerend papier 

6 = 1956 olympiade-zegels 

7 = 1961 kinderzegels 

8 = 1962 zomerzegels 

9 = 1974 blok kinderzegels 

10 = 1946-1957 cijferzegels 

11= postzegelboekje nr. 10a " 
^ 

cat.nr. 

cat.nr. 

cat.nr. 

cat.nr. 

cat.nr. 

cat.nr. 

cat.nr. 

cat.nr. 

cat.nr. 

cat.nr. 

500-503 

504-505 

506-507 

617-640 

465b-634b 

676-680 

759-763 

766-770 

1063 

460-468 

cat.w. ƒ 20,— 

cat.w. ƒ 6,50 

cat.w. ƒ 10,— 

cat.w. ƒ 125,— 

cat.w. ƒ 45,— 

cat.w. ƒ 35,— 

cat.w. ƒ 17,50 

cat.w. ƒ 18,— 

cat.w. ƒ 13,50 

cat.w. ƒ 21,50 

cat.w. ƒ 25,— 

onze pri 

onze pr 

onze pri 

onze pr 

onze pri 

onze pri 

onze pri 

onze pri 

onze pri 

onze pri 

onze pri 

IJS 

ijs 

ijs 

ijs 

ijs 

ijs 

ijs 

ijs 

ijs 

js 

ijs 

ƒ 7,95 

ƒ 2,60 

/ 3 ,95 

/ 49,50 

/ ^7,95J 
ƒ 13,95 

ƒ 6,95 

/ ^ , 9 5 

ƒ 3,95 

ƒ 10,75 

ƒ 9,95 

Bestelformulier sturen aan 
Kapelstraat 20, 1404 HX Bussum 

Stuurt 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 
Kosten 

Totaal 

Naam: 
Adres: 

u mij a.u.h 

l a ƒ 
2 ä ƒ 
3 ä ƒ 
4 ä 
5 ä 
6 ä 
7ä 
8 ä 
9 ä 

10 ä 
o n d e r 

Postcode: 
Telefoc 
Handt t 

)nnr.: _ 
ïkenin 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

9,95 
4,95 

19,75 
9,95 

19,95 
9,95 

31,95 
4,95 
4,95 
5,95 
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Zo werkt schriftelijk bestellen bij 
Postzegelhandel Alexander: \ 

1. Uw bestelling komt binnen via het postorderadres in 
Bussum. 

2. In de dichtstbijzijnde winkel wordt uw bestelling 
uitgevoerd. 

3. Uw bestelling wordt snel en professioneel uitgewerkt. 
4. Indien mogelijk, ontvangt u uw bestelling binnen 5 

werkdagen. 
5. Eventueel komt onze koerier uw bestelling persoonlijk 

bij u afgeven. 
6. Eventuele manco's worden zo spoedig mogelijk 

nagezonden. 
7. Of, als u naar een van onze winkels komt wordt u direct 

geholpen. 

Tevens zijn wij altijd op zoek naar partijen postzegels en 
munten voor onze voorraad. Mocht u daar meer over 
willen weten neem dan contact op met onze vestiging in 
Hoorn. 



NEW !!! 
2000 COLOUR CATALOGUE (80 PAGES) 

Send NLG 20 to: Auckland City Stamps 
P.O. Box 3496 Auckland New Zealand 
(Cash/Personal Cheque/Visa/Mastercard accepted) 

Specialist NZ, Australia, Pacific Islands 
Please ask for lists. 

i.^L^ 
• EUROPOST "DE DIEZE' II groot- en detailhandel 

in postzegels en munten 

V7^ Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 
5211 NL 's-Hertogenbosch fax 073-6147589 
E-Mail: europost@euronet.nl 

DOMFIL MOTIEF CATALOGI 
ONMISBAAR VOOR LVV THEMAVERZAMELING 

VOOR ELROPOST PRIJZEN 
ZOJUIST VERSCHENEN 

Katten, Ie editie in kleur 
Paddestoelen, Ie editie in kleur 
Vogels, 732 blz. 

ƒ 25,00 
ƒ 37,50 
ƒ 62,50 

Verwacht in 2000: Scouting, Honden en Olympische 
gebeurtenissen 

NOG STEEDS LEVERBAAR 
America/UPAEP, Ie ed. in kleur ('99) ƒ 22,50 
Europa-Cept, Ie ed. in kleur ('99) ƒ 91,25 
Prehist. dieren/reptielen, 24e ed. ('97) ƒ 28,75 
Schaken, Ie ed. in kleur ('99) ƒ 27,75 
Vissen & zeezoogdieren, 24e ed. ('97) ƒ 49,50 
Vlinders/Insecten, 24e ed. ('97) ƒ 37,75 

Alle catalogi liebben o.a. Yvert- en Michelnrs! 

VRAAG OOK NAAR ONZE YVERT PRIJSLIJST 
Leveringsvoorwaarden: Bestellingen tot f 100,-, ƒ 5,- portobijdrage Orders tot 
f50,- en levenng aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruitbetalmg Levering 
zolang de voorraad strekt Postbank 6391810 ABN/AMRO 46 14 48 440 
Betaaltip! Stuur samen met uw bestelling een girobetaalkaart of Eurocheque en ont
vang uw spullen binnen 4 dagen thuis' 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10 00-17.45 uur, zaterdag 10 00-17 00 uur 

DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 

VEILING 23/29 MAART 
bezichtiging ook op Internet 

De catalogus is in de hele 
wereld gratis te bezichtigen 

(alle foto's in kleur) op Internet 
vanaf ca. 21 februari 

www.npv.nl 
Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - Tel. 020-6230261 - Fax 020-6242380 

mailto:europost@euronet.nl
http://www.npv.nl


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 engrospostje postfris 100x souvenirvelletje 
Filacept 1988 nr1414 met originele banderol cat w f 1 000,-
postkantoorprijs f 400- Nu f 225,-

2) NEDERLAND engrospostje postfris lOOx velletjes kinderze
gels 1988 met originele banderol nr1418, cat w f 1 000-, 
postkantoorprijs f 500,-,nominaal f 335,- Nu f 300,-

3) NEDERLAND postfris cat nr 1052 de zg "dubbele koe" in 
compleet velvan 100 (cat w f 1 250,- plus plus) f 400,-

4) NEDERLAND engrospostje postfris 200x velletjes 
Kinderzegels 1981 met onginele banderol nr1236, cat vi 
f 1 350,-, postkantoorprijs f 800,-,nominaal f 530,- Nu f 480,-

5) NEDERLAND FDC's E62 tot en met E316: 100% complete 
verzamelingonbeschreven, cat w f 2 162,25 plus vele extra's 
met geteld f 500,-

6) NEDERLAND P.T.T.-mapjes periode 1982/1999 (nrs 1 tot en 
met 211)100% complete verzameling in 7 Importa-albums f 750,-

7) NEDERLAND ca 1872/1999 een zg Giga-Wonderdoos incl 
vele complete series, massagoed, FDC's, veldeeltjes postfris 
etc , etc Zeer veelzijdige en interessante koop' f 850,-

8) NEDERLAND penode ca 1872/1997 (xx/x/0) avonturenpartij, 
zeergevarieerd en veelzijdig, incl collecties, restanten, stock-
boeken, albums,ook bv vele complete postfrisse series 50-er 
jaren alsmede FDC's, postw stukken en vele hoge w/aarden 
"rijp en groen" (cat w/ f 12 750,-,zeer geschikt voor handelaar 
of wederverkoper) Spotkoopje' f 1.000,-

9) NEDERLAND FDC's onbeschreven engrospost tussen E60 en 
E330 zeergevaneerd Cat w f13 150,- Nu f 1.000,-

11) NEDERLAND en Overzee ca.1900/1995: grote doos met 
postzegelswaarin vele betere zegels en series, over het alge
meen IS de kwaliteit goedte noemen al moet er gerekend wor
den op een afval van ca 10% Enerzijdsveel klem en eenvou
dig materiaal FDC's, anderzijds veel prima eninteressant 
materiaal, zeer gevarieerd en veelzijdig, for pleasure andprofit 
Cat w minimaal f 17 000,- Opperst sorteergenoti Spotkoopje'f 1.400,-

12) NEDERLAND engrospostje postfris: 300x blok Kinderzegels 
nr1390,200x blok nr1313, 200x blok nr1236 en 300x nr1366 
Totaal cat wf 7 200,-, postk prijs f 3 510,- en nominaal 
(=postk prijs minus toeslag) f 2370,- Nu f 2.200,-

13) NEDERLAND Kindvelletjes periode 1965/1973 incl 
Vluchtelingen-blokjes (1966) postfns engros in div aantallen 
(cat w f 17 315,-) Nu f 2.350,-

14) NEDERLAND: koffer met collecties, restanten etc , veel uit 
zoekplezier Fundgrube' f 3.500,-

15) NEDERLAND firma-perforaties: mooie verzameling incl 
brieven enkaarten f 4.000,-

16) NEDERLAND: verzameling kniptekens, paskruizen, plaat-
enetsingnummers waarin divers topmateriaal o a uit de 
Jubileumsene 1923 f 4.500,-

17) NEDERLAND postgeschiedenis, penode vanaf ca 1880, brie
ven, curiosa,intern antw coupons, raketpost, Strafport, aange
tekend etc , etc Grote veelzijdige verzameling, smikkelen en 
smullen voor specialist (ruim 6000 overwegend interessante 
en mooie filatelistische stukken) f 5.300,-

18) NEDERLAND v.a. ca.1937/1998 (xx): verzameling postfris 
zonder plakker in 6 luxe Davo-Christalalbums t w deel 1 tot 
en met 4, autom boekjes en deel S Zeer mooie koopi f 5.500,-

19) NEDERLAND vanaf 1852: mooie bneven-collectie ENKEL-
frankenngen incl vele zeldzaamheden f 18.000,-

20) NEDERLAND 1852/1999 grote handelarenvoorraad f 150.000,-
21) AEROGRAIVIIVIEN gehele wereld verzameling f 450,-
22) ALGERIJE: grote collectie/partij om uit te zoeken incl voorlo

pers,specialiteiten, postgeschiedenis, bneven, kaarten etc 
Uniek in deze grotehoeveelheid' f 2.750,-

23) ANDORRA Frans en Spaans: belangrijke collectie incl veel 
topmateriaal f 2.500,-

24) ARABISCHE WERELD: enorme collectie/partij incl o a 
Saoudi Arabie,Jordanie, Iran, Irak etc incl veel prachtig klas
siek, ook topmateriaal,postgeschiedenis etc , etc Vele avon 
den uitzoekplezier, gigantischecataloguswaarde f 10.000,-

25) AUSTRALIË en geb.: zeer grote partij incl beter materiaal f 5.000,-
26) AUSTRALIË, Nw. Zeeland, Oceanie etc, etc: gigantische 

collectie/partijwaarin zowel voor de beginner als voor de zeer
en zeer vergevorderdeverzamelaar/specialist veel moois uit te 
halen is M i zou deze partij metzoveel bijzonder en hoog
waardig materiaal in alle redelijkheid ca f 25 000,- moeten 
kosten Nu in de voordeelaanbieding f 5.000,-

27) BELGIË: avonturen-uitzoekpartij rijp en groen incl veel prima 
matenaal f 900,-

28) BELGIË 1849/heden: enorme handelarenpartij incl doublet 
ten, restanten nalatenschappen etc , etc f 65.000,-

29) BERLIJN (West): avonturenpartij f 600,-
30) BOHEMEN & MORAVIE: grote speciaalcollectie f 5.000,-
31) CANADA: avonturenpartij, mooie sortering f 375,-
32) CARAIBISCHE EILANDEN: leuke avonturenpartij f 550,-
33) CHURCHILL (Thema) mooie postfris verzameling incl vele 

bijzonderheden (proeven, ongetand etc) Unieke collectie' f 500,-
34) CYPRUS 1880/ca.1980: avonturenpartij f 1.500,-

35) DANZIG 1920/1939 (0/x/xx): belangrijke verzameling "Freie 
StadtDanzig" incl doubletten, kaarten, gelopen stukken, 
curiositeiten,bijzonderheden etc , etc f 2.500,-

36) D.D.R.: avonturenpartij overw o f 750,-
37) DENEMARKEN: gigantische avonturenpartij waarin veel top-

materiaalwaar qua franje en sjeuigheid heel heel veel aanzit, 
zeer veelzijdig en hoogst interessant' f 7.000,-

38) WEST-DUITSLAND 1949/1959 (Bundesrep. Deutschland): 
postfris-verzameling verregaand compleet incl vele goede 
series (uit Michel-nrsl 11/325), 188 zegels en 1 blok, cat w 
DM 5 366,50 (Michel 1998) Nu f 1.250,-

39) WEST-DUITSLAND (Bundespost) periode 1960/1999: 100% 
completecollectie postfris (postkantoorprijs DM 1 570,73, 
1672 postzegels en 50souvenir-velletjes/blokken) Cat w 
Michel ca DM5 500,- Zeer mooie koop' f 1.600,-

40) DUITSLAND en Gebieden: grote, zeer veelzijdige avonturen
partij incl brieven, kaarten, postgeschiedenis, speciaal-collec
ties, talloze completepostfrisse series, stockboeken, collec
ties, prachtig klassiek, rijp en groen,Fundgrube' (in albums, 
dozen, zakjes etc , totaal 15 draagtassen metfantastisch mooi 
materiaal') f 18.000,-

41) ECUADOR: gigantische partij, zeer veelzijdig incl topmateri 
aal f 2.000,-

42) ENGELAND ca.1850/1990: geweldig leuke en interessante, 
zeer veel-zijdige partij in grote doos incl boekjes, hoge en 
hogere waarden, velecomplete senes, postgeschiedenis etc , 
etc Koopje' f 800,-

43) ENGELAND 1840/ca.1930 0 gespecialiseerde verzameling, 
diversekwaliteiten, waarin veel plaatnummer- en stempelavon 
tuur, prachtigopgezet in album f 1.500,-

44) ENGELAND AUTOMAATBOEKJES periode ca.1960 tot 
heden: zeerbijzondere verzameling incl doubletten, zeer veel
zijdig en gevarieerd,geschikt voor studie, specialisatie, handel 
etc , etc , incl vele top-boekjesuit die periode, in deze 
omvang uniek te noemen, is door verzamelaar ruimSO jaar aan 
gewerkt om zoveel materiaal bij elkaar te krijgen (ruim 
500stuks, ENORM hoge cat waarde') Nu f 2.150,-

45) ENGELAND 1840/ca.1980: verzameling z g vrijwel uitsluitend 
"dekrenten uit de pap", zeer geschikt voor grote verzamelaar 
die b V met eententoonstelling wil meedoen zeer veel prach
tig decoratief materiaal,specimens, plate-blocs en talloze 
klassieke juweeltjes' (3 dikke goedgevulde albums met schit 
terend en heel bijzonder filatelistisch materiaal) f 5.000,-

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

47) ENGELAND 1840/ca.1960: gigantische avonturenpartij met 
zwaartepuntop klassiek (19e eeuws) in grote aantallen, abso
luut onuitgezocht incl talloze interessante stempels, plaatlet
ters en nummers etc , etc (uitpuilendekoffer vol hoogwaardig 
en hoogst interessant filatelistisch materiaal) f 15.000,-

48) ENGELSE KOLONIEN en Gebieden: gigantische verzame-
ling/partij incl doubletten Zeer veelzijdige prachtkoop vol 
avontuur M i zou deze partijwaann zoveel interessant en 
opwindend matenaal in alle redelijkheid ca f 11 000,- moeten 
kosten Nu in de voordeelaanbieding f 2.550,-

49) ENGELSE KOLONIEN en Gebieden in Amerika: gigantische 
partij, zeerveelzijdig waarin o a postgesch , talloze complete 
postfrisse series, brieven, kaarten, mooi klassiek etc , etc 
(enorm hoge cat w , belangrijkeprachtkoop, Fundgrube') 
Koopje' f 5.350,-

50) ENGELSE KOLONIEN: grote handelaren-voorraad f 22.500,-
51) FAEROER: avonturenpartij f 350,-
52) FINLAND: grote handelaren-voorraad incl klassiek, collecties, 

bneven, partijen, incl tentoonstellingscollecties waann 
topmatenaal f 35.000,-

53) FRANKRIJK: grote avonturenpartij f 900,-
54) FRANKRIJK ca.1870/1960: leuke, veelzijdige avonturenpartij 

incl ongebr o a Yv nr398, alle Celebnte-senes, Lp30/33, vele 
zeldzame oudebneven, kaarten, postgeschiedenis, heel mooi 
klassiek etc , etc f 3.500,-

55) FRANSE KOLONIEN en Gebieden: fantastisch mooie en 
grote partij,gevarieerd incl topmateriaal f 5.000,-

56) FRANSE KOLONIEN en gebieden: unieke collectie ongetan
de zegels en senes, alsmede ministerblokken, proeven etc f 6.000,-

57) GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere verzame
lingen, zeergevarieerd, vnjwel alleen courant en goed ver
koopbaar materiaal Zeergeschikt voor postzegelhandel, rond-
zendverkeer, ruil, opzet wereld-collectie etc Verk w f 6 500,-
cat w hier natuurlijk een veelvoud van(vele duizenden zegels, 
goede kwaliteit, afval gemiddeld met meer dan5%) 
Spotkoopje' f 2.000,-

58) GEHELE WERELD ca.1855/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 goedeverzamelingen o a West Europa met 



veel postfrisse series Hoogstinteressante, veelzijdige koop, 
ten dele onuitgezocht en boordevolavontuur, prima winstmo
gelijkheden Over het algemeen betreft het eenmagazijn oprui
ming van de collecties/partijen waarvoor wij geen tijdhebben 
om uit te zoeken of te splitsen, alsmede z g "winkeldochters" 
diewij er voor n zeer klem prijsje willen uitdoen, onze misko
pen waarvoorwij strop nemen etc , etc Deze werkelijk gran
dioze partij kan in overlegbezorgd/gehaald worden, een per 
sonenauto vol materiaal' Spotkoopjei f 8.000,-

59) IERLAND 1922/ca.1980 (0/x/xx): partij mol veel massagoed 
o a van deSOer jaren op briefstukjes, incl brieven, kaarten 
postwaardestukken,handboeken etc Voor specialist absoluut 
een avonturenpartij van de leorde, absoluut onuitgezocht, 
ook vele complete postfrisse series etc (veleduizenden 
zegels), zeer veelzijdig en interessanfi f 3.500-

60) ISRAEL/Palestina, judaica etc, etc: belangrijke verzame
ling, zeerveelzijdig, in deze enorme omvang en verscheiden 
held uniek f 8.500,-

61) ITALIË en geb.: gigantische verzameling/partij incl doublet
ten, post-stukken, kaarten, brieven Zeer veelzijdige pracht-
koop "njp en groen" volavontuur M i zou deze partij waarin 
zoveel interessant en opwindendfilatelistisch materiaal ca f 
14 000,- moeten kosten in alle redelijkheid Nu in de voordeel 
aanbieding f 6.000,-

62) JOEGOSLAVIË 1918/08.1980: grote, veelzijdige avonturen
partij zeer geschikt voor creatieve collectioneur die b v wil 
exposeren op postzegel-tentoonstelling, incl zeer veel prach
tig decoratief materiaal, brieven,poststukken, postgeschiede-
nis etc , etc Ook vele complete series Hoogst en hoogst 
interessante prachtkoopi f 2.500,-

63) JOEGOSLAVIË en geb. periode ca.1918/1980: avonturen
partij, zeergevarieerd en veelzijdig, incl collecties restanten, 
ook b V vele completepostfrisse series, kaarten met en zon
der postzegel, veel topmateriaal Hoogst interessante partij 
waarin zeer veel prima en opwindend materiaal, vele avonden 
uitzoeken sorteren en genieteni Spotkoopje' f 5.500,-

64) LEVANT etc. periode rond 1900: belangrijke prachtverzame-
ling incl brieven kaarten etc , zeer veelzijdig f 6.000,-

65) LUXEMBURG ca.1930/1980 (xx/x): mooie verzameling uit 
sluitend in complete series f 575,-

66) MALEISIË (in de ruimste zin des woords): prachtige verza 
meling, zeergevaneerd ten dele op albumbladen f 3.000,-

67) MONACO periode ca.1885/1970: zeer interessante, veelzijdi
ge partij/collectie incl vele topnummers alsmede zwaartepunt 
op brieven en kaarten zowel met en zonder postzegel f 5.250,-

68) MONTENEGRO periode ca.1874/1913: leuke partij f 425,-
69) MOTIEVEN: geweldig veelzijdig en interessante partij/collectie 

waanntalloze complete postfrisse series en blokken, ook met 
fil matenaal en Cinderella's, curiositeiten etc o a auto's, fiet
sen, motoren, Churchill,bloemen, paddestoelen dieren, 
muziek/dans, voetbal, tremen, ruimtevaart,UPU, vlinders, kle
derdrachten, religie etc , etc (2 grote verhuisdozen volmet 
materiaal incl vele zeldzaamheden, in deze enorme omvang 
uniek ook is de kwaliteit bijzonder goed te noemen) f 5.000,-

70) NOORD- & OOST AFRIKA: leuke avonturenpartij f 1.000,-
71) NOORWEGEN: grote partij, zeerveelzijdig en interessant, 

vele avondenuitzoeken, sorteren en genieten f 895,-
72) NOORWEGEN: grote handelaren-voorraad incl sterk klas 

siek, collecties,partijen, restanten, bneven etc , etc f 35.000,-
73) OLYMPIADE 1928 Amsterdam etc: mooie coli brieven, 

kaarten encuriosa van dit geliefde verzamelgebied, alsmede 
veel klassiekbuitenlands Olympiade-materiaal van andere lan 
den o a Frankrijk, België, Griekenland etc , etc f 3.200,-

74) OOSTENRIJK ca.1850/1995 (o/xx/x): beeldschone partij 
waannenerzijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds veel 
frankeerbaarmatenaal o a afkomstig uit abonnementen 
Veelzijdige prachtkoop w i veel avontuur en betere zegels 
Koopjei f 2.500,-

75) OPPER-VOLTA: unieke collectie proeven ongetand, zeer 
gevarieerd f 2.500,-

76) POLEN en Gebieden: gigantische collectie/partij w i zowel 
vele z g beginnersverzamelingen als heel interessant zeldzaam 
en topmateriaalvoor de specialist en/of de zeer ver gevorder 
de filatelist Hoogstinteressante koop, zeer veelzijdig' f 3.000,-

77) POLEN 1918/1938 overw. ongestempeld: charmante, goed 
gevuldeverzameling op Yvert-albumbladen incl bezettingsge 
bieden, blok 1 t/m Bete , etc f 2.550,-

78) PORT. KOL. en Gebieden: collectie/partij in een rijke variatie, 
incl topmatenaal, zeer veelzijdig, eigenlijk zou deze partij f 
7 500,- moetenkosten Nu f 2.500,-

79) ROEMENIE 1858/1977: omvangrijke, verregaand complete 
verzamelingoverwegend in albums en insteekboeken w i o a 
uitzonderlijk mooiklassiek Enorm hoge cat w , zeer en zeer 

interessant' f 13.000,-
80) RUSLAND: gigantische avonturen-partij waarin veel bijzonder 

en zeerongebruikelijk materiaal, zwaartepunt (in waarde) op de 
veelal schaarsesenes uit de 40er-en 50er jaren Spotkoopje' f 1.350,-

81) SKANDINAVIE periode ca.1850/1985: immense avonturen
partij zakjes,collecties, restanten etc waarin veel pnma mate
riaal incl bneven, kaarten,postgeschiedenis, zeer veelzijdig en 
interessant' f 3.000,-

82) SLOWAKIJE 1939/1945 (xx/x/0): grote avonturenpartij waar 
in vele postfnsse complete senes Enorm hoge cat w ' f 1.750,-

83) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/08.1963: verzameling verre
gaand compleet zowel ©als x verzameld incl veel prima en 
exclusief materiaal, 'n zeer interessant en waardevol object 
voor een heel, heel vriendelijk prijsje(cat w ca DM 12 000,-') f 650,-

84) TSJECHOSLOWAKIJE: grote avonturenpartij waarin veel uit-
zoekplezier o a voor specialist Ie emissies, vele vondsten 
gegarandeerd' Fundgrube' f 3.500,-

85) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/08.1980: grote, gezellige snuf-
fel-avonturenpartij waarin talloze betere postfrisse series, bne
ven, kaarten,ook zeer geschikt voor specialist incl proeven, 
topnummers, variëteiten etc Vele avonden sorteren, genieten 
en avonturen' Belangrijke prachtkoop,waarin zeer veel onge 
bruikelijk en zeldzaam materiaal' f 5.000,-

86) TURKIJE: grote avonturenpartij incl klassiek waann enerzijds 
tallozecomplete postfrisse series, brieven, kaarten met en 
zonder postzegel enanderzijds veel rariteiten, foutdrukken etc 
Zeer geschikt voor tentoonstellingscollectie, hoogst interes 
santé en veelzijdige prachtkoop' f 5.000,-

87) VATIC/MN 1929/08.1990: grote handelaren-voorraad/nalaten 
schap f 8.000,-

88) VER. EUROPA oa.1950/1990 etc: grote collectie/partij incl 
velecunositeiten, postfrisse complete series, albums etc , etc f 1.500,-

89) VER. STATEN en thema Americana: zeer interessante, veel-
zijdigecollectie/partij incl bneven, kaarten, FDC's, curiosa, 
Lincoln, Kennedy incl klassiek materiaal' f 600,-

90) VER. STATEN VAN AMERIKA: gigantische avonturenpartij 
incl veeloud, precancels, Cinderella's, poststukken etc 
Fundgrube' f 2.000,-

91) VER. STATEN VAN AMERIKA: partij/collectie Fundgrube' f 3.500,-
92) WEST AFRIK/VANSE LANDEN: grote partij, zeer veelzijdig f 1.500,-
93) WEST-EUROPA periode ca.1850/1990: partij om uit te zoe

ken, overwegend gestempeld in albums, stockboeken, zakjes, 
dozen etc , etc Ook wat andere gebieden, prachtkoop waarin 
veel prima materiaal, zeergeschikt voor grote verzamelaar, 
specialist of handelaar/wederverkoper Absoluut prima winst 
mogelijkheden Koopje' f 3.500,-

94) WEST-EUROPESE LANDEN: groot nalatenschap vrijwel 
alleen complete postfnsse series, zeer gevarieerd, zwaarte
punt op 50er-, 60er- en 70er jaren Grote verhuisdoos vol incl 
topmatenaal en vele hooggenoteerde senes ENORM hoge 
cat w ' f 6.500,-

95) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA: gigantische verzameling/partij 
incl doubletten, poststukken, kaarten, bneven Zeer veelzijdige 
prachtkoop volavontuur 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 3.000,-

96) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA: gigantische grote veelzijdige-
avonturenpartij ' rijp en groen" die eigenlijk in alle redelijkheid 
ca f 100 000,- moeten kosten Nu in de voordeelaanbieding f 20.000,-

97) ZWEDEN: grote handelaren-voorraad incl sterk klassiek f 35.000,-
98) ZWITSERLAND pfr/ongebr/gebr: zeer mooie collectie/partij 

incl veelpnma materiaal, alsmede geweldig mooi en veelzijdig 
klassiek, geschiktvoor vele doeleinden studie, specialisatie, 
handel, wederverkoop,rondzending etc , etc f 2.750,-

Attentie de volgende collecties/partijen alhoewel alle op zich 
zeer en zeer interessant zijn doorgaans met filatelistisch 

99) OUDE /VANDELEN: Nederland en buitenland incl betere en 
zeldzamerestukken alsmede doubletten, zeer gevarieerd (ruim 
500 stuks) f 650,-

100)OUDE AANDELEN: grote collectie incl doubletten waann 
vele betere stukken (ruim 5000" Stuks) Spotkoopje' f 5.000,-

101)DIVERSEN: collection "pnnted ephemera' Hoogst- en 
hoogst interessante veelzijdige collectie waarin o a ex-libns, 
boekenlegger, vloeibladen, labels, litho's poesieplaatjes, bid
prentjes, posterstamps, jokers, kofferetiketten, cigar-labels, 
bnef- en prentbnefkaarten, entertainment, papiergeld (ruim 
20 000"! collectors-Items, zeer gevarieerd incl vele motieven, 
maanden en maanden sorteren uitzoeken, avonturen en 
genieten, mede door de aanwezigheid in deze partij van zeer 
veel hoogwaardig, klassiek, zeldzaam, romantisch en beeld
en beeldschoon materiaal') f 5.500,-

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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40,— 
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12,— 
90,— 
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3,50 
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NEDERLAND1 
Mooi gebruikt, 
ool< losse waarden. 
10% korting bij 
afname boven i 100.

495/99 4,— 
500/03 4,— 
505 3,50 
508/12 4,— 
513/17 7,50 
518/33 10,— 
535 2,50 
536 a 6,— 
536 b 5,— 
537 18,— 
538/41 6,60 
543 4,— 
544/48 6,— 
550/55 39,— 
556/60 59,— 
560 los 40,— 
563/67 19,50 
568/72 22,50 
573/77 16,50 
578/81 2 1 , — 
583/87 17,50 
587 los 15,— 
591 los 3,50 
592/95 66.— 
596/00 14,— 
602/06 22,50 
606 los 15,— 
607/11 15,— 
612/16 19,50 
616 los 15,— 
631 los 4,50 
640 los 2,50 
641/45 22,50 
647/48 2,50 
649/53 15,— 
655/59 20,— 
661/65 13,— 
666/70 15,— 
671/75 35,— 
675 los 24,— 
676/80 13,75 
682 los 3,— 
683/87 1 1 , — 
688/92 12,50 
694 los 3,— 
695/99 10,— 
702/06 15,50 
707/11 14,— 
715/19 12,50 
722/26 15,— 
731/35 10,— 
736/37 4,— 
738/42 13,— 
747/51 14,— 
752/56 9,50 
759/63 7,50 
766/70 7,— 
774/76 15,50 
779/83 7,50 
786/90 8,— 
enz. tot heden 
leverbaar 4060% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
854 35,— 
875 5,— 
899 9,50 
917 17,50 
937 17,50 
983 25,50 
1001 17,50 
1024 14,50 
1042 17,50 
1063 7,50 
Roltanding, los 
7 1 7 5 , 
14 66,— 
15 15,— 
16 75,— 
17 38,— 
18 20,— 
28 30,— 
29 15,— 
30 29,— 
31 60,— 
44 15,— 
46 125,— 
51 15,— 
54 36,— 
55 6 0 , 

56 35,— 
66 12,50 
67 7,50 
68 12,— 
69 14,— 
70 65,— 
Rolt. series 
1/18 470,— 
19/31 140,— 
33/56 295,— 
57/70 105,— 
71/73 155,— 
74/77 75,— 
78/81 25,— 
82/85 24,— 
86/89 30,— 
90/93 48,— 
94/97 48,— 
98/01 38,— 
Automaatboekjes 
en combinaties le
verbaar, spec. 
prijslijst gratis op 
aanvraag. 
Porto 
1 16,— 
2 20,— 
2B 44,— 
3/12 140,— 
8 los 45,— 
12 los 32,— 
Div. typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 50,— 
27 III 44,— 
28 III 175,— 
31/43 175,— 
42 los 60,— 
43 los 98,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (o) 125,00 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12 los 120,— 
13 los 135,— 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 66,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 6,— 
25/26 18,— 
27/40 12,50 
27+29+30 
fosfor 15,— 
Telegram 
1 55,— 
2 60,— 
3 10,— 
4 220,— 
4z.fr. 98,— 
5 45,— 
6 15,— 
8 25,— 
9 25,— 
10 4 0 , 
11 40,— 
12 425,— 
Postpakket Ver 
1/2 A 66,— 
1/2 B 175,— 
1/2 C 98,— 
Brandkast 
1/7(0)  , 
stempel met 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 450,— 
3 los 75,— 
4 los 95,— 
Blos 15,— 
7 los 50,— 
6A 75,— 
7A 75,— 
5 los  ,— 

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld , tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie 
zegels maar met klein gebrek, (o) =gebruikt maar stempel met controleerbaar. 
duurdere soorten desgewenst met fo toCert . van erkende keurmeester. 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post

giro 271040, Porto extra, echter f ranco levering vanaf ƒ 2 5 0 , - opdracht . 

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

Beaches of Anguilla 

stranden van A n g u i l l a 
De stranden van Anguilla Vi/orden gerekend tot de mooiste ven de 
wereld. Het L-vormige eiland is gezegend met 32 van de meest 
magnifiel<e W\We poederactitige zandstranden, veelal nog zo onge
rept ais Columbus tiet meer dan 500 jaar geleden aantrof. 
In tiet noorden gewassen door de brullende Atlantische- en in tiet 
zuiden door de golven van de warme Caraibisctie zee lokken de 
Anguiiiostranden de bezoeker die ontspanning zoekt. 
Waarom de bezoekers van Anquiila tiet zo naar hun zin hebben? 
Het is de gastvrijheid van de mensen en de spectaculaire stranden. 

Het Anquiila Philatelic Bureau geeft daarom de serie "Beaches of 
Anguilla" uit, met een afbeelding van 6 van de meest populaire en 
exotische stranden. 
Voor meer informatie sclirijf of fax naar: 

Anguilla Philatelic Bureau, 
General Post Office, The Valley, Anguilla 
Tel. 001-264-(97-2528, Fax: 001-264^97-5455 

Set: @EC $6.85 
Souvenir Sheet: 

@EC $7.00 ■ First Day 
Cover: @EC $8.00 

AANBIEDING FEBRUARI 2000 

WELKE NEDERLANDSE ZEGELS, SERIES 
- POSTFRIS, PUKKER EN/OF 

GESTEMPELD - WILT U GRAAG AAN UW 
VERZAMELING TOEVOEGENP 

Neem eens vrgbigvend contact met mg op en 
ik maak u een vrgblgvende 
en passende; 

Hans Mans 

internet: www.postzegeltioes.nl 
e-mailadres: info@post2egelhoes.nl 

Tel.: 077 - 351 26 98 
Fax: 077 - 354 72 42 
Privé: 077 - 465 37 64 

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

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen Nederland: postfris-plakker-
gestempeld. -Winkel op maandag gesloten-

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

http://12z.fr
http://14z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://105z.fr
http://130z.fr
http://4z.fr
http://www.postzegeltioes.nl
mailto:info@post2egelhoes.nl


Bezoek onze showroom die gevestigd is aan de 
ALPHENSEBAAN 35 5126 PR GILZE 
Tel: 0161-453588/453755 Fax: 0161-453468 

( geopend: dinsdag t/m vrijdag van 9.30 t/m 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 t/m 15.30 uur) 
GROOTSTE ASSORTIMENT KILOWAAR VAN DE BENELUX: 

Rechtstreekse import kilowaar van vele landen. Door het unieke opendozen systeem bent u in de gelegenheid 
om zelf te bepalen of de kwaliteit en het assortiment van de grootformaat kilowaar naar uw wens is en heeft 
u bij ons geen verpakte verrassingen. Regelmatig aanbod van leuke Partijen-Restverzamelingen/Collecties 
van 50 tot enige duizenden guldens kunt u altijd bij ons aantreffen in onze showroom. 
Onze befaamde Continentdozen op maat van diverse Landen/Gebieden: Door u zelf samen te stellen Dus: 
Géén standdaarddozen! Veel series/blokken postfris/ gestempeld van diverse landen los uit te zoeken en 
Telefoonkaarten v.d. Wereld vanaf 1 gulden. Vraag onze gratis prijslijst aan of kom eens gezellig langs. 

AANKOOP: i 
Goede (gespecialiseerde) collecties hele wereld, 
handelsvoorraden, partijen, nominaal, (gouden) 

munten, bankbiljetten, etc, etc. 

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

Smits Philately 
Socratesstraat 192, 7323 PL Apeldoorn 
Tel.: 055-3602604, Fax: 055-3602304 

Internet: vvww.filatelie.net 

TER OVERNAME AANGEBODEN 
GOED LOPENDE POSTZEGELWINKEL 
In het zuid-oosten van het land op A-lokatie 

in het centrum van de stad. 
Groot klanten- en abonnementenbestand. 
Eventuele overname van de voorraad in 

overleg. 
Omzet-indicatie FL. 600.000- p/j. (incl. 

postorder), huur FL. 32.700- p/j. 
Brieven onder nummer Fil.002 van dit blad, 

postbus 345, 3740 AH Baam. 
(Zonder kontanten onnodig te reageren) 

Posfzegelhandel K. D G H H € R T 0 G Gorinchemsestraat 10 A - 4231 BH Meerkerk - Tel./fox 0183 - 352169 of 0347 - 320943 Postbank 4269335 - KvK Dordrecht 70087 

Verzamelt u 
ZO of ZO? 

Beide verzamelaars zijn wij gaarne van dienst 
Plggtfouten volgens Wilgenburg speciaal catalogus en NVPH. (N) catalogus 
Nr. Prijs 
2w o 45 , -
19WXX 250, -
23w G 8 0 , -
31wxx 100,-
55wa X 30 , -
70w X 250,-
87 fxxb lok 175,-(N) 
lO l f fand ing onderkant 
bi jgewerkt O 780,-
l O 5 f 0 350, - (N) 
141WX 55 , -
146WX 200,-
149waxx 250,-
155wx 150,-
170w XX blok 250, -
171 af X paar 200, - (N) 
171 df © n i e t 
contro leerbaar 250,-(N) 
1 7 1 a f a x p a a r 2 0 a - ( N ) 
223w XX met velrand 

180,-

Nr. 
313WX 
313WXX paar 
316WXX paar 
316w O 
316wa X 
316wbx 
316wbxx 
317WXX 

278wx 
2 7 8 w O 
282wx 
300w XX 
303w XX 

210, -
6 0 , -

150,-
4 0 , -
4 0 , -

303wb XX blok 200,-
310WX 30 , -
310WXX 4 0 , -
310wxxb lok 65 , -
313w G 15,-

Prijs 
25 , -
4 5 , -
6 0 , -
15,-
3 0 , -
3 0 , -
4 0 , -

1 0 0 -
317WXX met velrand 

125,-
317wa XX paar 175,-
317wa XX blok 300, -
331wG 
331wx 
331 w/XX 
336fG 
336f XX 
352wx 
352w XX 
374w XX 
375w/ XX 
378w/ XX 
378w XX blok 
378wa G 
402w XX blok 
403WX 
406vi' XX 
408w XX blok 
409w XX blok 
411wa XX blok 
412w XX 

45, -
9 0 , -

125,-
62,50 (N) 
62,50 (N) 
30 , -
4 0 , -

225, -
28 , -
35 , -
50 , -
25 , -
25 , -
75 , -
12, -
50,-

8,-
75,-
50,-

Nr. 
418w XX blok 
419vi/ XX 
419vi/xx blok 
422f XX 
422fd XX 
422w XX 
422wb XX 
424w XX 
456w/ XX blok 
497w XX blok 
498w XX 
499vi/x 
507wa X 
507wbx 
507wb XX paar 40, 
507wbxxb lok 50, 
507WC XX 3 0 , -
51Ow/b0b lok 12,50 
ö l l w G b l o k 12,50 
51 I w XX blok 
5 1 2 w a G blok 
565vj X 

Prijs 
7,50 
2 0 , -
25 , -
15,- (N) 

37,50 (N) 
2,50 
35 , -
7,50 
25 , -
30,-
2 0 , -

260 , -
3 0 , -
2 0 , -

565w/ XX 
5 ó 5 w G 
576w XX 
661 w X 
1166w XX 
1172w XX 
414w XX 
414w/a XX 

25, -
20,-

37,50 
52,50 
17,50 
30,-
30,-

5 , -
3,75 
25 , -
25 , -

Bestelllngen boven ƒ 75,- worden portvrij toegezonden. 
Verzending geschiedt nd ontvangst bed rag o p giro 
42.69.335 of g i robetaa lkaar t /eurocheque. Bij rembours + 
ƒ 15,-. Ons bekende klanten beta l ing b innen 14 d a g e n . 
Levering zolang d e voor raad strekt. 

Wij hebben voor U op voorraad: 
- Neder land + Overzee 
- Automaatboek jes NL + wereld 
- FDC's NL + Overzee 
- Plaaffoufen NL + Overzee Wi lgenburg 

rol fonding 35f G in paar 
met velrand 1250,~(N) 
1444fxxblok 475, - (N) 
p o r t 4 8 a f x 450, - (N) 

Uiteraard h e b b e n wij 
meer p laat fouten o p 
voor raad d a n vermeld 
in deze lijst. Gaarne uw 
moncolijst. 

Voor prijslijst 
autonnaatboel(jes zie 
advertentie Filatelie 
nr. 1-2000. 

'Ö5V, ■353

Alle combinaties uit de 
boekjes zijn ool( 
verkrijgbaar. 

AANBIEDING ISRAËL 
POSTFRIS: 
Blok 43 (1991) onge tand 
u i tgegeven in beperkte 
op lage l Leuk o m uw 
verzameling te 
specialiseren. 
Gat. w a a r d e 
Zonnebloem ƒ 275,-
nu voor ƒ 149,-1 

- Druktoeval l igheden NL + Overzee 
- West-Europa 
- Israël + FDC's 
- Mot ieven 
- r?olzegels NL 
- e t c . 

"" '^«Q.. 

O p e n i n g s t i j d e n winke l : d o n d e r d a g : 9.00 -12 .30 e n 13,30 -18 .00 uur. A n d e r e d a g e n o p a fspraak ! 

http://vvww.filatelie.net


Van Dieten Postzegelveilingen B.V. 
vraagt op korte termijn een 

veilingmedewerk(st)er 
tot ongeveer 40 jaar 

Betrokkene zal in een klein team-verband meewerken aan de voor
bereiding en uitvoering van enkele grote (internationale) veilingen per jaar. 
Wij vragen iemand met grote belangstelling voor en kennis van de 
filatelistische wereld. Gedegen beheersing van twee of meer moderne 
talen is vereist. 
Voor een representatieve persoon, die aan deze eisen voldoet, bieden 
wij een stimulerende werkomgeving met goede arbeidsvoorzieningen. 
Brieven gelieve te zenden aan; 

Van Dieten Postzegelveilingen B.V. 
Prinsessegracht 3, 2514 AN Den Haag. 

HET KARVEEL 
voor postzegels en munten 

INKOOP * VERKOOP * TAXATIES 
Al 20 jaar een vertrouwd adres! 

Neringpassage 70 
Tel. 0320 248985 

internet: 
e-mail: 

8224 JN Lelystad 
Fax 0320 227687 

http ://hetkarveel.nl 
post @ hetltarveel.nl 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 3 april haar 101e veiling 

Nederland en Overzee. Veel topmateriaal, w.o. zeer 
uitgebreid stempels! 
West-Europa. 
Duitse, Engelse en Franse koloniën. 
Let op: Dit keer een zeer uitgebreide verzameling 

Franse koloniën, verkaveld in losse zegels en 
series. 

Collecties en partijen. 

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

Wilt u verkopen? 
U heeft 2 mogelijkheden: 
1. U verkoopt ä contant. Snelle en discrete 

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

verkaveld en in onze veilingen ter verkoop 
aangeboden aan een grote kring van verzamelaars. 

Voor een gratis catalogus of voor nadere inlichtingen, 
belt u, faxt u, of stuurt u een briefkaart naar: 

Postzegelveiling 'INVER' 
Hermitagelaan 28 
1064 WE Amsterdam 
Telefoon/Fax: 020-6146220 

VÖÖî  f ÖPCÖLLËCfiËS EN M/tÉNSCHAPPEN 

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

Onze 82e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 26 februari a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 82e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
83e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze volgende vellingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

24febr. van 13.00-18.00 
25febr. van 13.00-21.00 
26 febr. van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
medio mei, sept., en nov. 2000. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 

fax. 058-2129180 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

LAATSTE MOGELIJKHEID 
...om nog in te leveren! 

voor de 92^*6 pELZMANN-VEILING 
12-15 APRIL 2000 

Omvangrijke objecten kunnen wij kostenloos 
bij u afhalen. 

U kunt ons direct bellen! 

ULRICH FELZMANN 
BRIEFMARKEN-AUKTIONEN 

Bismarckstr. 98 • D-40210 Düsseldorf • Duitsland 
Tel. +49/211/172 92-0 • Fax +49/211/172 92 11 

http://v\nv>v.felzmann.de • email: felzmann@mon.de 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 

http://hetltarveel.nl
http://v/nv%3ev.felzmann.de
mailto:felzmann@mon.de
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Filatelie (waarin opgenomen De Phila
telist) is een uitgave van de onafhanlce
Iiji<e Stichting Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie te Den Haag. 

In dit maandblad zijn  buiten de ver
antwoordelijkheid van de redactie  de 
officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten U i t d c W C r c l d V a n d c filatelie 
Verenigingen opgenomen. 0 2 / n 2 

'Filatelie' verschijnt in de eerste helft V e r z a m e l g e b i c d N e d e r l a n d 
van de maand (niet in augustus). Q A / Q C ; 

HOOFDRBDACTEüiu , ' Hct Verdrag van Versailles  aflevering 5 
Aad Knikman AIJP • g 6 
Klippers, 1276 BP Huizen. Postwaatdestukken 
Telefoon: 0355254391 „ Q / „ „ 
Telefax: 0355240926 9 ° ' 9 9 
Email: phiiateiie(ó)tip.ni Geen Variëteit, maar een manipula t ie 
Website: www.philatelie.denion.nl r n n / r n T 
ADVERTENTIEVERKOOP! Guyana I cent: de twijfel blijft 
Brouwer Media bv I O 2 / 1 O 2 / I O 4 
S m e ^ e ' ^ l r o T ^ " ' " " Nieuwc postzegelboekjcs 
Telefoon: 0355488771 1 0 6 / 1 O 7 
Telefax: 0355432777 .|_. Vercnig ingsadrcssen 
ABONNEMENTENEN "'" Io8/lOg/lIO 
EN BEZORGKLACHTEN Filahumor/Fi laqulz 
Brouwer Media bv .., _ 
Mevr. Cindy PerretGentil ; / " i ' ï " ' 'A' i ■"■! ; " " j 
Postbus 30225,6803 AE Arnhem Interpol : klein maar rijn themat i sch gebied 
Telefoon: 0263200922 1121112 
ADRESWIJZIGINGEN: Bondspagina's 
Adreswijzigingen opgeven aan de I I 4 / 1 1 5 
secretaris van de vereniging of afde H a n d e l i n N e d e r l a n d 
ling waarvan u lid bent. c 
Als u individueel abonnee bent ^ ^ 0 
(u betaalt het blad jaarlijks recht Filatelistische evencmenten /Stempcls 
streeks aan de Stichting) zendt u uw 1 x 8 / I I O 
adreswijziging aan de administratie A*X*A 'A* ^ 1' ' ̂  
(adres: zie boven). BOAC cont ta R o m m c l  een reactie 
ABONNEMENTEN: zëësfra^t'sï 'sGravënïïaë^^ ^^^ ^̂ ^ 
Er zijn twee wijzen van abonneren: Z  C e b C r d d l 0 2 , S> U f d V e n n a g C 
1. een collectief abonnement voor ^ ^ 4 
aangesloten verenigingen: het abon V e t V a l s i n g C n h e r k e n n e n ( 2 ) 
nementvoor leden is in de contributie ^ f i i ^ i o 
inbegrepen • • . : • • • • " • • • • • ; . ■ • • , • V.^: 1 2 0 / 1 2 7 / 1 2 » 
2. een individueel abonnement. Kontak tgrocp Bijenfilatelie bestaat vijfjaar 
Het abonnementsgeld moet bij voor I 2 0 / l 2 1 
uitbetaling worden overgemaakt: T^ I ' V T ' I * * ' * i ' l ' i'j***''i 
tarieven voor 2000: Karcl V: Iccizer van een mach t ig wereldri] k 
a. binnen Nederland f39. op 1 2 4 / 1 3 5 / 1 2 6 / 1 2 7 
giro 5005485 van de Stichting r i i r h t n f i s t n i p n w s 
Nederlandsch Maandblad voor l ^ U C n t p U b U l l C U W b 
Philatelie te Dordrecht; I ^ o 
b. voor Beigiè Bfr 800. op giro W i j l a z c n v o o r U 
000035088233 van de penning T / I D / T / I T 
meester van het maandblad Filatelie • *.* / • * •/• ^^^1 ^^^ 
te Brussel; N l C U W C U i t g i f t e n 
c. in het buitenland f68.50 (mcl port) I 4 4 / l 4 S / l 4 6 / l 4 7 / l 4 8 / l 4 9 / l ' 5 0 / l S l / l " 5 2 
op deze fde rekening als vermeld T^I , „ ^' U U I T '  T / ' r ' ry j ' j ' j 
onder 2a. Thcmatisch panotama 
Als het abonnement op I april of I 5 4 / 1 5 5 / 1 5 6 
I juli ingaat moet een evenredig f T l f i n p a n n n n r p « ; 
bedrag tot het eind van het jaar r v i c i l i c d l U I U l l L C S 
worden gestort. Abonnementen ^ 5 ^ 
per I oktober zijn slechts mogelijk in 
combinatie met een abonnement op 
de daaropvolgende jaargang ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 6 1 ^ ^ 0 0 1 ^ 0 ^ 1 1 1 3 

Filatelie 

OPZEGGING ABONNEMENT: 
Een individueel abonnement kan per 
31 december worden beëindigd door 
een schriftelijke opzegging die uiter
lijk op 30 november bij de admini
stratie in Arnhem moet zijn. 

LOSSE NUMMERS: 
Losse nummers van de lopende jaar
gang kunnen worden besteld door 
overmaking van f5.00 per nummer 
(inclusief porto) op postgiro 5005485 
te Dordrecht onder vermelding van de 
gewenste nummers. 

BESTUUR: 
uoorzittcr: 
ir. G.A.H, van Driel 
secretaris
Drs.S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G. van der Lienden 

EREVOORZITTER: 
Mr A. van der Flier AUP 

BASISLAY OUT: 
Ronald Wassink, Utrecht 

COPYRIGHT: 
© 2000 Maandblad Filatelie 

OPLAGE: 
42.500 exemplaren 
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01663437 

V o r i g e m a a n d v e r s c h e e n e e n blok je m e t t w e e 
z e g e l s v a n 8 0 c e n t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e 

v i j f h o n d e r d s t e g e b o o r t e d a g van k e i z e r Kare l V. 
I n d i t n u m m e r m e e r ove r d e z e v o r s t e n h e t 

m a c h t i g e rijk d a t hij v e s t i g d e . 

Schilderij uanj.E. Van denßusscheuitiSgö 
collectie Museum der Posterijen, Brussel 

Advertentieindex 

Manipulaties loo 
Ze zagen er zo mooi uit: de spectaculaire 
variëteiten van de Nederlandse 
hologramboekjes die onlangs opdoken. 
Maar nader onderzoek wijst uit dat het 
om ordinaire 'manipulaties' gaat... 

uyanaicent 102 

En nu we het toch over vervalsingen 
hebben: het tweede exemplaar van de 
Guyana i cent werd onlangs als vervalsing 
afgekeurd. Toch laat de eigenaar van de 
vermeende zeldzaamheid het er niet bij 
zitten. Echt of onecht  that's the question, i 

Lustrum 
De Kontaktgroep 
Bijenfilatelie bestond 
vorige maand vijfjaar. 
Dat wordt deze maand 
gevierd. Wie dat wil 
kan meefeesten, maar 
dan moet er natuurlijk 
wel sprake zijn van 
enige belangstelling 
voor de activiteiten 
van deze studiegroep, 
gewijd aan het leven 
en werken der bijen. 

130 

Ui ASCAT 

JESm 

Ackermann 88 
Alexander 84 
Anguilla Philatelie Bureau 88 
Apeldoornsepos tz .hande l 99 
Auckland City Stamps 85 
Bijl,v.d 158 
Booklets International 143 
Bredenhof/DeBerm 129 
DAVO 133 
Dieten, van 90 
Dutch Stamp 143 
Edelcollecties 159 
Edison 117 
Eurocollect 157 
Europost de Dieze 85 
Felzmann go 
Friesland, Postz.veiling 90 
Gasse, la 139 
Gilze, postz .handel 89 
Herscheit , Ron 152 
Hertog, den 8g 
Hobbyphilatelie Höflich i i i 

Hoekstra 143 
Hollands Glorie 132 
Hollandse Postz.veihng 132 
Inver go 
Karssen 142 
Karveel, het 90 
Kienhorst 142 
Leopardi 115 
Lodder 139 
Lodewijk 13g 
Meinhardt 125 
Mondial Stamps 117 
Ned. Ver, Themat . Filatelie 153 
Nederlandsche Postz.veiling 82, 85 
Nijmeegse Postz. en Muntenhandel go 
Nijs ,de 153 
NVPH 160 
Peerenboom 143 
Phi laNZ 139 
Philapost 83 
Philatelic Exporter gg 
Phine 143 

Postbeeld i i i 
Postzegel Partijen Centrale 120121 
Postzegel, de 142 ^ 
Postzegelhoes, het 88 =» 
Poveia 142 ,̂ 4̂ 
QXL 133 _ 
Rietdijk 97 "= 
Rijnmond, Postz.veiling 153 = 
Safe Nederland 117 '^ 
Smits Philately 89 ^^ 
Steltzer, Rudolf. gg "" 
Tieman 8687 ^ 
Tolhuizen, 143 | ^ 
Trefpunt, het 132 2 
Valk, de 152 TZ 
Verzamelend Ned., Stichting 152 ~^ 
Vliet, van gg M 1 
Voorschotense Postz.vereniging 143 # 1 
Wien, postz .handel 152 
Wiggers de Vries 105 

http://www.philatelie.denion.nl
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NPV STRIJKT VANAF 
JUNI NEER IN WEESP 

Het zal even wennen zijn 
voor de vaste klanten van 
de Nederlandsche Post
zegelveiling: met ingang 
van juni van dit jaar wor
den de veilingen niet 
meer in Amsterdam, 
maar in Weesp gehou
den. HetNPVkantoor 
aan het Rokin wordt de 
komende tijd steeds 
moeilijker bereikbaar, 
onder andere door de 
aanleg van de Noord

Zuidlijn. Vandaar dat de 
NPV de benedenverdie
ping van een kantoorvilla 
in Weesp in gebruik 
neemt. Het nieuwe adres, 
Leeuwenveldseweg 14, is 
goed bereikbaar: hetNS
station Weesp ligt er te
genover en de Ai is 
slechts drie kilometer van 
het pand verwijderd. 
Klanten die hun inzen
dingen toch liever op het 
Rokin inleveren kunnen 
dat op afspraak doen. 
Meer informatie: NPV, 
telefoon 0206242380. 

NEDERLANDSE ZEGEL ZORGT VOOR 
OPWINDING IN CANADEES STADJE 

In Canada, zo meldt de 
Apeldoornse Courant van 27 
november jl., is met eni
ge opwinding gereageerd 
op het Nederlandse blok
je 'Hoogtepunten uit de 
20ste eeuw'. Het gaat om 
de bevrijdingszegel uit 
het blokje: die toont een 
foto, genomen op 6 mei 
1945, met een Canadese 
militair van de Sealand 
Highlanders, omringd 
door drie Nederlandse 
schonen. De militair, 
William Robert (nu 84 
jaar oud ) verkeert nog in 
blakende gezondheid. 
Een nicht van de veteraan 
woont in Qualicum 
Beach, een Canadees 

stadje aan de oostkust 
van Vancouver Island. 
Toen zij ontdekte dat 
haar oom op een Neder
landse zegel was afge
beeld, nam ze contact op 
met haar buurvrouw, 
waarvan ze wist dat die 
familie in Nederland had. 
Deze buurvrouw regelde 
vervolgens dat haar Ne
derlandse oom. Abel van 
der Leen (81) in Apel
doorn, de zegel op de 
kop tikte en naar Canada 
zond. En dat leidde weer 
tot een artikel in de Van
couver Sun onder de kop 
Canadian War Veteran Gets 
Stamp Of Honour. 

WIPA2000: SPECIAAL 
BLOKJE LOOPT GOED 

De voorbereiding voor 
WIPA 2000, de interna
tionale tentoonstelling 
die van 30 mei tot en met 
4 juni van dit jaar in We
nen zal worden gehou
den, loopt als een trein. 
De organisatoren blijken 
een goede slag te hebben 
geslagen door de verkoop 
van de toegangskaarten 
nu al ter hand te nemen 
en  belangrijker nog  de 
kopers van kaartjes een 
soort premie te geven. 
Die premie bestaat uit 
we meldden het eerder 
een blokje van 10 schil
üng dat alleen op deze 
wijze (en dus niet op het 
postkantoor of via de fila
telistische dienst) ver
krijgbaar is. 
Nog steeds zijn er lezers 

die willen weten, hoe ze 
het begeerde blokje in 
huis kunnen krijgen. Er 
zijn verschillende moge
lijkheden: 
a. een bank of Euro
cheque in schillingen; 
b. overboeking op PSK
Kontonr 92.112.580 
(Bankleitzahl 60000); 
c. toezending (op eigen 

risico) van het bedrag in 
schillingen (bankbiljet
ten) aan WIPA, Getreide
markt I, A1060 Wenen. 
Een toegangskaartje (in
clusief gratis souvenir
blokje) kost 80 schilling; 
voor de verzending (por
to, verpakking) wordt 40 
schilling in rekening ge
bracht. 

ii 
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EINTRinSKARTE 
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BIJ dittocflongskaartie luordtgratis een bijzonder blokjegelcverd 

VOORVERKOOP 
KAREL VZEGELS 

De Gentse Filatelisten
bond organiseert deze 
maand de Internationale 
Filatehstische Salon (IPS). 
De tentoonstelüng zal 
van ig tot en met 24 fe
bruari in Gent worden 
gehouden. De Gentena
ren hebben aan het begin 
en aan het einde van hun 
manifestatie een paar 
leuke filatelistische ijzers 
in het vuur. Zo is er de 
voorverkoop van de Bel
gische 'Karel V'emissie 
(twee zegels en een blok
je) op ig en 20 februari. 

Op 24 februari zal ook de 
dan verschijnende Spaan

se tweelingemissie (even
eens twee zegels en een 

blokje) verkrijgbaar 
zijn. 
Wie een leuk filate
üstisch souvenir 
mee naar huis wil 
nemen, probeert na
tuurlijk de speciale 
Carolus Quintvsaf
stempelingen te 
pakken te krijgen. 
Zowel op ig als op 
24 februari zijn de 
stempelaars voor u 
in de weer! 
Inlichtingen: R. 
Vanderstockt, Begij
nengracht 8, B9000 
Gent(Belgiè). 

'2000'PRIJSVRAAG: 
EVEN GEDULD A.U.B. 

Aan de millenniumwed
strijd in het december
nummer van dit blad 
deed een  jammer ge
noeg niet al te groot 
aantal lezers van Filatelie 
mee. De resultaten en de 
prijswinnaars maken we 
binnenkort bekend. Tot 
die tijd vragen we u nog 
even geduld te willen 
hebben. Red. 

^ PO & PO ONTFERMT 
^ ZICH OVER 'UV' 

Op I januari 2000 werd 
de Studiegroep Postme
chanisatie UV Nederland 
opgeheven. Dat zou een 
treurig bericht zijn, ware 
het niet dat 15 UVleden 

onderdak hebben ge
zocht (en gekregen) bij 
de Nederlandse Vereni
ging van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars 
(Po & Po). Vijfentwintig 
UV'ers waren al lid van 
Po & Po; samen met de 
vijftien 'nieuwelingen' 

vormen die nu de Groep 
Postmechanisatie binnen 
Po & Po. 
Informatie over het lid
maatschap van Po & Po 
wordt verstrekt door de 
heer A.P. de Goede, Prin
ses Christinalaan 6, 7437 
XZ Bathmen. 

RESTITUTIE VAN DUBBEL BETAALD 
ABONNEMENTSGELD 'FILATELIE' IN 1999 

Abonnees van Filatelie 
die gedurende hetgehele 
jaar iggg lid waren van 
meer dan e'e'n bij Filatelie 
aangesloten verenigingen 
hebben recht op restitu
tie van het teveel betaalde 
abonnementsgeld. 
Lezers van dit blad die 
vorig jaar restitutie over 
het jaar 1998 ontvingen, 
krijgen het bedrag voor 
1999 automatisch op hun 
girorekening gestort. 
Deze abonnees behoeven 
hun restitutie dus niet 
apart aan te vragen! 
De overschrijvingsop
drachten worden in de 
loop van de komende 
maand bij de giro ingele
verd. 
Lezers die vorig jaar geen 

restitutie ontvingen, 
maar daar nu wel voor in 
aanmerking komen kun
nen het volgende doen: 

Stuur uo'óri mei 2000 een 
briefkaart aan de pen
ningmeester van Filate
lie, de heer H.P.G. van 
der Lienden, Berlage erf 
37> 3315 JJ Dordrecht. 
Vermeld op deze brief
kaart: 
a. de namen van de ver
enigingen waarvan u het 
gehelejaar iggg lid bent 
geweest. Let op: alleen 
verenigingen die bij Filate
lie zijn aangesloten komen 
in aanmerking! 
b. het nummer van de gi
rorekening waarop u het 
geld wilt ontvangen. 



IN MEMORIAM 
ARIE BOSMAN 

Volkomen onverwacht 
overleed op 17 januari jl. 
Arie Bosman, redacteur 
'Postwaardestukken' van 
dit blad. Arie was nog 
niet zo lang geleden, op 
het traditionele mede
werkersdiner in decem
ber, in ons midden. Bij 
die gelegenheid konden 
we ons nog eens verge
wissen van de vitaliteit en 
ondernemingzin van 
deze ruim 80jarige actie
ve medewerker. 
Op datzelfde diner werd 
Arie ook onderscheiden 
omdat hij vijfjaar onafge
broken voor 'Filatelie' 
had geschreven. 
Arie was op vele terreinen 
actief, waarbij zijn aan
dacht vooral uitging naar 
het publiceren over filate
lie. Het door hem met 
veel enthousiasme ver
zorgde blad Waalzere! 
mag hier zeker worden 
genoemd, en niet alleen 
omdat dat blad dankzij 
Arie diverse malen in de 
prijzen viel. 
Voor 'Filatelie' verzorgde 
hij samen met collegare
dacteur Jacques Spijker
man de rubriek 'Post
waardestukken', maar hij 
publiceerde ook van tijd 
tot tijd artikelen. 
Op zijn laatste bijdrage in 
ons blad, 80 jaar Neder
landse uerhuiskaarten, een 
artikel dat hij samen met 
Jacques schreef, was hij 

met recht bijzonder trots. 
Deze compacte, maar 
vrijwel volledige ge
schiedschrijving kwam 
onder meer tot stand 
dankzij zijn volhardende 
research. Arie en ik wa
ren het er na publicatie 
van dat artikel over eens 
dat er 'wat stond', name
lijk een publicatie die ook 

na langere tijd nog als 
betrouwbare referentie 
voor geïnteresseerde ver
zamelaars zou kunnen 
dienen. 
Dat is een van de belang
rijke verdiensten van Arie 
Bosman: dat hij ervoor 
heeft gezorgd clat er zo
veel mogelijk schriftelijk 
werd opgetekend van 
postwaardestukken en 
van al die andere verza
melgebieden die zijn be
langstelling hadden. 
Dat we Arie zullen mis
sen is daarom geen 
cliché, maar bittere wer
kelijkheid. 

Aad Knikman 
hoofdredacteur 'Filatelie' 

WAPD: GIDS VOOR 
VAKFILATELISTEN 

De World Association for the 
Development oJPliiIately 
(WAPD) heeft een op
merkelijk boek laten ver
schijnen: de Guide Jor the 
Development ojPhilately. 
De Guide, die veertig Zwit
serse franken kost, is 
vooral gericht op mensen 
die professioneel met 
postzegels bezig zijn. 
Onderwerpen die in de 
gids worden behandels 

zijn 'Wat is een postze
gel?', 'Ontwikkelingen 
structuur van de filatelis
tische industrie', 'De 
postzegelmarkt', 'Strate
gisch planning', 'Filate
listische richtlijnen en 
codes', 'Marketingen 
promotie', enzovoort. 
De gids is verkrijgbaar bij 
de UPU in Bern. 
Het boekwerk is verkrijg
baar in de talen Frans, 
Arabisch, Chinees, En
gels, Duits, Portugees, 
Russisch en Spaans. 

'J.P. ' SLEEPT ZWARE 
PRIJS IN DE WACHT 

Profeten worden door
gaans buiten hun eigen 
land geëerd. Soms geldt 
dat ook voor filatelisten. 
Een aantal jaren geleden 
vertrok de Dordtse filate
list Jacques P. Dekker 
naar zuidelijker oorden 
(Spanje, om precies te 
zijn), om zich daar te ves
tigen. Het verzamelen 
kon hij natuurlijk niet la
ten, en het tentoonstellen 
nog minder. 
'Van je vrienden moetje 
het hebben,' schreef 
Dekker ons onlangs, om 
er wijsgerig aan toe te 
voegen: 'Of je het ook 
krijgt is een tweede.' 
Maar ditmaal is onze 
Spaanse Hollander dan 
toch met zijn neus in de 
mantequilla gevallen: op 
de begin december ge
houden Madrileense 
postzegeltentoonstelling 
Filatelia gg behaalde hij 
met een inzending over 
NederlandsIndie in de 
periode 18641950 een 
verguld zilveren medail
le. Om de feestvreugde 
nóg groter te maken ken
de de jury hem een forse 
ereprijs toe (zie foto). 
Het leek wel Sinterklaas; 
sterker nog: het was Sin
terklaas, want de prijs 
werd uitgereikt op 5 de
cember iggg... 

PTT: TWEE NIEUWE 
COLLECTCARDS 

PTT Post heeft twee nieu
we CollectCards uitge
bracht, ditmaal met re
clame voor postorderbe
drijven. 
CollectCard nummer 4 is 
voorzien van reclame 
voor het snel groeiende 
bedrijf Viking, dat kan
toorartikelen aan huis 
laat bezorgen. De kaart 
verscheen op i december 

jl. en bevat twee korting
zegels van 55 cent. 
Philapost ('Uw partner in 
filatelie') is de opdracht
gever voor CollectCard 
nummer vijf De eerste 
dag van uitgifte was i ja
nuari jongstleden. 
Van beide CollectCards zijn 
5.500 exemplaren ge
drukt. De kaartjes kosten 
vijf gulden per stuk; ze 
zijn verkrijgbaar bij de 
Collect Club in Groningen, 
telefoon 0505861234. 

'^it€MmG 

Exclusief voor onze 
beste klanten! 

BIENNALE LEVERT 
SPECIALE STROOK OP 

Verzamelaars van het 
thema 'millennium' op
gelet. Op de filatelisti
sche biennale van Parijs 

(25, 26 en 27 februari) 
komen LISAautomaten 
te staan waaruit op de 
drie beursdagen speciale 
stroken kunnen worden 
verkregen. De stroken 
dragen het jaartal 2000. 

Kltl'VBUVE yXANVAISB 

_ « •^■^r ^UÊW ^ÊÊÊm 

Links de dcfinitieueze^cl, rechts een reconstructie van het 'u)contu;erp' 

ONTWERP MILLINNIUMZEGEL 'RIGHT TO 
HEALTH' KON NIET DOOR DE BEUGEL 

Royal Mail, de Britse PTT, 
staat bekend dat het vaak 
gedurfde, moderne post
zegels. Toch zijn er bij al 
die vooruitstrevendheid 
nog altijd ontwerpen die 
het niet halen. 

Zo zag de graficus Mi
chael Craig Martin een 
zegel die hij had ontwor
pen voor de Millennmtn
reeks van het afgelopen 
jaar afgekeurd. Het the
ma van de zegel was Right 

to Health ('het recht op ge
zondheid') en Martin had 
als hoofdonderwerp een 
modern toilet gekozen. 
Maar hoewel er op de 
nogal klinisch uitgeval
len tekening van het zit
meubel weinig viel aan te 
merken, vond Royal Mail 
het ontwerp toch niet 
kies genoeg. De tekening 
werd door Martin  of het 
zonder mopperen ge
beurde weten we niet 
vervangen door een af
beelding van een kraan. 
Een en ander wordt ont
huld in een interview dat 
Peter Jennings van het 
Engelse postzegelblad 
Gibbons Stamp Monthly 
had met professor Jeremy 
Black, geschiedkundig 
adviseur van Royal Mail. 
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JAAROVERZICHT NEDERLAKDSE 
GELEGENHEIDSZEGELS1999 

De tabel op deze twee pa
gina's spreekt in feite 
voor zichzelf; toch wil ik 
niet nalaten hier en daar 
een toelichting te geven. 
In de tabel wordt onder
scheid gemaakt naar ver
schijningsvorm: vellen 
(links of rechts, respec
tievelijk onder of boven 
uit een drukvel afl<om
stig), blok, rol of boekje. 
Verder wordt informatie 
verstrekt over de gebruik

te papiersoorten, de 
drukrichtingen en de tan
dingen. In die gevallen 
waarin losse zegels uit 
een blokje of boekje an
ders bekeken kunnen 
worden dan in het blok of 
boekje in z'n totaüteit, 
worden de losse zegels 
nog eens apart vermeld. 

Druktechniek 
De diepdrukproductie 
was in het afgelopen jaar 

heel matig: slechts één 
blok, om precies te zijn 
het Kortingzegelblokje. 
Diepdruk bij gewone lo
ketvellen kwam niet voor. 
Wat de enkele drukgang 
in plaatdruk betreft ('200 
jaar Nationaal postbe
drijf, blokje van f5.): 
die had net zo goed ach
terwege kunnen blijven. 
De overgrote meerderheid 
van de Nederlandse zegels 
van 199g is in offset ge
drukt. Joh. Enschedé Se
curity Printing (in de tabel 
afgekort tot JESP) schafte 
in 1997 nieuwe Japanse 

offsetpersen van het merk 
Mitsubishi aan. Die wer
den met ingang van iggS 
voor de postzegelproduc
tie ingezet. Welke zegels 
in offset op de Mitubishi's 
werden gedrukt en welke 
op de Roland Favorit is 
helaas niet bekend. Voor 
de hand ligt dat de Japan
se persen zijn gebruikt bij 
incidentele offsetproduc
tie met vijf of meer druk
gangen, zoals het velletje 
'Hoogtepunten uit de 
twintigste eeuw' (vier 
kleuren plus fluor!). 
In het afgelopen jaar wer

den postzegelboekjes 
meer dan voorheen in 
GrootBrittanniê, bij 
Walsall Security Print (in 
de tabel: Walsall) in Wal
sall bij Birmingham ver
vaardigd. JESP drukte 
slechts de drie postzegel
boekjes met vijftig zelf
klevende zegels (brieven, 
kaarten baby). Onze na
tionale postzegeldrukker 
maakte in 1999 geen ge
bruik van het zogenoem
de stochastische raster; 
Walsall deed dat wel, na
melijk bij de KNLTBze

i gel van 2 februari. 

Overzicht Nederlandse gelegenheidszegels 1999 
Zegel Verschijnings Omvang vel, 
waarde vorm rol, of blok 

Aanvullin ẑegels [5 januan]: 
25c vel 10x10 

Invoerinfl Euro [5 januan]: 
80c vel 10x10 

Papier

doorzicht 

Illq 

Illq 

zoojaarNationoalportbedrijf uelz^el [15 januori]: 
Boe vel 5x5 

Voflek  lepeloor [2 jèbruon]: 
80C vel 10x10 
Vogds  woteruofleltierdrofl [2 jcbruari]: 
80c vel 10x10 

100 jaar KNLTB UJèbruan]: 
80c boekje 4 

Vier joorflctijdcn [17 jèbruori*] 
80c boekje 4 versch. 

Oudcrenpoxb̂ ek  'blanke vrouw' [13 april]: 
80+40C vel 10x10 
Ouderenpost̂ els  'gekleurde man' [13 april] 
80+40C vel 10x10 
Ouderenpostẑ ek  'blanke man' 
80+40C vel 10x10 

II 

Illq 

Illq 

m 

III 

Illq 

Illq 

Illq 

Papier

richting 

<> 

1 

<> 

<> 

<> 

<> 

<> 

1 
1 
1 

Glans

diagon. 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

geen 

geen 

45/45 

45/45 

45/45 

Ouderenpo^^ek [blokje met tweemaal 'blanke vrouw', tweemaal 'aekleurde man' 
80+40C blokje 2x 3 versch. 
Losse zegels uit dit blokje: 
'blanke vrouw' 
'gekleurde man' 
'blanke man' 

Illq 

Illq 
inq 
Illq 

Vcrrasinflsz^ek 'I loue stampj'/'Stamps lovc me' [6 mei]: 
80c boekje 2 versch. 

Nederland Woterland  KNRM [6 mói: 
80c vel 10x10 

Nederland Waterland  Schuttcuacr [6 mei]: 
80c vel 10x10 

III 

Illq 

Illq 

<> 

<> 
<> 
<> 

<> 

<> 

<> 
Tien uit de Kunrt blokje met tien verschillende z^ek [Sjunfj: 
80c blok van 10 5x2 

Vijf van Rembrondt [8 jum]: 
looc blok van 5 5x1 

Tien voor uw brieven [6 juli]: 
80c blok van 10 5x2 

Tien voor uw brieven [5 juli]: 
80c boekje van 50 5x5x2 

Illq 

Illq 

Illq 

Illq 

<> 

<> 

<> 

<> 

45/45 

45/45 
45/45 
45/45 

geen 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

Fosfor

balk 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

ia 

ja 

nee 

nee 

nee 

Gebruikte 
drukpers 

offset JESP 

offset JESP 

offset lESP 

offset JESP 

offset lESP 

offset Walsall 

offset Walsall 

offset JESP 

offset lESP 

offset lESP 

en tweemaal 'blonke man; 1, 
nee 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

offset lESP 

offset Walsall 

offset lESP 

offset lESP 

offset lESP 

offset lESP 

offset lESP 

offset lESP 

Druk

richting 

0 

L 

B 

0 

0 

B 

B 

L 

L 

L 

! april]: 
0 

B 

0 

0 

0 

B 

0 

B 

Perfo Tanden 
raat hor./ver. 

123/4:13 

131/4:123/4 

14/20 

24/16 

131/3:133/4 32/33 

123/4:131/4 

123/4:131/4 

123/4:131/4 

I3'/4:I2'/4 

I3'/4:I2'/4 

I3'/4:I2'/4 

i3'/4:i25/4 

I3'/4:I2'/4 

I3'/4:I23/4 

I23/4:I3'/4 

I25/4:I3"/4 

I3'/4:I2'/4 

slitvorm 

I3'/4:I25/4 

slitvorm 

16/24 

16/24 

16/24 

24/16 

24/16 

24/16 

24/16 

24/16 

24/16 

16/24 

16/24 

24/16 

24/16 

Gebruikte 
drukvormen 

□ L I I Q R I I 

□ LIII I Q R I I I I 

□ LIII I □ R I I I I 

□ LII I I □ R I I I I 

□ LII I I □ R I I I I 

□ L I I I I □ Rii i i 

□ Liiii □ R I I I I 

□ L I I I I □ R I I I I 

□ LIII I □ Riiii 
□ L1112 □ R1112 

□ LIII I □ R u n 

□ LIII I □ Riiii 
□ L1121 □ R1121 
□ L1131 □ R1131 
□ L1241 □ R1241 
□ L2352a R2352 

□ LII I I □ M I I I I □ R I I I I 

□ LIII I □ Riiii 
□ L1211 □ R1211 



Papier en 5om 
Het door De La Rue 
(voorheen Harrison) ge
bruikte papier voor ofF
setdruk is sinds iggö ge
heel vrij van witmakers in 
de papierbrij. Hetzelfde 
geldt voor het papier voor 
rasterdiepdruk. De En
gelsen spreken van OBA
Frec Paper (OBA: Optical 
Brightening Agents). 
Het in Nederland toege
paste papier valt grofweg 
in vier groepen in te de
len; dit aan de hand van 
de gebruikte druktech
niek en de toegepaste 
coatings): 

Voor offset: 
a. ofFsetpapier zonder 

fosforescentie in de 

coating (niet gebruikt 
in 1999); 

b. offsetpapier met fosfo
rescentie in de coating 
(HS6 1630/7%). 

Voor rasterdiepdruk: 
a. rasterdiepdrukpapier 

zonder fosforescentie 
in de coating (Korting
zegelblok); 

b. rasterdiepdrukpapier 
met fosforescentie in 
de coating (HS3 
1630/7%; niet gebruikt 
in 1999). 

Bij het papier zonder fos
forescentie in de coating 
zitten er ook geen witma
kers in de coating! 

De gom, PVA (zonder 
dextrine!) wordt in Enge
land al op het papier aan
gebracht; de gebruikelij
ke code daarvoor is D2C. 
De meeste door Walsall 
in offset gedrukte zegels 
zijn niet op papier van De 
La Rue gedrukt, maar op 
dat van Tullis Russell 
Coatings (afgekort TRC; 
voorheen CPL). De 'witte' 
gom is door TRC aange
bracht (code: C2). Tullis 
Russell Coatings is een 
Engels bedrijf dat is ge
specialiseerd in gecoat 
papier ten behoeve van de 
postzegelproductie. Het 
basispapier komt uit ver
schillende bronnen  zo
als Duitse papierfabrie
ken  en het wordt in En

geland van gom en 
coating voorzien. Het 
TRCpapier is steeds 
zonder fosforescentie ge
leverd. De geel oplichten
de en nalichtende fosfor 
wordt door JESP of Wal
sall met een drukgang in 
offset (respectievelijk 
rasterdiepdruk) op de ze
gels aangebracht. Het 
verschil tussen zegels die 
op TRC, respectievelijk 
De La Ruepapier zonder 
fosforescentie in de 
coating is slechts zicht
baar bij de gom. Ook de 
wat sterkere paarse glans 
van de coating van het 
TRCpapier onder ultra
violet licht kan helpen bij 
het maken van onder
scheid. 

Perforaat 
In 1999 werden enkele af
wijkende tandingforma
ten gebruikt. De aanvul
lingszegel van 25 cent 
werd voorzien van kam
tanding 123/4:13 (14 tan
den horizontaal, 20 tan
den verticaal) en de zegel 
van 80 cent in het type 
'200 jaar Nationaal post
bedrijf kamtanding 
i3"/3:i3'/4 kreeg (32 
tanden horizontaal, 22 
tanden verticaal plus 11 
tanden verticaal voor de 
tab). 
Bij de zelfldevende zegels 
komen we weer het uitge
stanste pseudoperforaat 
tegen; in de tabel wordt 
dit omschreven als 'slit

Overzicht Nederlandse gelegenheidszegels 1999 
Zegel Verschijnings Omvang vel, Papier Papier
waarde vorm rol, of blok doorzicht richting 

Vijjüg uoor uw kaart [5 juli]: 
8oc boekje van 50 5x5x2 Illq 

Vijfwoor het huiuelijk [5 julfj: 
80C boekje van 5 1x3+1x2 III 

Vijf «oor UU! bobi) [5julfj: 
80C boekje van 5 1x3+1x2 III 

Vijf voor je beste vrienden  Drentse patrijs [6 julfj: 
Boe boekje van 5 1x3+1x2 Illq 

Vijf von 80 -jongeraaegtl, rode versie [5julfj: 
80C boekje van 5 1x3+1x2 Illq 

100 jaar VNO/NCW [7 september]: 
80C vel 10x10 Illq 

Stripzcgels  Kuifies 'Mannen op de Maan' [8 oktober]: 
80C blok 2versch. Illq 

Stripzigels  Kuifes 'Monnen op de Maon' [8 oktober]: 
80c boekje 1x3+1x2 III 

200 jaar Nationaal postbedrijfblokje [15 oktober]: 
5gld blok I zegel IlIIq 

Tien Hoogtepunten uit de zoste eeuu) [25 oktober]: 
80C blok 2x10 Illq 

Knderpostẑ els  Plukuan dePctteflet [10 november]: 
80+40C vel 10x10 Illq 
Kinderpostzegels  Otje [10 november]: 
80+40C vel 10x10 Illq 
Kinderpostziaels Jip en Janneke [10 november]: 
80+40C vel 10x10 Illq 

<> 

<> 

<> 

<> 

<> 

1 

<> 

<> 

<> 

<> 

1 
1 
1 

Glans
diagon. 

45/45 

geen 

geen 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

geen 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

45/45 

Fosfor
balk 

nee 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

nee 

nee*** 

nee 

nee 

nee 

Gebruikte Druk
drukpers richting 

offsetJESP B 

offset Walsall B 

offset Walsall B 

offset Walsall B 

offset Walsall B 

offsetJESP** L 

offsetJESP B 

offset Walsall B 

offset en B 
plaatdrukJESP 

offsetJESP 0 

offsetJESP L 

offsetJESP L 

offsetJESP L 

Kinderpostziaek [blolge met ttveemaal Puk van de Pettcflet, tuieemaal Otje en tuieemaal Jip en Jonneke; 10 november]: 
[ 80+40 blokje 2x3versch. Illq <> 45/45 nee offsetJESP O 

Losse zcflels uit dit blokje: 
Puk van de Petteflet Illq <> 45/45 
Otje Illq <> 45/45 
Jip en Janneke Illq <> 45/45 

Vijftig voor uui baby [2 6 november]: 
80C boekje van 50 5x5x2 Illq 

Kortingẑ els  blokje met twintig verscliillende zigels [3 0 
55c blokje van 20 4x5 Illq 

* : de vier zegels zijn in vier verschillende 
** : de cijfers i t/m 10 zijn aangebracht met 

<> 
november]: 

1 

45/45 

45/45 

nee 

ja 

offsetJESP B 

GoebelJESP B 

Perfo Tanden 
raat hor./ver. 

slitvorm 

I374:I2'/4 

1374:125/4 

1374:123/4 

1374:123/4 

1374:123/4 

i374:i2'/4 

1374:123/4 

1373:13 /̂4 

1374:123/4 

1374:12̂ /4 

1374:123/4 

1374:123/4 

1374:123/4 

slitvorm 

slitvorm 

24/16 

24/16 

24/16 

24/16 

24/16 

24/16 

24/16 

32/22 

24/16 

24/16 

24/16 

24/16 

24/16 

verpakkingen (postzegelboekjes) uitgegeven op 172, 86, 79 en 30111999. 
geel fluorescente inkt niet met fosforescente inkt in een vijfde drukgang. 

Verklaring afkortingen kolom drukrichting: B = boven, R= rechts, O = onder, L = 

© 2000 R.C. Bakhuizen van den Brink / Filatelie 

links. 

Gebruikte 
drukvormen 

□ Lmi □ Riiii 

□ Liiii □ Rjiii 

□ Lmi □ Riiii 

□ Lim □ Riiii 

□ Lim □ Rim 



HET VERDRAG VAN VERSAILLES EN 
ZIJN FILATELISTISCHE GEVOLGEN 

5. Nogmaals Eupen en Ma/mécfy 
D O O R M A R C E L V A N DER M U L L E N , M O R T S E L ( B E L G I Ë ) 

Mr. A. van der Flier wijst er in 'Philatelie' van 
oktober 1999^ terecht op dot de postzegels van 

Eupen en Malmédy eveneens behoren tot de 
filatelistische gevolgen van het Verdrag van 
Versailles. Bij zijn vaststelling dat er in 'het 

desbetreffende gebied weliswaar geen 
volksstemming wos' kan ik evenwel volgende 

kanttekening plaatsen. 

I n uitvoeringvan artikel 34 
van het Verdrag van Versail
les werd aan de Belgische 

overheid opgedragen een 
'volksraadpleging' {une consul
tation populaire) te organiseren 
in Eupen en in Malmédy. Er 
werden twee registers geopend, 
één in Eupen en één in Malmé
dy, waarin alle meerderjarige 
mannen en vrouwen van Duitse 
nationaliteit de gelegenheid kre
gen 'om schriftelijk hun verlan
gen uit te drukken om het ge
heel of een gedeelte van deze 

gewesten onder Duitse soeve
reiniteit te behouden'. Maar de 
deelnemers aan deze volksraad
pleging moesten wel hun 
naam, voornaam, verblijfplaats, 
plaats en datum van hun ge
boorte invullen... 
Pabst^ noemt dit terecht ein ne
gatives Referendum. De stemge
rechtigden kregen zes maanden 
de tijd - van januari tot en met 
juli 1920 - om hun 'wens' in de 
registers in te schrijven. Van de 
33.726 stemgerechtigden (op 
een totaal van 60.223 inwoners) 

waren er in totaal slechts 271 
(209 in Eupen en 62 in Malmé
dy) die in de registers protes
teerden tegen de aanhechting 
van de gewesten Eupen & 
Malmédy bij België! 
We mogen hieruit echter niet 
opmaken dat er slechts 271 
meerderjarige inwoners waren 
die tegen de annexatie van deze 
'Oostkantons' waren. P. Maxen-
ce' stelt onzes inziens terecht 
de vraag: 'Wijst dit detail er niet 
op dat de schrik voor represail
les de grote meerderheid van 
de inwoners uit de Oostkan
tons ervan weerhouden heeft 
om hun werkelijke mening uit 
te drukken?'. 
We willen er bij vermelden dat 
deze toch wel speciale 'volks
raadpleging' niet door België 
voorgesteld werd, maar door 
een Amerikaanse afgevaardigde 
op de Vredesconferentie. 
Er werden in deze gebieden 
evenwel nooit 'Commissieze
gels' uitgegeven die aan deze 
raadpleging herinneren. 
Hoewel de aanhechting bij Bel
gië slechts definitief werd op i8 

september!920, na de bekrach
tiging van de resultaten van de 
volksraadpleging door de Vol
kenbond, heeft België daarop 
niet gewacht om in de gebieden 
Eupen &, Malmédy Belgische 
postzegels met opdruk Eupen al 
Malmédy uit te geven, Belgische 
poststempels en posttarieven 
in te voeren, enzovoorts. Dat 
gebeurde namelijk al op 15 janu
ari 1920, acht maanden vroeger 
dan de datum waarop de Belgi
sche posterijen de Reichspost in 
de Oostkantons overnamen. 
Blijkbaar was de Belgische over
heid wel erg gerust over de uit
slag van de volksraadpleging. 

Noten: 
': 'Philatelie' nummer iovan 1999, 
pagina 656, aflevering 3, 'Eupen en 
Malmédy'. 
' ; Pabst, Klaus, Eupen-Mairrtédy in 
der belgischen Regierungs- und Par-
teienpolitiek 1^14-1^40, Aachen, 
1964, pagina 282. 
': Maxence, Pierre, Les atouts 
gaspÜlés OU Ie drame des Cantons de 
l'Est, St. Niklaas, 1958, pagina 8. 

Dresdner Bank, Zweigstel le Eupen in Eupen. 

Voorbeelden van poststukken die aantonen dat de Belgische overheid nogal vooruit liep op de uitkomst van de volksraadpleging in Eupen en Malmédy... 



1919 2000 
Collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

10 redenen om Rietdijk als partner te kiezen: 
1. Onze ruim 80-jarige ervaring als veilinghouder; 
2. Een groot en internationaal koperspubliek staan garant voor een 

maximale opbrengst; 
3. U krijgt een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
4. Een renteloos voorschot tot 60% behoort tot de mogelijkheden; 
5. Een deskundige verkaveling van uw collectie; 
6. Uitstekende presentatie in een luxe uitgevoerde catalogus met een 

uitgebreide fotobijlage; 
7. Extra publiciteit bij importante objecten; 
8. Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen; 
9. Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in de 

bankkluis; 
10. Gratis verzekering 

U kunt nu inzenden! 
Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 1919 

Voor onze Grote Voorjaarsveiling, welke medio april wordt 
gehouden, kunt u nog tot ca. begin maart materiaal inbrengen. 

Bel voor meer informatie of voor het maken van een afspraak: 
► 0 7 0 - 3 6 4 7 9 5 7 -

Noordeindc 41 (schuin t.o, paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3647957 (postzegelveiling) 

070-3647831 (muntenveiling) 
Fax 070-3632893 
Internet http://www.tip.nl/rietdijk.auctions 
E-mail < rietdijk.auctions@tip.nl > 

Londen 

i 
81 jaar in dienst van de filatelie 

http://www.tip.nl/rietdijk.auctions
mailto:rietdijk.auctions@tip.nl


SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN, POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 
EN A. BOSMAN, EMAILADRES BOSMAN19@WORLDONLINE.NL 

NEDERLAND 

Eeuiüäroet: briefkaart met 
kraslaa^ 
Na de kraspostzegel en 
de kraspakketzegel intro
duceerde PTT Post eind 
vorig jaar het kraspost
waardestuk, in de vorm 
van de zogenoemde 
EeuiD r̂oetkaart, die onder
deel was van een prijs
vraag. De kraslaag is in 
de vorm van een gouden 
ster aangebracht in het 
zegelbeeld en bedekt een 

= wens. 
S Het display met Eeuw
— groetkaarten stond vanaf 
1 30 november prominent 
^ op vrijwel elke balie en de 
" desbetreffende actie  die 
"" tot 6 januari 2000 liep 
^ werd ook met televisie
5 spotjes ondersteund. De 
^ bedoeling was om de 

—^ Eeuwgroetkaart aan een 
QO bekende te zenden; door 
• " een slagzin te complete

ren dong de afzender sa
men met de geadresseer
de mee naar allerlei prij
zen. 

Een Eeuwgroetkaartsetje 
bestond uit drie gedeel
ten, die met behulp van 
perforatielijnen losge
scheurd konden worden: 
de eigenlijke kaart, het 
slagzingedeelte en het 
bewijs van deelneming. 
Er waren vijf verschillen
de Eeuwgroetkaarten (sa
men goed voor tien varië
teiten, zie de rubriek Ver
zamelgebied Nederland in 
het januarinummer), die 
van elkaar verschillen 
door de illustratie op de 
beeldzijde en de wens on
der de ster in het zegel
beeld: 

Fiat 500 
('Wanneer in 2000?') 

Fotoalbum 
('2000 xxxjes') 

Let's do nice things... 
('Happy new Year') 

Liefdesbrieven en boom
stam met ingekerfd hart 
('Hoe gaat het?') 

Will we meet again? 
('Tot ziens in 2000'). 

De adreszijde van de 
kaart toont in de rechter
bovenhoek een opge
drukte 'postzegel' in het 
ongebruikelijke tarief van 
3 gulden. Linksboven 
staat het logo van PTT 
Post met daaronder enige 
uitleg over de actie. Ver
der zijn een ster en vier 
adresregels in gele druk 
aangebracht. Op de der
de adresregel staan post
codekaders in zwart. 
Het zegelbeeld, maar nu 
zonder de krasster, staat 
nogmaals afgedrukt op 
het bewijs van deelne
ming. Dit werd bij inleve
ring op het postkantoor 
afgestempeld en aan 
de afzender teruggege
ven. 
Voor verzamelaars van 
gebruikte stukken levert 
de Eeuwgroetkaart na
tuurlijk de vraag: krassen 
of intact laten? Wij plei
ten ervoor de kraslaag in
tact te laten en daarmee 

de afstempeling te bewa
ren. 

Fosforulak maskeert Jout 
In Veremgingsmeuws, het 
mededelingenbulletin 
van de Nederlandse Ver
eniging van Poststukken
en Poststempelverzame
laars (Po & Po) lazen wij 
een verklaring voor de 
verhuiskaart met het fos
forvlak, die wij in oktober 
199g vermeldden. 
Het schijnt zo te zijn dat 
een flinke partij verhuis
kaarten op de drukkerij 
voorzien werd van een 
fosforbalk links naast het 
zegelbeeld in plaats van 
rechts, zoals tegenwoor
dig de bedoeling is. Die 
links geplaatste fosfor
balk zou ertoe leiden dat 
grote aantallen verhuis
kaarten door de stempel
opzetmachines niet cor
rect ontwaard zouden 
worden. Om dit te voor
komen zou natuurlijk 
alsnog een tweede fos
forbalk rechts op de 
kaarten gedrukt kunnen 
worden. Men vreesde 
echter dat twee fosfor
balken op één poststuk 
de machines in verwar
ring zouden brengen, zo
dat gekozen werd voor 
het aanbrengen van een 
fosforvlak om de fout ge
plaatste balk te maske
ren. 

NIEUWE UITGIFTEN 

China (Taiwan) 
Op 31 december 199g 
werd een aantal post
waardestukken uitge
bracht ter voorbereiding 
op de tentoonstelling 
Taipei 2000. Het gaat om 
vier briefkaarten (NT$ 
2.50) met bloemenmotie
ven en een binnenlands 
luchtpostblad (NT$ 4) 
met een vogel in het ze
gelbeeld. De oplagen be
dragen respectievelijk 

\ 
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viermaal 250.000 en 
120.000. 

Op 8 december 1999 was 
al een normale binnen
landbriefkaart (waarde: 
NT$ 2.50) verschenen, 
met zegelbeeld manda
rijneend, in een oplage 
van ruim 52 miljoen 
stuks. 

Denemarken 
Briefkaart 'CP 27/1999' 
kwam uit op 29 septem
ber 1999 als onderdeel 
van de emissie 'Deense 
trekvogels'. Het zegel
beeld bestaat uit een af
druk van de postzegel 
van 4 kr. uit de genoemde 
emissie; het toont twee 
zwaluwen. Zoals ge
woonlijk wordt dezelfde 
postzegel op de beeldzij
de van de briefkaart ver
groot weergegeven, ge
plaatst tegen een fotogra
fische achtergrond. De 
kaart wordt verkocht 
voor 5 kr. 

Frankrijk 
Een type postwaardestuk 
dat wij in Nederland niet 
kennen is de nazenden
velop, in Frankrijk préta
poster re'expe'dition ge
naamd. Deze envelop 
dient voor het doorzen
den van post wanneer de 

/ # ! LETTRE 1 
1 £ 
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geadresseerde binnen 
Frankrijk verhuisd is, 
waarbij het zowel om een 
tijdelijke als om een per
manente verhuizing kan 
gaan. 

De bedoeling is, dat men 
verkeerd bezorgde post 
in deze envelop verza
melt, en de envelop ver
volgens open aanbiedt 
op een postkantoor. Na 
controle wordt de enve
lop gesloten en verzon
den naar het nieuwe 
adres. De hier afgebeelde 
envelop verscheen in juni 
iggg en is verkrijgbaar is 
twee formaten: C5 (5 fr.) 
enC4 (7 fr.). Er is ook 
een setje van zes kleine 
en zes grote enveloppen 
te koop, voor 60 fr. Het 

zegelbeeld Marianne du 
i4Juilletis niet voorzien 
van een waarde-aandui
ding. 

Onder de titel Un siècle d'e'-
motions (een eeuw van 
emoties) bracht La Poste 
op 18 oktober 199g een 
reeks van 5 verschillende 
'prêt-a-poster'-
enveloppen met bijbeho
rende kaarten uit. Elke 
envelop belicht een ge
beurtenis of uitvinding 
die het publiek niet onbe
roerd heeft gelaten. De 
foto en tekst op elke en
velop worden nader (hu
moristisch) uitgewerkt 
op de kaart die erbij 
hoort. 
193g; de nylonkous 
1965: de minirok 

1967: 
igóg: 

heden: 

de kleuren-tv 
de eerste mens 
op de maan 
meisje en 
jongen, tegen
woordig samen 
in de klas. 

Deze postwaardestukken 
hebben als zegelbeeld af
drukken van de postze
gels 'Werk van bekende 
Franse fotografen' uit 
juni iggg, maar dan zon
der waarde-indruk. Ze 
worden per set van vijf 
verkocht voor 30 francs. 

Slovenië 
Drie Sloveense geïllus
treerde briefkaarten met 
werk van Jelka Reichman 
werden op i december 
1999 uitgebracht om geld 

bijeen te 
brengen 
voor het 
Universitair 
Kinderzie
kenhuis in 
Ljubljana. 
De illustra
ties uit de 
zegelbeel-
den worden 
links op de 
kaarten ver
groot weer
gegeven: op 
alle drie de 
kaarten 
neemt de 
teddybeer 
een voorna
me plaats in. 

Dophsnica 

Dopisnica 

.ml 

De^snica aomm] 

Voor een levendig en actueel vaktijdschrift, dat vol staat met advertenties 
van over de hele wereld en elke maand verschijnt, lees 

THE PHILATELIC EXPORTER 
's Werelds grootste postzegeltij dschrifi 

(Opgericht m 1945) 
Vraag voor een gratis proefexemplaar 

PHILATEIiIC EXPORTER 
A F O Box 137, Hatfield, Herts, ALIO 9DB, UK 

JSk Tel +44 1707 266331 Fax.+44 1707 274782 
/^Prv E-marl philatexpo@aol com 

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 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische 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. 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥AM ¥ILIÏlir 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partij-
en etc bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland Mede door een hoge onnzetsnelheid en lage 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan. 

Geopend woe. 
zat. 

-vr. 11.00-17.00 PZH Fa. Van VLIET 
Molecatenlaan 16 b 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel 055-5416108 of fax 055-5340375 Email WVLIETUG@WXS NL 

11.00-16 00 '^^^' 



GEEN DRUKAFWIJKING, MAAR 
'GEWOON' GEMANIPULEERD... 

Spectaculaire boekjes vallen als vervalsing door de mand 
D O O R H . W . V A N DER V L I S T A I E P , A S S E N D E L F T 

Vorig jaar verscheen een Nederlands postzegelboekje met vijf zogenoemde hologram-

zegels. Waren die innovatieve zegels al voldoende nieuws op zich, onlangs werd bekend 

dat de hologramboekjes ook nog op een andere manier voor nieuws hadden gezorgd: er 

kwamen spectaculaire afwijkingen op de markt die - naar nu bekend is geworden -

jammer genoeg als 'manipulaties' moeten worden beschouwd. De vervolsingsexpert 

H.W. van der Vlist uit Assendelft vertelt hieronder wat er aan de hand is. 

Er zijn momenteel drie ver
schillende hologramboek
jes op de (verzamelaars)-

markt met een inhoud die af-
w/ijkt van het originele boekje 
met nummer PB54. In totaal 
zijn daardoor nu vier versies 
van dit boekje bekend: 

Boekje 1: 
de inhoud van dit boekje be
staat uit een strip met links 
tw/ee zegel beelden en twee vig-
netvelden en rechts drie zegel-
beelden (afieelding i); 

Boekje 2: 
de inhoud bestaat uit een strip 
met links drie zegelbeelden en 
rechts twee blanco zegelbeeld-
velden plus twee blanco vignet-
velden {aßeelding 2); 

Boekje 3: 
de inhoud bestaat uit een strip 
met links drie zegelbeelden en 
rechts twee zegelbeelden en 
twee vignetten (aßeeldings); 

Boekje 4: 
de inhoud bestaat uit een nor
male strip (links twee zegelbeel
den en twee vignetvelden, 

c= rechts drie zegelbeelden^ die 
° echter kopstaand in het kaftje is 
"̂  geplakt. 

" Boekje nummer 1 is het gewone, 
S officieel door PTT Post uitge-
" brachte hologramboekje; de 
'2 boekjes 2 en 3 zijn manipula-
= ties. Boekje 4 was op het mo-
5 ment dat de kopij van dit artikel 
^ ter perse ging niet voor onder-

— " ^ zoek bescnikbaar; daarvan kun-
l A f l nen we dus jammer genoeg ook 
• VW geen afbeelding tonen. 

Wat boekje 2 betreft: de manipu
latie bestaat hieruit dat men de 
oorspronkelijke (normale) in

houd van het boekje heeft ver
wijderd, om ze te vervangen 
door de hierboven omschreven, 
afwijkende zegelstrip. Deze 
strip - zo is gebleken - is afkom

stig uit een niet op reguliere wij
ze verkregen drukvel van de 
boekjesirihouden. De strip werd 
zodanig uit het drukvel ge
scheurd dat er een strook ont

stond met links drie zegelbeel
den en rechts twee blanco ze-
gelbeeldvelden plus twee blan
co vignetvelden. Omdat er aan 
de 'buitenkanten' van de plak
rand van de boekjesinhoud 
geen perforatie is aangebracht, 
is het 'veldeel' hier gescheurd 
{pe ajbeeld'mg 4). 

Voor boekje 3 geldt hetzelfde als 
voor boekje 2: de originele in
houd is verwijderd en vervan
gen door een gedeelte uit het
zelfde, niet op reguliere w îjze 
verkregen drukvel. Dit gedeelte 
is zodanig gekozen dat de twee 
vignetten (die normaal gespro-

Afbeelding 1 Afbeelding 2 Afbeelding 3 



ken rechtsboven behoren te zit
ten) aan de rechteronderziide 
zitten. Omdat zowel de linker-
als de rechterkant van de In-
plakrand on geperforeerd is, 
heeft men hier aan beide zijden 
een valse tandingsvorm aange
bracht (afbeelding s). 

Dat de hier afgebeelde boekjes 
inderdaad zijn gemanipuleerd 
(net als eventuele andere, bij de 
handel of verzamelaars aanwe
zige 'variëteiten' van hetzelfde 
hologram boekje) is duidelijk 
zichtbaar op de afl)eelclingen 6 
en 7. H ier zien we dat naast de 
buitenkant van de ingeplakte 
boekjesinhoud ook nog resten 
zichtbaar zijn van de oorspron
kelijke, door de vervalser verwij
derde zegelstrip. Het papierop
pervlak is op die plaatsen be
schadigd toen de originele in
houd werd weggehaald. 

Tot zover deze - enigszins sum
miere - informatie over de ge
manipuleerde hologramboek
jes. Ik hoop binnenkort aanvul
lende informatie te kunnen ge
ven over deze boekjes. 

'»C 
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Afbeelding 4 Afbeelding 5 

Afbeelding 6 Afbeelding 7 

...EN TOCH OOK NO.ß EEN 
'ECHTE' DRUKYARIETEIT 

Rembrandtvelktje met moeten in plaats van stans 

V IJ F V A N 

R E M B R A N D T 

RembrjndivjnRi|n [606 (669 

PRIORITY 

PRIORITY H 
PRIORITY H 
PRIORITY ^ ^ f c ^ 

PRIORITY H 

Detail van een normaal velletje; let op de stanslijnen. 

Het Rembrandtvelletje met de mislukte stans De variëteit: geen stanslijnen, maar 'moeten'. 

Een klant van een postkantoor 
in Rijswijk kocht onlangs een 
velletje met vijf Rembrandtze-
gels van een gulden. Toen hij 
probeerde de eerste zegel uit 
net velletje te scheuren, lukte 
dat niet. Bij nader onderzoek 
bleek dat het om een onge-
stanst velletje ging. 
Het velletje werd aan mij ter 
keuring aangeboden. Op drie 
januari jongstleden werd voor 
deze - tot dusver niet eerder ge
melde - variëteit een keurings
certificaat afgegeven. De in
houd van dat certificaat is glo
baal als volgt. 
Het velletje is afkomstig van 
een zogenoemd voorlopervel. 
Tijdens het instellen van de 
doorsteek- of stanscilinder was 
deze nog niet op de correcte 
positie en op de juiste diepte 
gebracht; daardoor is de door
steek (stans, slitvorm) ten op
zichte van hetdrukbeeld naar 
onderen verschoven. De zoge
noemde hekstansing was te on
diep om door het bovenvel 
heen tot op het ondervel te ge
raken. De 'moeten' van de on
volledige doorsteek zijn in het 
bovenvel (en in mindere mate 
ook bij het ondervel) waar
neembaar. De eigenaar van het 
velletje heeft getracht een zegel 
van het velletje te halen, maar 
dat is niet gelukt. Het papier 
van de eerste zegel is door de 
poging tot verwijdering enigs
zins gescheurd en gevouwen. 

H.W.vanderVlistAIEP 
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TWEEDE GUYANA ONE 
CENT: TWIJFEL BLIJFT 
Resultaten van expertises spreken elkaar tegen 
DOOR OTTO H 0 R N U N 6 A I J P , L O N D E N 

Even leek het er op dat 's werelds zeldzaamste zegel, de enig bekende Guyana One Cent, 

gezelschap zou krijgen van een tweede exemplaar. Maar vrij snel na de 'herontdekking' 

van nummer twee werd bekend dat de keurmeesters van de prestigieuze Royal Philatelie 

Society \n Londen bij hun eerder ingenomen standpunt bleven, namelijk dat het om een 

vervalsing gaat. Is het verhaal daarmee uit? Nee, nog niet helemaol... 

I w i l 

Ik hoop dat u zich nog het 
verhaal kunt herinneren dat 
op de pagina's 202 en 203 

van het maartnummer 1999 
van (toen nog) 'Philatelie' 
stond. Korte inhoud: er bleek 
een tweede exemplaar van de 
zeldzaamste zegel ter wereld, 
de Cuyana One Cent te zijn op
gedoken. 'Opgedoken' is eigen
lijk niet het goede woord; 'her
ontdekt' is correcter, want de 
bewuste zegel was al eens eer
der ter keuring voorgelegd aan 
het Expert Committee van de 
Royal Philatelie Society in Lon
den. Dat gebeurde bijna dertien 
jaar geleden, in 1987; toen werd 
de zegel als een vervalsing afge
daan. Toen de Zwitserse vei
linghouder David Feldman het 
exemplaar begin vorig jaar ter 
veiling kreeg aangeboden, liet 
hij de zegel opnieuw keuren, en 
weer door de 'Royal'. Ook nu 
haalde de zegel het niet. Het 
oordeel luidde: ic Black on ma
genta - impeif. - used is NOT 
SC22 hut it is a 4 cent stamp fa
ked to resemble a 1 cent; extensi
vely repaired and mounted on 
backing paper. In het Neder
lands: '(deze) 1 cent zwart op 
magenta - ongetand - gebruikt 
is NIET Stanley Gibbons num
mer 23 maar een zegel van 4 
cent die is vervalst met het oog
merk hem op een zegel van i 
centte laten lijken; veelvuldig 
gerepareerd en op ondergrond
papier geplakt.' In 'Philatelie' 
van oktober 1999 (pagina 637) 
werd van dit oordeel melding 
gemaakt. 

TOCH WEER TWIJFEL 
Het lijkt dus zonneklaar: er be
staat toch geen authentiek 
tweede exemplaar van de le
gendarische zegel van 1 cent 
van Brits Guyana, een zegel die 
te zeldzaam is om het tot een 
notering te brengen in de Engel
se Stanley Gibbons-catalogus. 

Is dit een echte of een vervalste One Cent Guyana? De experts zijn het 
niet met elkaar eens. De afbeelding toont de zegel vóórdat er reparatie-

werkzaamheden aan werden verricht. 

Ter vergelijking: een gebruikt 
exemplaar van de bekende 
blauwe Post Office-zegel van 2 
pence van Mauritius (acht 
exemplaren bekend) staat ge
bruikt genoteerd voor 550.000 
Engelse ponden, ruim 1.8 mil
joen gulden. 
Maar ondanks het feit dat het 
oordeel van het Expert Commit
tee van de 'Royal' vernietigend 
is uitgevallen, is het verhaal van 
de 'tweede One Cent' daarmee 
nog nietten einde. Ik heb over 
deze zaak diverse malen con
tact gehad met de eigenaar, de 
Duitser Peter Winter. Of eigen
lijk moet ik zeggen: de voormali
ge eigenaar, want Winter heeft 
ae zegel inmiddels officieel aan 
zijn zoon geschonken. 
Bovendien wordt de beslissing 
van de keuringscommissie van 
de 'Royal' in twijfel getrokken 

door Wayne L. Youngblood, 
hoofdredacteur van het Ameri
kaanse postzegelblad Stamp 
Collector. In een artikel dat op 5 
juli 1999 in zijn blad verscheen, 
wijst hij op elf'zwakke punten'. 
De conclusies die hij aan de 
hand van die punten trekt zijn 
voor een deel onjuist, zoals de 
bewering dat de 'Royal' alleen 
materiaal keurt dat van zijn le
den afkomstig is, of de opmer
king dat de vereniging waar
schijnlijk niet op een eerder oor
deel wenste terug te komen. 
Desondanks zorgde het artikel 
er voor dat er nu toch weer twij
fel is gerezen. Ook het feit dat 
het invloedrijke Amerikaanse 
postzegelblad Linn's Stamp 
News nog steeds bezig is met 
de berichtgeving over de 'nieu
we' One Cent houdt het lampje 
brandend. 

Gezien het voorgaande leek het 
me interessant, zelf eens op on
derzoek uit te gaan. In het arti
kel in het maartnummer 1999 
van 'Philatelie' heb ik al uit de 
doeken gedaan hoe de toenma
lige eigenaar. Peter Winter, in 
het bezit van de zegel was geko
men. Het was een verhaal è la 
Münchhausen: Winter vertelde 
dat hij de zegel tegen 'betaling' 
van een aantal luxe goederen 
van een Roemeense danseres 
had gekregen. 

TWEE FlUTELiSTEN UIT EEN 
GRIJS VERLEDEN 
Het verhaal begint met twee in
teressante heren die in de twee
de helft van de negentiende 
eeuw leefden. In The London 
Philatelist, het blad van de Royal 
Philatelie Society, London, trof ik 
in nummer zes van de jaargang 
1894 een overzicht aan van de 
leden die de 'Royal' op dat mo
ment had. Ergens bovenaan, 
tussen de leden van koninklijke 
bloede, prijkt de naam van His 
Imperial Highness groothertog 
Alexis Michaelovitch van Rus
land. De naam wordt in de lijst 
van de 'Royal' overigens ver
keerd gespeld; verderop in dit 
relaas maken we dat goed. Bij 
de 'gewonere' leden, onderde 
letter B, vond ik F. Breitfuss. La
ten we beginnen met de laatste. 
Friedrich Andreas Breitfuss 
werd op 15 september 1851 in 
St. Petersburg geboren. Hij be
gon op 13-jarige leeftijd postze
gels te verzamelen. Zijn vader, 
Gottlieb Karl Breitfuss (1820-
1868) was goudsmid, een am
bacht dat hij van zijn vader had 
geleerd; hij was de 'hofjuwelier' 
van de tsaar. Vader Gottlieb 
vond het zó leuk dat zijn zoon 
postzegels verzamelde dat hij 
nem een handje hielp: in 1866 
bestelde hij bij Ernst Paul Wut-
tig, postzegelhandelaar te Leip
zig, alle zegels die niet meer 
kostten dan 10 Silbergroschen. 
Vader Breitfuss zal het zich niet 
hebben gerealiseerd, maar de 
honderden zegels die dat ople
verde - de rekening beliep ruim 
900 Reichsmark - waren een 
bijzonder verantwoorde inves
tering. 

In 1873 verhuisde Friedrich 
Breitfuss, eenentwintig jaar 
oud, naar Londen. Daar bleef 
hij twee jaar. In 1875 werd hij lid 
van de Royal Philatelie Society 
en toen hij op 7 september i g n 
in Karlsbad (nu Karlovy Vary in 
Tsjechië) overleed aan de gevol
gen van twee operaties aan een 
bevroren voet, plaatste The Lon
don Philatelist een indrukwek
kend in memoriam. De 'Royal', 
zo schreef men, had zijn oudste 
lid verloren. 

'RUSLANDS BELANGRIJKSTE 
VERZAMELAAR' 
Ruim twintig jaar later, in 1933, 
dook de naam Breitfuss nog 
eens op in de filatelistische 



ers, ditmaal in een artikel in 
et Amerikaanse blad Stamps, 

geschreven door Charles J. Phil
lips ^1863-1940), eigenaar van 
Stanley Gibbons in de periode 
1890-1910. In het laatstgenoem
de jaar verkocht Phillips de zaak 
en hij ging hij in de Verenigde 
Staten wonen. Phillips om
schrijft Breitfuss in zijn artikel 
als The Greatest Russian Collec
tor. In mei 1907 was de-toen 
nog als postzegelhandelaar ac
tieve- Pnillips naar St. Peters
burg gereisd; Breitfuss, die hij 
als klant goed kende, had hem 
namelijk gevraagd of hij er iets 
voor voelde zijn collectie te ko
pen. En dat deed Phillips: hij 
verwierf zeventig albums bar
stensvol schitterend materiaal. 
In het artikel uit 1933 somt Phil

lips een deel van de schatten op 
die hij aantrof Breitfuss hield 
echter nog wel een aantal lan-
denverzamellngen in bezit, zo
als een collectie Centraal Ameri
ka - destijds nauwelijks iets 
waard - en zijn poststukken, 
postwaardestukken en lokale 
zegels. Phillips: 'Daar vroeg hij 
teveel voor.' Intrigerende vraag: 
wat zouden posthistorici van nu 
tussen dat materiaal hebben 
aangetroffen? 
Van de koop die Phillips sloot 
werd destijds, in mei 1907, in 
The London Philatelist melding 
gemaakt: 'Naar wij vernemen 
figt het bedrag dat voor de col
lectie is betaald ver boven der
tigduizend pond (..) Aangeno
men mag worden aat de verza
meling meer dan veertigdui

zend pond waard is.' Veertig
duizend pond was in die dagen 
een enorme som geld. 

GEEN NATIONAAL BEZIT 
Volgens Phillips had het niet 
veefgescheeld of hij zou de col-
lectie-Breitfuss nooit in zijn be
zit hebben gehad. 'Aan het eind 
van de negentiende eeuw waren 
er plannen om de verzameling 
in zijn geheel aan te kopen en 
haar aan het Russische volk te 
schenken,' aldus de handelaar. 
'In die tijd was groothertog 
Alexei Michaiiovich een van 
Breitfuss' grootste vrienden; hij 
was trouwens ook een van de 
belangrijkste klanten die ik des
tijds had. De groothertog liet 
Breitfuss weten dat hij graag 
zijn verzameling zou overne

men, om er daarna nationaal 
bezit van te maken. De collectie 
zou in een groot museum in St. 
Petersburg worden onderge
bracht en Friedrich Breitfuss 
zou er dan de conservator van 
worden.' 
Jammer genoeg stierf de groot
hertog voordat de plannen wer
kelijkheid waren geworden. 
Breitfuss had later nog contact 
meteen aantal Russische verza
melaars, die er een bedrag ter 
waarde van 165.000 dollar voor 
over hadden, maar dat bod 
werd afgewezen. Daarna 
schreef Breitfuss zijn brief aan 
Phillips en het vervolg is be
kend. 

REIZENDE GROOTHERTOG 
We stappen nu van Friedrich 
Breitfuss over op de tweede 
hoofdpersoon van dit verhaal, 
de hier al vaker ter sprake 
gekomen groothertog Alexei 
Michaelovich, familie van de 
tsaar en ook lid van de Royal 
Philatelie Society in Londen. Hij 
was een heel jong, bijzonder rijk 
en enthousiast flfatelist. Hij 
reisde veel. In 1893 bezocht hij 
bijvoorbeeld Brussel, waar hij 
de fameuze Belgische filatelist 
en postzegelhandelaar j .B. 
Moens ontmoette. Bij die 
gelegenheid schonk de 
groothertog Moens een portret. 
De groothertog overleed in 1895 
- nauwelijks twintig jaar oud -
aan de gevolgen van 
tuberculose. Op de voorpagina 
van The London Philatelist van 
maart 1895 werd een in 
memoriam geplaatst, waarin 
met veel respect over de jonge 
overledene werd geschreven; 
ook werden de Russische tsaar 
en Alexei's vader van harte 
gecondoleerd. 

VERPLEGER EN 
VERTROUWELING 
En daarmee zijn we terug bij Pe
ter Winter en diens verhaal over 
de zegel die hij van de Roem
eense danseres kocht. Ik kan nu 
ook de naam van deze dame 
geven: ze heet Mioara (kortweg 
Mia) Corojeanu uitCimpulung 
Moldovenesc, een plaats die 
hemelsbreed gemeten zo'n 350 
kilometer ten Noorden van de 
Roemeense hoofdstad Boeka
rest ligt. Volgens Winter was 
Mia's grootvader (of misschien 
zelfs overgrootvader), Vasile 
Moldoveanu, bediende van 
groothertog Alexei Michaelo
vich. Eigenlijk was hij veel meer 
dan alleen een bediende: hij 
was ook zijn verpleger en waar
schijnlijk zijn vertrouweling. Hij 
was voortdurend in het gevolg 
van de groothertog en hij ver
zorgde hem dagelijks tot aan 
zijn dood. Volgens Mia kreeg 
haar voorouder de zegel waar 
het hier allemaal om draait uit 
handen van de groothertog, 
maar misschien was de gang 
van zaken een beetje anders -
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Hoofdrolspelers uit de fascinerende 'continuing story' van de One Cent Guyana: linksboven groothertog 
Alexei Michaiiovich op achttienjarige lefiijd (foto met opdracht voor J.B. Moens, Brussel), rechtsboven de 
verzamelaar Friedrich Breitfuss. Linksonder een portret van de postzegelhandelaar CharlesJ. Phillips en 
rechtsonder de sleutelfiguur van het verhaal, Vasile Moldoveanu (opname van omstreeks iS%). 
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we zal het zeggen? Hoe dan 
ook, de zegel bleef in de familie. 
Na de dood van de groothertog 
vesigde Vasile Moldoveanu zien 
in Samara aan de Wolga (nu 
Kuybyshev). Hij beschikte over 
enige medische en farmaceuti
sche kennis omdat hij in de 
zondagsapotheek (Vosl<resens
kaya apteka) van N.l. Saks v»/erk
te. Dat verklaart waarom de 
'tw/eede One Cent' al die tijd in 
een groen apothekerszakje 
wera bew/aard. 
Toen de revolutie alles in Rus
land op z'n kop zette ging Vasi
le naar Roemenië terug, waar 
hij zich in Cimpulung Moldove
nesc vestigde. Zijn (achter)
kleindochter Mia Corojeanu gaf 
Peter Winter niet alleen de om
streden One Cent Guyana, maar 
ook oude foto's van Vasile, 
waaronder een uit 1895  toen 
de groothertog stierf en een 
andere van omstreeks 1907 
waarop Vasile en zijn vrouw te 
zien zijn. 

WAAR KWAM DE ZEGEL 
VANDAAM? 
Peter Winter neemt aan dat de 
One Cent Guyana één van de 
zegels was die de vader van 
Friedrich Breitfuss bij Wuttig in 
Leipzig kocht. In deel 1 van 
Geschichte der Philatelie (gepu
bliceerd in 1985) schrijft de 
hooggeleerde auteur, professor 
Carlrichard Brühl, uitgebreid 
over Breitfuss. Hij zegt dat zich 
onder de zegels die voor de ver
zamelaar werden gekocht ook 
de 'noodzegels van Brits Guya
na van 1 en 2 cent' bevonden. 
Vader Breitfuss kocht de zegels 
zoals gezegd in i866. Op dat 
moment bestonden er slechts 
twee lokaal gedrukte series van 
Brits Guyana: die van 1850 (die 
geen zegel van i cent bevatte) 
en die van 1856, bestaande uit 
een zegel van 4 cent en de ui
terst zeldzame zegel van 1 cent. 
Er kon dus geen sprake zijn van 
een 'noodzegel van 2 cent'. 
Misschien dat professor Brühl 
doelde op de zegels uit 1856 
van één en i'/ercent (in plaats 
van twee cent). 
Peter Winter houdt het er op 
dat de One Cent Guyana uit 
1856 zich in de collectie van 
Breitfuss bevond. Wanneer en 

=, hoe de zegel beschadigd raakte 
° weet niemand, maar we schre
«~' ven al dat Breitfuss niet van be
 schadigde zegels hield. Gezien 
^ de hartelijke banden die hij on
Z derhield met groothertog Alexei 
~ Michalovich is het niet uitgeslo
1̂  ten dat hij de zegel aan zijn 
3 adellijke vriend heeft geschon
5 ken. 

VERSCHILLENDE OPINIES 

voorgelegd aan twee gespeciali
seerde onderzoeksinstituten in 
Duitsland. 
Voordat de omstreden One 
Cent aan de 'Royal' werd voor
gelegd, keken de experts van de 
Papiertechnische Stiftung in 
München ernaar. Na een gron
dig onderzoek onder een 
stereomicroscoop kwam de 
St//tu»igop3 juni 1998 met haar 
rapport naar buiten. In het rap
port, ondertekend door dr. M. 
Kleebauer, wordt gesteld dat er 
geen sporen zijn die er op dui
den dat aan de originele zegel 
papier is toegevoegd. Verder 
luidt het oordeel dat voor de ge
hele zwarte drukgang slechts 
één homogene drukinkt is ge
bruikt. Ook kon men geen spo
ren vinden die er op zouden 
kunnen wijzen dat er gepro
beerd is tekst op mechanische 
of chemische wijze te verwijde
ren ofte veranderen. De con
touren van sommige tekstge

cies te zijn de ogen van Rolf 
Roeder. Deze Roeder  expert 
op het gebied van documenten, 
typoscripten en drukwerk  is 
als deskundige verbonden aan 
het Landeskriminalamt van Bre
men. Roeder publiceerde zijn 
conclusies op 11 oktober 1999. 
Zijn rapport beslaat drie bladzij
den en is voorzien van negen 
kleurenfoto's (plus enkele 
zwartwitopnamen) die details 
van de onderzochte zegel laten 
zien. Ook bij dit onderzoek 
werd gebruiK gemaakt van een 
stereomicroscoop, en daar
naast van infrarood videoopna
men, een ultraviolette lamp en 
een laserkopieerapparaat. 
Rolf Roeder: 'Het was niet mo
gelijk om optische of fysieke 
aanwijzingen voor manipulaties 
in het gebied van de tekst One 
Cent te vinden. Er is in het bij
zonder gekeken naar het gebied 
vóór deletter O van One en na 
de letter Tvan Cent; ook hier 

Van deze charmante Roemeense danseres, Mioara ('Mia') Corojeanu, 
kocht Winter het omstreden exemplaar van de One Cent Guyana. 

1 tk Winter  dat zal duidelijk zijn  is 
« " " beslist niet gelukkig met de uit

komst van het onderzoek van 
het Expert Committee van de 
Royal Philatelie Society in Lon
den. Hij heeft de zegel ook 

deelten waren hier en daar wel 
wat 'pluizig', maar dat leek eer
der veroorzaakt door papierslij
tage dan door manipulatie. Ook 
wees niets erop dat er drukinkt 
achter het woordje Cent was 
verwijderd. 
Ook nadat de zegel door de 
'Royal' was (af)gekeurd keken 
deskundige ogen nog eens naar 
de One Cent Guyana, om pre

was het niet mogelijk om aan te 
tonen dat er drukinkt was ver
wijderd of veranderd. Daarom 
bestaat er bij mij geen twijfel 
dat de opdruk One Cent origi
neel is en dat er dus geen spra
ke kan zijn van een vervalsing.' 

KOMT DAT ZIEN! 
De omstreden zegel was dit na
jaar overigens te zien op de Phi

/ote//opostzegelbeurs in Keu
len; daar kon het publiek het 
fenomeen van 22 tot en met 24 
oktober bewonderen. En naar 
het schijnt krijgen verzamelaars 
die er belangstelling voor heb
ben nóg een kans om het om
streden kleinood in ogen
schouw te nemen. Er zijn na
melijk plannen om de zegel tij
dens W/po 2000, die van 30 mei 
toten met 4 juni in de Oosten
rijkse hoofdstad Wenen zal wor
den gehouden, te exposeren. 
Een ander gerucht wil dat de 
Duitse veilinghouder Edgar 
Mohrmann & Co uit Hamburg 
belangstelling heeft om de One 
Cent onder de hamer te bren
gen. Voor dat gebeurt wil het 
veilinghuis de zegel laten keu
ren door de American Philatelie 
Society. 
Peter Winters One Cent Guyana 
kreeg nog meer publiciteit toen 
de zegel opdook in de aanbie
dingenlijst van een Internetvei
ling. Een koper leverde dit niet 
op, wel werd de 'naamsbekend
heid' van de zegel vergroot. 

PETER WINTER RUST NIET 
Tot zover het verhaal van de 
'tweede One Cent Guyana'. Ik 
heb de zegel nog nooit in het 
echt gezien, maar zelfs als dat 
wèl het geval was zou ik me nog 
geen oordeel over de authenti
citeit ervan durven aanmatigen. 
Laten we dat maar aan de wer
kelijke experts overlaten. 
Peter Winter heb ik nog niet in 
levende lijve ontmoet. Ik weet 
dankzij een foto hoe hij eruit 
ziet en ik heb uitgebreid met 
hem van gedachten gewisseld: 
per brief per fax en per tele
foon. De Duitser heeft in zijn 
vaderland een vrij slechte 
naam, omdat hij veel zegels en 
ander materiaal heeft 'gefabri
ceerd'. Tegen zijn dubieuze 
handelsactiviteiten onder de na
men Prophil Forum en House of 
Stamps) werd vaak  ook in Phi
latelie ■ gewaarschuwd. Zo 
bracht hij nagemaakte klassieke 
zegels op de markt, die welis
waar aan de achterzijde van 
aanduidingen zoals Replik of 
Nachdruck z\]n voorzien, maar 
die desondanks als gevaarlijke 
vervalsingen moeten worden 
beschouwd. Hetzelfde geldt 
voor de modernere zegels die 
hij op deze wijze fabriceerde, 
ditmaal met de aanduiding 
Faux ('vals') onderaan in het ze
gelbeeld. 
Peter Winter kennende twijfel ik 
er niet aan of hij zal blijven pro
beren om erkenning te krijgen 
voor de omstreden One Cent 
Guyana, met als uiteindelijk 
doel een certificaat dat de echt
heid van de zegel garandeert. 
We zullen er in de toekomst 
dus nog wel meer van horen... 

Otto HornungAIJP, Londen 



Postzegelveiling 
Wiggers de Vries bv 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

G.J. Garritsen 
beëdigd taxateur 

telefoon 
fax 

020 - 6249740 
020 - 6249749 

Onze 165e veiling wordt gehouden in Amstelveen 
op zaterdag 26 en maandag 28 februari 2000 met o.a.: 

- Nederland uitgebreid losse nummers en variëteiten 
(5 gld Hangend Haar in blok, Kerstvel 1999 ongetand) 

- Overzeese Rijksdelen met dienstzegels Nederlands Indië 
- Luchtpostbrieven Nederland - Ned. Indië met o.a. trajectpost 3b 
- België uitgebreide collecties en apart verkavelde goede series 

- Duitse Post in Marokko en Duitse Post in Turkije 
(topnummers met certificaat, interessante brieven) 

- Scandinavië met Zweden 55 en 80 0re 
- Midden en Zuid-Amerika uitzonderlijke landencollecties 

(Venezuela, Guatemala, Honduras) en interessante engrosposten 
- Gevarieerd aanbod van landen- en motiefcollecties 

(o.a. Spanje zeer uitgebreid, inzet f 7.000,-) 
- Prentbriefkaarten met veel topografie 

Kijkdagen: 

vrijdag 
zaterdag 
maandag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
zaterdag 
maandag 

18 februari 
19 februari 
21 februari 
23 februari 
24 februari 
25 februari 
26 februari 
28 februari 

van 10.00 tot 16.00 uur 
van 10.00 tot 16.00 uur 
van 10.00 tot 16.00 uur 
van 10.00 tot 16.00 uur 
van 10.00 tot 22.00 uur 
van 10.00 tot 18.00 uur 
- zie veilingcatalogus -
- zie veilingcatalogus -

Gaarne sturen wij u op aanvraag een catalogus toe. 



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

li 

NEDERLAND 

Afwijkingen hologram-
boelcjes 
De eerder door mij ge
melde hologramboekjes 
met blanco zegels, ver
wisselde zegelrijen of 
kopstaande inhoud blij
ken niet op een normale 
wijze in omloop geko
men te zijn. Er zijn com
plete boekjesvellen 
(drukvellen) gebruikt om 
de varianten te fabrice
ren. De maker of makers 
is/zijn daarbij niet steeds 
even zorgvuldig te werk 
gegaan, hetgeen aan 
sommige boekjes duide
lijk te zien is. De Be-
drijfsveiligheidsdienst 
van PTT Post onderzoekt 
nog hoe de boekjesvellen 
(in feite halffabrikaten) 
ontvreemd konden wor
den. 
Meer technische mfor-
matie over deze boekjes 
is elders m dit nummer te 
vinden, in een bijdrage 
van H.W. van der Vlist. 

EK Voetbal 
Het eerstvolgende boekje 
(nummer 60) dat in Ne
derland verschijnt is een 
exemplaar met vijf post
zegels van 80 cent ter ge
legenheid van het Euro
pees Kampioenschap 
Voetbal. De uitgifteda
tum is 25 maart. 

Kortingzegels iggg 
De kortingzegels van het 
afgelopen jaar waren -
per drie vellen - ook ver
krijgbaar m een boek
werkje met leesvoer voor 
de feestdagen. Ook de af
gelopen jaren bedacht 
PTT Post een aantrekke
lijke 'verpakking' voor de 
wat royalere klant. De 
prijs van het geheel bleef 
overigens beperkt tot de 
nommale waarde van de 
zegels: f33.-. 
Nu er het afgelopen jaar 
dus 'sterrenboekjes' met 
daarin drie velletjes plus 
verhalen van bekende 
Nederlanders te koop 
waren rijst meteen de 
prangende vraag of deze 
nu ook als een postzegel-
boek(je) beschouwd 
moeten worden. 
Afgezien van het in het 
vorige nummer bespro
ken probleem met de 
door sommigen als 
'hangboekjes en hang-
zakjes' omschreven pro
ducten, riep de door PTT 
Post destijds uitgegeven 

reclamekrant met de nul-
centszegel deze vraag 
ook al op. 
Mij dunkt dat we deze 
'boeken met postzegel(s)' 
niet automatisch postze-
gelboek(je) behoeven te 
noemen. 
Overigens, nog even te
rugkomend op mijn stuk
je in het januarinummer: 
het lijkt me niet onzinnig 
de gevouwen vellen met 
vijftig zelfklevende zegels 
'vouwboekje' te noemen, 
of ze althans als een af
zonderlijke reeks postze
gelboekjes te catalogise-

NIEUWE UITGIFTEN 

Andorra (Frans) 
Gemeenteiuapen 
Na het eerste boekje in 
1987 maakt Frans Andor
ra dit jaar het eerste tien
tal vol. Al twee keer eer
der verscheen er een 
boekje met tien zelfkle
vende postzegels met 
een afbeelding van een 
gemeentewapen. Het 
gaat dit keer om het wa
pen van de hoofdstad 
Andorra-la-Vieille. De 
zegels hebben een waar
de van 3 fr. Een uitgifte
datum werd nog niet ge
geven. 

Australië 
Le^sridansciiejifluren 
Al enkele jaren komt 
Australië in het begin van 
het jaar met een uitgifte 
waarop een nationale be
roemdheid uit het verle
den geëerd wordt. Tot op 
de dag van uitgifte - dit 
jaar 25 januari - blijft ge
heim wie dat is. 
De zegels komen ook in 
een boekje met tien ze
gels van 45 cent uit. 

Denemarken 
De tujintigste eeuw 
Gedurende het eerste jaar 
van de nieuwe eeuw geeft 
de Deense post zestien 
postzegels uit die op 
evenzoveel belangrijke 
gebeurtenissen uit de 
twintigste eeuw betrek
king hebben. Het gaat 
daarbij om vier thema's: 
krantenkoppen, kranten
foto's, Deense film en 
communicatie. Het wor
den vier series van vier 
zegels. 
De eerste serie verscheen 
op 12 januari. Afgebeeld 
worden de regeringswis
seling in 1901, de eerste 
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Denemarken, boekje nummer S106 Asta Nielsen m haar eerste Jilm, 
'Afronden' 

sociaal-democraat als 
burgemeester (1903), de 
film 'Afgronden' (igio) 
en een telefonerende 
dame (1914). De volgen
de series verschijnen op 9 
mei, 23 augustus en 8 no
vember. 
Twee waarden zijn ook in 
postzegelboekjes ver
krijgbaar: tienmaal 4 kr. 
(regeringswisseling) en 
tienmaal 5.25 kr. ('Af
gronden', met Asta Niel
sen als debutante). 

Finland 
Jubileum Helsinki 
Het in het december
nummer door mij al aan
gekondigde boekje 'Hel
sinki 2000' is in een opla
ge van 305.000 stuks ver
vaardigd door de Engelse 
drukker Walsall. 

gelboekje. Met Valen
tijnsdag in het verschiet 
was 12 januari een uitste
kende uitgiftedatum. Het 
boekje bevat zes zegels 
van 3.50 m. met afbeel
dingen van stripfiguren 
(menselijke wezens, die
ren of zelfs aliens) op an
dere planeten. Het boekje 
geeft ook wat extra infor
matie en een kaartje van 
de planeten in ons zonne
stelsel. De oplage be
draagt maar liefst 
700.000 boekjes. De 
drukkerij was Setec Oy. 

Frankrijk 
Yues Saint Laurent 
De Franse couturier Yves 
Sint Laurent is de ontwer
per van de wenszegels die 
op 8 januari van dit jaar 
verschenen. De twee in 
groen en roze uitgevoer
de zegels hebben de vorm 
van een hart en zijn uit
sluitend verkrijgbaar in 
boekjes van tien zegels: 
vijf van elk. De zelfkle
vende zegels hebben een 
nominale waarde van 3 f., 
het Franse tarief voor 
brieven. 
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Dites-le 
avec des 

^ coeursl 

Zegels en omslag van het Franse boekje met menszegels. 

Vrienden m de ruimte 
Inmiddels beschik ik over 
meer informatie aan
gaande het Finse wensze-

Zelfldeuende zegels 
plakken nieti 
Er is een interessante va
riant van de begin vorig 

Finland vrienden in de ruimte 



jaar in Frankrijk versche
nen boeI<jes met tien Eu
rozegels ontdekt. De ze
gels zijn bij de bewuste 
exemplaren namelijk 
niet op het zelfklevende 
deel van de boekjes, 
maar op de 'achterzijde' 
gedrukt. De zegels zijn 
nu wel afneembaar, 
maar plakken zelf niet. 
De kaft daarentegen is 
wel zelfklevend! 
Het is niet nodig de ze
gels van het kaftje te ver
wijderen omdat onder de 
variant onder ultraviolet 
licht al duidelijk te her
kennen is: het kaftpapier 
bevat méér witmaker dan 
het zegelpapier. 
Het boekje is niet echt 
schaars te noemen. Naar 
verluidt zouden er enige 
duizenden ontdekt zijn. 
Overigens was erin 1993 
ook al een probleem met 
Franse zelfklevende ze
gels. Toen verscheen een 
aantal boekjes - met daar
in tienzegels van 2.50 f. -
waarin men de insnijding 
was vergeten. 

Groot-Brittannië 
Oplagecijfers 
De Britse kerstboekjes 
van 1998 behaalden de 
volgende verkochte aan
tallen: 
10x26 p.: 
5.112.964 exemplaren 
20x20 p.: 
6.811.475 exemplaren. 

Permanente milicnnmmzeflel 
Op 6 januari verscheen in 
Groot-Brittannië een 
postzegelboekje met de 
nieuwe permanente ze
gels voor het eersteklas 
tarief (26 p.). Het gaat 
om een speciale uitvoe
ring van de Machin-zegel 
in een bruinachtige olijf
kleur. De zegels zijn in 
diepdruk vervaardigd 
door de drukkerijen Wal
sall en Questa en zijn 
voorzien van twee verti
cale fosforstrepen. 
Deze speciale Millenni-
umzegel vervangt de nor-

Het hoofd van koningin Elizabeth 
II IS op de nieuiue uituoering iets 
verdroot en heeft een luitte achter
grond. De Machm-zegel uan de 
Britse uorstin loopt intussen al 
dertigjaar! 

male zegel voor de rest 
van dit jaar. 

Een eerder aangekondigd 
boekje voor 31 december 
blijkt overigens niet ver
schenen te zijn. 

Special by Design 
Op 15 februari, met The 
Stamp Show 2000 (22 tot 
en met 28 mei in Londen) 
op de achtergrond, ver
schijnt het derde groot
formaat boekje Special by 
Design. In het boekje 
wordt gedetailleerd inge
gaan op het ontwerpen 
van postzegels. Gids is 
daarbij Jeffery Matthews, 
ontwerper van koninklij
ke en heraldische uitgif
ten. 
Als voorbeeld wordt de 
serie 'Zilveren huwelijk' 
uit 1972 genomen. In 
tekst en illustraties wordt 
inzicht gegeven in het 
ontwerpproces: van de 
eerste pennenschets tot 
het uiteindelijke resul
taat. Ook van enkele late
re uitgiften worden diver
se fases in het ontwerp
proces getoond. 
Het boekje bevat ook 
postzegels! Vier verschil
lende velletjes met een 
veelheid aan zegels. Vel
letje I bevat achtmaal de 
nieuwe millenniumzegel 
(zie boven); velletje 2 ne
gen regionale eersteklas-
zegels van Schotland, 
Noord-Ierland en Wales; 
velletje 3 Machin-zegels 
van 19 p. (vier stuks) en 
38 p. (twee stuks) en vel
letje 4 zesmaal eersteklas 
(type uit 1990 ter gele
genheid van de honderd-
vijftigste verjaardag van 
de Penny Black). De prijs 
van het geheel: £ 7.50. 

geëerd met de uitgifte 
van een speciale postze
gel, een velletje en een 
postzegelboekje. Het 
boekje bevat zes zegels 
van 40 jon. 

Letland 
Kastelen 
Voor de derde maal grijpt 
de postdienst van Letland 
een grote tentoonstelling 
aan als aanleiding tot de 
uitgifte van een postze
gelboekje. Na Sindelfin-
gen (1998) en Philexfrance 
(1999) volgde op II no
vember de in Kopenha
gen georganiseerde 
Frimxrker I Forum. Het 
boekje bevat zes zegels 
van 201. met een afbeel
ding van het Rundale-pa-
leis. 

Het nieuuie boekje van Letland. 

Luxemburg 
Carnet 2000 
Op 3 januari verscheen in 
Luxemburg een boekje 
met acht zelfklevende 
postzegels (twee blokken 
van vier) zonder waarde
aanduiding. De letter A 
op de zegels geeft aan dat 
ze bestemd zijn voor de 
frankering van brieven 
(nu 16 fr.). Op de blokjes 
wordt het thema 'Over
gang naar het jaar 2000' 
uitgebeeld. 

Noorwegen 
Millenniumboekje 
Alle huishoudens van 
Noorwegen ontvingen in 

Velletje 4: zesmaal eersteklas type iggo met de hoo/den van koningin 
Victoria en de huidige uorstin. De 2u;artgekleurde zegels zijn ouerigens 
geheel nieuw, want de oorspronkelijke zegels uit iggo hadden een waar
de van 20p. 

Korea (Noord) 
Marathonloopster 
De Koreaanse atlete Jong 
Song Ok won goud op de 
marathon tijdens de in
ternationale atletiekwed-
strijden van eind augus
tus 1999 in Sevilla. Al op 
20 september werd ze 

de eerste week van janu
ari gratis het in het vorige 
nummer aangekondigde 
Noorse millenniumboek
je (achtmaal 4 kr.). 

Republiek Srpska 
Derde millennium 
Volgens de ontwerper 

van het postzegelboekje 
van de Republiek Srpska 
(het Servische deel van 
Bosnië) is de mensheid 
zojuist aan het derde mil
lennium begonnen. De 
zes postzegels (in één 
velletje) in het boekje 
beelden althans ontdek
kingen en uitvindingen 
van het eerste en tweede 
millennium af. Waar de 
bedenker van het boekje 
de ontdekking van het 
vuur, de uitvinding van 
het wiel en de eerste ge
schreven documenten in 
het eerste millennium 
plaatst, is hem de com
plete prehistorie kenne
lijk ontschoten. 
Het boekje, dat een in
houd heeft van vijf zegels 
van 0.50 en één van i.oo 
Bm., verscheen in een 
oplage van 12.000 stuks 
op 22 november. Verdere 
motieven in het boekje 
zijn onder meer de uit
vinding van de klok, 
stoom als krachtbron, de 
eerste auto's en vliegtui
gen en de landing op de 
maan. 

Zweden 
Gloren Dan een millennium 
De Zweedse post kwam 
ter gelegenheid van het 
nieuwe millennium met 
een speciale uitgifte, 
waarvan de postzegels 
uitsluitend in de periode 
van 27 december tot en 
met 31 januari verkrijg
baar waren. De twee ze
gels laten het in de Oost
zee gelegen eiland Got
land zien op het moment 
waarop op Heligholmen, 
een eilandje net ten oos
ten van de zuidspits van 
Gotland, op i januari de 
eerste zonnestralen 
zichtbaar werden. 

Het licht verplaatst zich vanajde 
zon in steeds grotere bogen. 

De postzegels waren al
leen in boekjes verkrijg
baar. Er bevinden zich 
acht zegels van 5 kronen 
in een boekje. 

Jaari;an de Draak 
Op 13 januari opende de 

Zweedse post het filate-
listische jaar met de uit
gifte van een boekje met 
zes postzegels waarop 
draken staan afgebeeld. 
Het zijn vriendelijke 
draakjes geworden, ver
vaardigd door de illustra
trice Hon Wikland. Zij 
maakte eerder plaatjes 
voor het kinderboek 'De 
draak met de rode ogen' 
van Astrid Lindgren. 
De postzegels maken 
deel uit van de Zweedse 
reeks op het thema 'kin
derboekenillustraties', 
waarvan twee jaar gele
den de eerste zegels ver
schenen. 
De zes zegels dragen al
leen de aanduiding Breu: 
het binnenlands briefta-
rief bedraagt 5 kronen, 
zodat het boekje op 30 
kronen komt. 

Liefdesperikelen 
Ruimschoots op tijd voor 
Valentijnsdag (Alla Hjdr-
tansDag, 14 februari) 
kwam de Zweedse post 
op 13 januari met een 
tweetal kleurrijke wens-
zegels. Ze zijn alleen in 
een boekje verkrijgbaar. 
Ook dit bevat zes postze
gels met de aanduiding 
Brei;. 
'De wirwar van harten op 
de zegels moet symboli
seren hoe ingewikkeld 
ook een geslaagde lief
desgeschiedenis kan 
zijn,' vertelt de ontwerp
ster. 

Zwitserland 
Lokale boekjes 
De afgelopen twee jaar 
blijkt de plaatselijke af
deling van de stichting 
Pro Juuentute in Bazel een 
eigen variant van de 
boekjes met Pro Juuentute-
zegels uit te geven. Ze 
worden ook op de plaat
selijke postkantoren ver
kocht. Het boekje van 
199g kost 14.80 fr. en be
vat vier zegels van 70-1-3 5 
(sneeuwpop), vier van 
70-1-35 (clowntje voorde 
tent) en vier van go-i-45C. 
(Nicolo). 

Pro Patria 
De Zwitserse Pro Patria-
zegels verschijnen dit 
jaar op 10 mei. Dit keer 
staat er een viertal karak
teristieke dorps- en 
stadsgezichten op afge
beeld. Zoals gewoonlijk 
gaat de serie ook weer 
vergezeld van een boekje. 
De prijs ervan is 13.80 fr. 
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Philips PV; R. Arts, Hegge
ranklaan 15, 5643 BP Eindho
ven, ©0402117972. 
Eist: 
FV'De Globe'; B.J.M. Leenen, 
Griend 81, 6662 XV Eist, 
©0481373783. 
Emmeloord: 
IV Philateiica; J.J. Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514561903. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, Veld
akkers 56, 7841 AH Sleen, 
©0591361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilateiica; mw. A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 
12,7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRae
bel. Burg. Renkenlaan4, 
8162 HREpe, ©0578
627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M. 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046

4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoerec/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad 
a/h Haringvliet, © 0187
611542. 
Goes: 
FV'De Bevelanden'; J.A. Grim
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113

227945
Gooi & Eemland: 
NVPV; H.M. van der Spoel, 
Händellaan 6,1272 EE Hui
zen,©0355262702. 
Goor: 
NVPV; J.A. van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471 HH 
Goor, ©0547272876. 
Gorinchem: 
PVGorinchem e.o.; J.A.van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163. 
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Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Dekker
van Vliet, Han Hollanderweg 
130, 2807 AH Gouda, ©0182-
518549 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-
5722702 
Philatclica Den Haag, A F van 
Ravesteijn, Heliotrooplaan 
370, 2555 ML Den Haag, 
©070-3230472 
PC DeKnnfl , L H Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079-
3510424 
Shell Tc Wsm afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV Vredcstem , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV s-Grauenhaaec o , J Alsem-
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
IVPhilatelica,D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HXHaren 
(GR), ©050-5344229 
PV Groningen,] P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EW Gronin
gen,©050-5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, F van Schalk, Maas
straat 651,1823 KW Alkmaar, 
©072-5202176 
IVPhilatelica, H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980 
HFV Op Hoop uan Zegels, L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica, mw I E van 
Rhenen, Kinlozen 39, 2151 
XB Nieuw-Vennep, ©0252-
675215 
Halfweg-Zwanenburg: 
P Z V S P A , J C van der Bijl, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PV Harderiuijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, D Kanning, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PV Hecrenueen, G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhugoluaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II , 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H V/o\-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Lin
den, Adas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, L Ch Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis, J. Renden, 

Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
PV De Helm Helmond en Om
streken , T A J Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492-534793 
WPV Helmond,! Neggers, 
Van 'tHofFstraat4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
AmbachtseFV.JSP van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BKZwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473 
Hertogenbosch: 
s-HcrtoflenbosscheFV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV Black Penny,M L H Ver
haren, Herptseweg27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FV Hiluersum e o , J B Büch
ner, Javalaan 23,1217 HD 
Hilversum, ©035-6218828 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3I50AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheujaard, Th N H 
van Leeuwen, O van Noort-
singel II, 3262 EK Oud 
Beijerland, ©0186-617706 
Holten: 
NVPV,T Koopman, Bor-
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PC Hoofleuecn, H J Ruiter, Sa-
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogezand-Sappemeer, J H 
B o s , J W Frisolaan3i, 9602 
GG Hoogezand, ©0598-
351485, E-mail, I bos(J) 
wxs nl 
Hoorn: 
NVPV Afd West Friesland, 
J L M Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©0229-
231458 
Philatclica Hoorn e o , O J Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229-231803 

K 

Kampen: 
IV Philatelica, J G Fidder, Gal-
lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwij'k: 
PVKatiuijk/Rijnsbur^, mw 
W P Blok van Duijvenvoor-
de. Romeinenstraat 3, 2225 
ZA Katwijk, ©071-4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 
PhV tFakteurke'.H J Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, 
Anna van Saksenstr 19,1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764 
Leerdam: 
NVPV, H Steygerwalt, Voor-
waartsveld 75,4142 DE Leer
dam, ©0345-619473 

Leiden: 
IVPhilotelica,RKJHegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV, Ene van Rooij, lan de 
Weertstraat 40, 2531XH Den 
Haag, ©070-3894448 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871 
Leusden: 
WPV De Loupe, mw J Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhove lo i , 3834 ZD Leus
den, ©033-4941823 
Lichtenvoorde: 
FVDeGlobe,HBM Groot 
Zevert, Hein Meyerstraat 3, 
7132 CB Lichtenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat 335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumerccr Maastricht, P 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
6269 AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727 
PV Zuid Limburg, A Thewis-
sen. Koningsplein loi C, 
6224 EH Maastricht, ©043-
3625194 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV Waterland,RJ Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV, H A van Krimpen, Van 
Bemmellaan 70, 2681CX 
Monster, ©0174-245049 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw E C 
van der Neut-Blaauw, St van 
Rumelaerstr 54, 3641 CM 
Mijdrecht, ©0297-241370 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe', mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396 
Noord wijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilotelica, J M G van Mul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV, P J van Boven, Eeckel-
hagen 14, 8071ZS Nunspeet, 
©0341-254615 
Nijmegen: 
NVPV, L T A Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443 
FV Nouiopost, J G M Rade
maker, Beethovenln 343, 
6865 DV Doorwerth, ©026-

3340331, E mail J Mul-
der(a)mie kun nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat 35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand , J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, L Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door
werth, ©026-3335732 
Oosterhout: 
OVPV,A Berkhoudt, Lod Na
poleonlaan 57, 4904 LG Oos
terhout, ©0162-429154 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD De-
nekamp, ©0541-351936 

P 

Purmerend: 
IVPhilatelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576 
Putten: 
PV Telstar', H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484 

R 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FVDeGlobe,WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero , P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Ko-
ningsland 71, 6991DH Rhe-
den, ©026-4951534 
Rhenen: 
FV 'De Globe, H Wessel, Pau-
lus Potterhof 23,4033 AN 
Lienden, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IVPhilatelica,W v d Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro-
derwolde, ©050-5032608 
Roermond: 
PV Roermond, C J Wenke, 
Steenweg 11, 6019 AW Wes-
sem, ©0475-562702 
Roosendaal: 
PVRooscndaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat i io , 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597 
ROVShell-Filatclie.J Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181-216568 
PC Rotterdam,! Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i, 2312ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ©0181-
212967 
Rijssen: 
NVPV, J Freeke, Braakmans-

dijk 12, 7462 LV Rijssen, 
©0548-515201 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk.mw L Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281 AW Rijswijk, 
©070-3995105 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B G Door-
nekamp. Kwekersweg 92, 
2171DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland , P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schi)ndel: 
SVPV.J van Schijndel, Julia-
nastraat 3, 5482 AK Schijn
del, ©073-5474155 
Sittard: 
FVSmardeo , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraatio, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Sliedrecht: 
PV Philetica , J van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362 TB Sliedrecht, 
©0184-412338 
Soest: 
P V Eemland, mw D Pimen-
tel-Gielen, Colenso 57, 3761 
GH Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica,Evd Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, E Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599-612976 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica, R Hajer, Rosari-
umlaan 27, 3972 GE Drieber-
gen-Rijsenburg, ©0343-
517555 

T 

Terneuzen: 
FV Het Watermerk, A H de 
Ridder, Lingestraat 5,4535 
EP Terneuzen, ©0115-
697125 
PVZeeuuisch-Vlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
694001 
Tiel: 
PhilatelistenclubTiel, B Visser, 
De Schouw 49 ,4002 GJ Tiel, 
©0344-612378. 
Tilburg: 
VPTTilburg, W F M Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©013-5714417 
Twente: 
NVPV, E J Timmerman, Bode 
Erfweg 2, 7582 m-I Losser, 
©053-5382594 

U 

Uithoorn: 
IVPhilatelica.JSP Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297-563646 
Utrecht: 
NVPV, G M E Melotte, Ten 
Veldestraat 71, 3454 EJ De 
Meern, ©030-6662432 
UPhV.J vanderMeulen, El-
bedreef 125, 3562 BN 
Utrecht, ©030-2613733 

vervolg op de uolgende bladzijde 



PVUtrecht; G.H. Moen, Mere-
veldlaan g, 3454 CA De 
Meern, ©030-6663166. 

V 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
636gBVSimpelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105, 7051XK Vars
seveld, ©0315-242131. 
Veendam: 
FVVeendam e.o.; W.J. van Ba-
vel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV'De Globe'; CA. Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Veen
endaal, ©0318-515062. 
PV 'Frimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Veen
endaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhouen; J. van Hat-
tum, De Sitterlaan 52, 5505 
AD Veldhoven, ©040-
2534002. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; mw. H.W. Wol-
thuis-Oosterwijk, Wulpenstr. 
6,6883ETVelp. 

Venlo: 
P.V. 'Philo Venlo'; M.J.M. Gie-
len, Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim

mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingse FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391, 4380 AJ Vlissin
gen, ©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist'; A.W. van Fa-
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatehca; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Nijp, Bartok-
laan26, 2253 CX Voorscho
ten, ©071-5619107. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, 
van Best, Mgr. Völkerstraat 
40, 5171JN Kaatsheuvel, 
©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J. A. Steenber
gen, Julianastr. 40, 6707 DG 
Wageningen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kammin-
ga, Spinozalaan i DI, 2273 
XA Voorburg, ©070-
3871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 

Landgraaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Weert E.O,; J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren, G.H. Breitnerstr. 20, 
1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IV Philatelica; J. de Koning, 
Schoonhout 116, 4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilatehca; J. van der Vliet, Biug. 
van Weringstt. 125,9665 GR 
Oude Pekela, ©0597-425112. 
Winsum: 
PVWinsume.o.;0. Hof, De 
Pollen 41, 9989 BZ WarfRim, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pampiermo-
le. Laan van Hilbelink 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek, Koekoeksr, 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543-
515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelis-
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV'Onder dclocp'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 

Wijchen: 
FV'De Globe'; J.H.G. Gosse
link, Margrietstraat 11, 6602 
CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aardbeiengaard 2, 
3962 HE Wijk bij Duurstede. 

IJ 

IJmuiden: 
PVIJmuiden; G.C. Bakker-
Bakker, Nobelstraat 7,1972 
RS IJmuiden, ©0255-522310, 
inl. rondzending. 
IJssel- en Lekstreek: 
FVIJssel- & Lekstreek; J. Alberts, 
Ottergracht 17, 3064 LN Rot
terdam,© 010-4508474. 
IJsselham: 
PV'IJsselham'; mw. D. Vrugt, 
P. Christinastr. 42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521-511185. 

Z 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeeu)oldc;G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GRZeewol-
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Fros, Slotlaan 149 III, 3701 

Filaquiz 
Wat weet u van postze
gels en wat daarmee sa
menhangt? Test uw para
te filateliekennis en be-
antwoorci onderstaande 
vijfvragen. De oplossin
gen vindt u op pagina 119 
van dit nummer . 

I. Zoeken, zoeken 
Hieronder is een sterk 
vergroot detail weerge
geven dat afkomstig is uit 
hiet zegelbeeld van een 
Nederlandse postzegel. 
Weet u om welke postze
gel het gaat? 

2. Oplage 
Hoe groot was de oplage 
van de best verkochte 
frankeerzegel van Neder
land? 
a. ruim 20 miljoen 
b. ruim 200 miljoen 
c. ruim 2 miljard 

GB Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emma-
straat29, 6673 XA Andelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouuienDuiueland;J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; 
W.M. Buit, Aburahout33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatehca; H.Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidla
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zujartsluis e.o.; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 
3, 8061 GL Hasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZuiijndrechte.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZuJolle; J.G.J. van Ulsen, Jo-
han van Oldenbarneveltstr. 
12, 8022 AX Zwolle, ©038-
4541353-

3. Waarden 
Welke van de genoemde 
frankeerwaarden is niet 
op een Nederlandse fran
keer zegel te vinden? 
a. II cent 
b. 37 cent 
c. 62 cent 

4. Bleekgezicht 
Er is een Nederlandse ge-
legenheidszegel waarvan 
het zegelbeeld voor meer 
dan de helft bestaat uit 
onbedrukt papier. Welke 
is dat? 

5. Loepzuiver? 
Wat klopt er niet aan de 
hieronder afgebeelde Ne
derlandse gelegenheids-
zegel? 



De spannende 
postzegelwereld 
Van filatelisten 
voor filatelisten 
• Jaarlijks 5 mega -

veilingen met een totale 
inzet van meer dan 
DM 60 miljoen. 

De volgende veilingdatum 
is 29 maart 2000 

' Per veiling tusse»de 
20000 - 30000 kavels, 
wäoronder behalve enkelstukken 

' ^ o k altijd voor een belangrijk deel 
verzamelii^en en bijzondere catalogi 
van verscldltende gebieden. 

Vraag meteen een gratis exemploar van onze nieuwe veilingcatalogus aan. Het aanbod zal u overtuigen ! 

FACHBETRIEB IM Internationale Brief ma rkenauktionen 

HOBBYPHILATEUE Höflich KG 
Am Gansacker 10 • D-79224 Umkirch/Germany 
International: Tel. --49-7665-51388 • Fax -49-7665-51977 
http://v/v/vs^.stamp-auction.de • e-moil: hobbyphilatelie@stepnet.de 

IWW^WWfWl" Nu ook plaatjes op internet! 
Postzegelwinkel PostBeeld zit al geruime 
tijd op internet. De site is inmiddels uitge
groeid tot vele honderden pagina's. Daar
naast is er op vele manieren toegang tot een 
database met meer dan 100.000 verschillende zegels en series. 
Van enige tienduizenden daarvan kimt U ook plaatjes bekijken. 
PostBeeld heeft daarmee wereldwijd een van de meest uitgebre
ide filatelistische sites. Zo kunt U met uw muis niet alleen ge
makkelijk postzegels bekijken en bestellen, maar heeft U ook 
een ruime keuze uit albums, catalogi, insteekboeken, klemstro
ken etc. Neem eens een kijkje op: www.postbeeld.com 

PostBeeld inruilservice 
Uw verzameling aanvullen zonder ook maar een cent uit te 
geven. Dat is een van de mogelijkheden van de PostBeeld in
ruilservice. Heeft U postfrisse zegels (ongeacht welk land) 
welke niet in uw verzameling passen, of dubbel, dan kimt U 
deze in veel gevallen bij PostBeeld iimiilen tegen vaste prijzen. 
Kijk op onze internetsite bij onze inruillijsten om te zien welke 
zegels we inruilen en wat U er voor krijgt. 

Tip: heeft U zelf geen internet? Kijk eens in de bibliotheek! 

Michel catalogi 
goedkoper! 
In Duitsland waren Michel catalogi 
altijd goedkoper dan in Nederland 
Waren... want PostBeeld levert nu 
ook in Nederland alle Michel catalogi 
tegen duitse prijzen. Uiter-aard ge
woon omgerekend in Nederlandse 
guldens! Vergelijk deze prijzen met 
die van onze collega's! 10 gulden verzendkosten by bestellm-
gen tot 400.=. Daarboven franco. 
Duitsland 1999/2000 
West Europa 1999/2000 
Oost Europa 1999/2000 
1 .Midden- en Nrd Amerika 2000 
2 Caribisch gebied 
3.Zuid Amerika 1996 
4.Noord- en Oost Afrika 
5 West Afrika 
6,Zuidelijk Afrika 
7.Ausfralië en Antarctica 
8.Zuid- en Zuidoost Azië 
9.Midden- en Oost Azië 
lO.Nabije Oosten 

38.30 
92.40 
69.85 
94.65 
nieuw in april 
83.40 
83.40 
87.90 
87.90 
87.90 
94.65 
94.65 
64.65 

Kij]̂  voor overige Michel en andere catalogi op onze website. 

www.PostBeeld.com 
Kloosterstraat 19/21,2021 VJ Haarlem, tel: 023-5272136, fax: 023-5272753, e-mall: info@postbeeld.nl 

http://v/v/vs%5e.stamp-auction.de
mailto:hobbyphilatelie@stepnet.de
http://www.postbeeld.com
http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl


INTERPOL: KLiN MAAR FIJN 
THEMATIMM GEBIED 

%^ ^B# I ^ f̂"! ■ %g^ .pWr 

Idee uit 1^14 M/eftf Äo'nfgen Jtf^ werkelijkheid 
'JLLEM HOGENDOORH, L E I D H i r i 

ofbeMing i 

Italië had de eer om de eerste 
Interpolpostzegel uit te geven. 
Dat gebeurde in 1954 (afbeel
ding 1). De eerste pogingen 
voor internationale politiesa
menv(/erking werden veertig jaar 
eerder, in 1914 ondernomen. 
Toen werd naar aanleiding van 
berichten over wijdvertakte han
del in blanke slavinnen in iVlo
naco een bijeenkomst voor poli
tiefunctionarissen belegd door 
Prins Albert I (aßoeelding 2). De 
Eerste Wereldoorlog dwars
boomde echter de voortzetting 
van deze plannen. 

qfbeeidtntj i c^' 

Eèn klein verzamelgebied in de wereld van de 
thematische filatelie: 'Interpol'. Ook aan het 

verlamelen van zo'n klein thema kan een verhaal 
verbonden worden. Wereldwijd zijn zo'n 125 

postzegels over Interpol uitgegeven; verder is er 
nog een beperkt aantal fdc's, postwaardestukken 
en stempels beschikbaar. Hieronder wordt verder 

ingegaan op een aantal aspecten van Interpol. 

1923 Wenen terugkomen [af

beelding 2). 

TAAK 
De taak van Interpol is de ge
coördineerde bestrijding van de 
internationale criminaliteit, 
door het bevorderen van de ge
gevensuitwisseling aan alle po
iitieautoriteiten van de lidsta
ten. In de digitale wereld waarin 

ganisation Internationale de Poli
ce Criminelle (O I PC), wat tot de 
dag van vandaag nog steeds de 
officiële benaming is van wat 
wij Interpol noemen. 
Deze afkorting en de Engelse 
vertaling International Criminal 
Police Organisation (ICPO) vin
den we terug op het huidige In
terpolembleem [afbeelding 6), 
waarin we verder een wereldbol 
zien, een zwaard en de weeg
schaal van Vrouwe Justitia. 

LIDSTATEN 
Het aantal landen dat lid is van 

afbeelding 5 

In 1923 verzamelden zich in 
Wenen politiefunctionarissen 
uit de hele wereld, tijdens het 
tweede internationale politie
congres. Dr. Hans Schober, het 
hoofd van de Weense politie 
wilde de ideeën uit 1914 ten uit
voer brengen. Zijn voorstel 
werd goedgekeurd door 138 ge
delegeerden die twintig landen 
vertegenwoordigden. Interpol 
was geboren. 
Op de postzegel van Monaco 
uit 1974 zien we beide genoem
de jaartallen 1914 Monaco en 

112 

ofbeeldina 5 

afbeelding 4 

we nu leven is het onvoorstel
baar dat de eerste gegevensuit
wisseling nog met morsetekens 
ging, zoals te zien is op de In
terpolzegel van Oostenrijk [af

beelding 4). 

VESTIGING 
Het eerste hoofdkantoor van In
terpol stond vanaf de oprichting 
in 1923 in Wenen. In 1946 ver
huisde het hoofdkantoor naar 
Frankrijk, waar in 1966 het Se
cretariaatGeneraal van Interpol 
gehuisvest werd in Saint Cloud, 
een voorstadje van Parijs. In 
1989 ging het over naar een su
permodern kantoorpand in 
Lyon. 
Filatelistisch gezien is het Inter
polgebouw in StCloud op di
verse postzegels terug te vin
den. De meest opvallende uit
gifte is die van Kenya, Uganda 

&,Tanzania [afbeelding^). Op 
de eerste zegel staat als plaats
naam vermeld St Clans, France. 
Toen men de fout ontdekte gaf 
men een nieuwe, verbeterde 
postzegel uit, nu met de goede 
vestigingsplaats St Cloud, Fran
ce. 

LOGO 
Op het eerste logo van Interpol 
stond de afkorting van de eerste 
officiële naam van deze instel
ling: CIPC. Deze afkorting stond 
voor Commission Internationale 
de Police Criminelle. Dit em
bleem heb ik filatelistisch niet 
terug kunnen vinden. In 1956 
werd een naamswijziging door
gevoerd; voortaan was het Or

ajbeeldm^ 6 ^ 

Interpol wisselt nog al. In 1967 
werd het honderdste lid inge
schreven en inmiddels is de 160 
al gepasseerd. Er ontstaan ech
ter steeds weer nieuwe staten, 
waardoor het aantal lidstaten 
nog steeds toeneemt. 
In 1998 verkreeg de nieuwe 
staat Kroatië [Republika Hn>ats
ka) tot het lidmaatschap van In
terpol (afbeelding 7). 

afbeeidmtj 7 

JUBILEA 
In 1973 bestond Interpol vijftig 
jaar. Filatelistisch werd dit feit 
door zesenveertig lidstaten her
dacht met de uitgifte van een 
jubileum postzegel; onder die 
landen bevond zich ook Niger 
[afbeelding 8). 
In 1998 bestond Interpol vijfen
zeventigjaar. Alleen Mexico 
heeft deze verjaardag herdacht 



ajheeldmg J 

afbeelding g 

met de uitgifte van een postze
gel (aflieelding g). 

JAARVERGADERINGEN 
leder jaar houdt Interpol in een 
ander land een jaarvergadering. 
Verzamelaars hopen dan dat dit 
land dit ook filatelistisch her
denkt met een postzegel. Soms 
gebeurt dit dan ook, zoals in 

60^ ASAMBLEA GRAL. 
ORGANIZACION 
INTERNACIONAL 

POLICIAI CRIMINAL 

4 « l * *!, 

CORREOsNSl.74ö 

afbeel
ding 10 

1991, toen Interpol haar zestig
ste jaarvergadering hield in 
Uruguay {afbeelding io). 
In 1950 was Nederlana aan de 
beurt om de jaarlijkse Interpol
vergadering te organiseren. 
Deze negentiende vergadering 
werd van 19 tot en met 22 juni 
1950 gehouden in het Vredes
paleis in Den Haag, het huidige 

ajbeeldin^ i i 

üjbeeldin^ 12 

Internationale Hof van justitie 
[afbeelding-^T). Filatelistisch ge
zien is deze gebeurtenis (he-
laasl niet herdacht. Van Neder
lana vinden we alleen een fran
keermachinestempel uit 1998 
met daarop het Interpol-em
bleem {aßeeldingi2). Het be
wuste stempel is afkomstig van 
de frankeermachine van de 
Centrale Recherche Informatie
dienst te Zoetermeer. Als Ne
derlands tintje kan ik nog ver
melden dat Suriname in 1973 
wèl Interpol-postzegels uitgafin 

stand en geeft antwoord. Langs 
dezelfde weg gaat het antwoord 
dan weer terug. Door al deze 
schijven duurt de procedure 
meestal vrij lang, zeker als het 
een en ander nog vertaald moet 
worden. Dit is dan ook de 
grootste kritiek op Interpol, de 
traagheid. 

SURfNAME|( \ 
ajbeeldmt) 13 

verband met het vijftigjarig be
staan van de organisatie (aflieel
ding 13). 

DE PRAKTIJK 
Interpol is geen superspeurder. 
Interpol is 'slechts' een admini
stratief centrum, een inter
mediair. Er bestaan dus geen In
terpol-agenten. 
Interpol heeft in iedere lidstaat 

afbeelding 15 

SIGNALERINGEN 
Met name in verband met de 
verdovende middelenhandel 
(afleelding 75, papaverteelt voor 
de heroïne) worden er nog al 
eens personen als 'internatio
naal misdadiger' gesignaleerd. 
Als dit in Nederland voorkomt, 
verzorgt het Nederlandse Inter
polbureau op verzoek van een 
politiekorps de signalering, die 
dan onder alle lidstaten wordt 
verspreid, met het verzoek de 
desbetreffende persoon aan te 
houden. Een land is echter niet 
verplicht om hieraan gevolg te 
geven. Om bijvoorbeeld politie
ke redenen kan men hiervan af 
zien. Een actueel voorbeeld is 
Desi Bouterse, van wiens uitle
vering door Suriname - althans 

een Nationaal Centraal Bureau. 
Wil een Duitse rechercheur bij
voorbeeld de vingerafdrukken 
[afleelding 14) laten verifiëren 
van een aangehouden Neder
landse crimineel, dan gaat dit 
als volgt. 
De Duitse rechercheur dient het 
formulier met de gegevens en 
de vingerafdrukken in bij het 
Nationale Interpolbureau in 
Wiesbaden. Dit bureau geeft 
het door aan het Nederlandse 
Nationale Interpolbureau in 
Zoetermeer. Het Nederlandse 
Interpolbureau benadert de 
dactyloscopische dienst met de 
gestelde vraag. Deze vergelijkt 
de vingerafdrukken in haar be-

ajbeeldmg 16 

op het moment dat dit artikel 
werd geschreven - geen sprake 
was. 

BOEKEN 
Diverse schrijvers gebruiken of 
misbruiken Interpol in hun ro
mans. Omdat auteurs zich niet 

aan de werkelijkheid behoeven 
te houden, kunnen zij de rol van 
Interpol vaak romantiseren. 
Nicaragua gaf in 1973 een serie 
van twaalf Interpolpostzegels 
uit met afbeeldingen van een 
even groot aantal beroemde de
tectiveschrijvers. Een van de ge-
portretteerden is 'Inspector 
Maigret' (correcter was ge
weest: commissaris Maigret), 
de hoofdpersoon van talloze 
detectiveromans van de schrij
ver Georges Simenon [afleel
ding! 6). 

TENSLOTTE...EUROPOL 
Op 1 juli 1999 is Europol oW\-
cieeel van start gegaan, na eerst 
vanaf 3 januari 1994 als Euro-
pol-Drugseenheid werkzaam te 
zijn geweest. De organisatie, 
die is gehuisvest aan de Raam-
weg in 's-Cravenhage, is belast 
met de uitwisseling en analyse 
van gegevens voor de lidstaten 
van de Europese Unie. Onder 
andere de illegale handel in 
drugs en motorvoertuigen, 
mensensmokkel en mensen
handel behoren tot de aan
dachtsgebieden van Europol. De 
werknemers van de organisatie, 
die betaald worden met geld 
van de Europese Unie, komen 
uit de lidstaten en wisselen con
tacten uit met de politie in ei
gen land. Korte lijnen dus. Fila
telistisch gezien is over Europol 
nog weinig te vinden. Hoewel, 
in mijn verzameling kwam ik 
een siervelletje tegen van Euro
pol ic)62. Dit siervelletje [afleel
ding IJ) heeft echter niets met 
het huidige Europolte maken; 
het werd als herinnering aan de 
Europese Politie-Atletiekkam-
pioenschappen uitgegeven. Het 
fantasievelletje werd uitgegeven 
met toestemming van het Euro
pees Parlement in Straatsburg. 
Men mocht dit alleen doen als 
het bij de eerste oogopslag di
rect duidelijk was dat het niet 
om echte postzegels ging. Of 
dit gelukt is laat ik gaarne aan 
de mening van de lezer over. 

afbeelding 17 

r f > OOG Neder land 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zee lan t l aan i i , 3526 AKUtrecht 
©030-2894290, fax 030-
2800128 
Internet ht tp Uwwv/.nbtv nl 
E-mail: nbfv@)nbfv.demon nl 

Voorzitter 
vacature 

Secretaris 
P. Daverschot, Nassaulaan 7 
3851XZ Ermelo, ©0341-563540 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
964g AC Muntendam, ©0598-
626447 

Commissaris Bijzondere 
Projecten/vice-voorzitter 
H Bui tenkamp 
Ds van Petegemstraat 44 
9645 NW Veendam 
©0598-626274 

Juryzaken en Jeugdzaken 
P Alderliesten 
Van Kijfhoekstraat 63 
3341 SK Hendr ik Ido Ambacht 
©078-6812576 

Evenementen 
P. Walraven 
S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Filatelistisclie Vorming 
B. Langhorst , Venuslaan 56 
5702 GC Helmond 
©0492-540279 

Pers en publiciteit 
vacature 

Webmaster 
Jan Boon 
e-mail: webmaster(3)nbfv.nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Sccrcforis 
I.J.M. Pieters 
Stan Kentonstraat 35 
2324 LL Leiden, ©071-5761726 
Materiaalcommissaris 
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysst raat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris C. Spoelman 
Hoofdstraat i, 3741 AC Baarn 
©035-5412526 
Openmgsti|den, elke eerste en 
derde zaterdagmorgen van de 
maand van 10.30 tot 12.30 uur en 
de daarop volgende woensdagen 
van 10.30 tot 17.30 uur en van 
18.30 t0t20.30U. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Penningmeester 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden, ©071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

*=• Bondskeuringsdienst 
^ Voorzitter P F A van de Loo 
^ Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
-«t ©035-6245169 
= fax 035-6233603 
^ Keurzendingen uitsluitend aan-
Lij getekend naar de secretaris-
" - A.W.A. Steegh, Postbus 220, 
;;; 1180AE Amstelveen, ©023-
Zi 5384212 (na 20.00 uur) 

^ Service-afdeling 
**• Directeur L. van Dijk m Lek 54,1703 K) Heerhugowaard 

©072-5711935 
Bestellingen- Bondsbureau 
Pos tbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistraat 133 
2324 KC Leiden, ©071-5761720 

VOORBEREIDINGEN 
AMPHILEX 2002 

Op 15 december is in 
Utrecht een bijeenkomst 
gehouden van alle toe
komstige medewerkers 
en medewerksters aan de 
voorbereiding van Am-
philex2002. Behalve 
functionarissen van PTT 
Post, waren namens de 
Nederlandsche Vereeni-
gingvan Postzegelhan
delaren (NVPH) en de 
Bond een groot aantal 
'door de wol geverfde' 
vrijwilligers, met erva
ring in het organiseren 
van grote tentoonstellin
gen, aanwezig. Ruud de 

Jong van PTT Post, voor
zitter van de Stuurgroep 
Amphilex 2002, infor
meerde de aanwezigen 
uitvoerig over de doel
stellingen en de omvang 
van de tentoonstelling. 
Belangrijkste doel van 
het evenement is het po
pulariseren van de hobby 
filatelie, door bezoekers 
te laten zien hoe leuk het 
verzamelen van postze
gels is; met name voor 
kinderen wil men het ver
zamelen aantrekkelijker 
maken. 
Amphilex 2002 wordt van 
30 augustus tot en met 3 
september 2002 gehou
den in het Hollandcom

plex van de RAI in Am
sterdam. Voor de organi
satie werden zes comités 
gevormd: Filatelistische 
zaken, Inrichting ten
toonstelling. Opening en 
evenementen. Uitnodi
gen postadministraties 
en handelaren. Inklaren 
verzamelingen en han
delsvoorraden, en last but 
not least Pers, voorlich
ting en promotie. Deze 
comités werden al zoveel 
mogelijk gevuld met vrij
willigers, al naar gelang 
hun persoonlijke voor
keur, ervaring en kennis 
van zaken. In diverse co
mités zien we dan ook 
vertegenwoordigers van 

PTT, NVPH en NBFV 
'broederlijk' en 'zuster
lijk' samenwerken. De 
voorzitters van de ver
schillende comités vor
men samen de Project
groep Amphilex 2002, die 
regelmatig verslag zal 
uitbrengen aan de Stuur
groep. De belangrijkste 
taken voor de comités 
zijn op dit moment het 
opstellen van de werk
plannen en begrotingen, 
die op uiterlijk i april 
moeten zijn goedgekeurd 
door de Stuurgroep. Op 
die datum wil men ook 
Bulletin nummer i van 
Amphilex 2002 gereed 
hebben. 

ALGEMENE LEDEN
VERGADERING 2000 
Op 15 april wordt in Al
phen aan den Rijn de 
92ste Algemene Vergade
ring van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen gehouden. 
De vergadering vindt 
plaats in Vogelpark Avi
fauna, begint om 11 uur 
en eindigt omstreeks 16 
uur. Rond 12.30 uur 
wordt de vergadering on
derbroken voor de lunch. 
Na afloop van de verga
dering biedt het Bonds-
bestuur de deelnemers 
een drankje aan en is er 
gelegenheid om de on
derlinge contacten te ver
nieuwen. De Bondsdag 
wordt 's avonds besloten 
met een Bondsdiner. 
De kosten van de lunch 
en het Bondsdiner zijn 
respectievelijk f22.50 en 
f60.- per persoon. Voor 
partners van de deelne
mers aan de vergadering 
wordt- bij voldoende be
langstelling - een vier 
uur durende boottocht 
over de Oude Rijn, de Ka-
gerplassen en het Braas-
semermeer georgani
seerd. Tijdens de tocht 
wordt aan boord koffie 
met gebak en een lunch 
aangeboden. De boot
tocht kost f40.- per per
soon. 

Voor lunch. Bondsdiner 
en boottocht kunt u zich 
opgeven door betaling 
van de genoemde bedra
gen op Postbanknum-
mer 32.64.776 ten name 
van NBFV Bijzondere Ac
tiviteiten te Utrecht, on
der vermelding van AV 
lunch en/of diner en/of 
boottocht. 

OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN 
IN HET JAAR 2000 

In het hieronder afge
drukte overzicht vindt u 
de voor het komend jaar 
geplande postzegelten

toonstellingen. 
Het overizcht geeft de 
stand van zaken per 22 
december 1999. De af

kortingen in het over
zicht kunnen als volgt 
verklaard worden; 
P = propagandatentoon-
stelling, J = jeugdten-
toonstelling en W = wed
strijdtentoonstelling. 

Datum 

10-11 mrt 

10-11 mrt 

18-19 mrt 

24-25 mrt 

24-26 mrt 

8-9 april 

6-7 mei 

15-28 sep 

23-24 sep 

21-22 okt 

21-22 okt 

27-29 okt 

4-5 nov 

4-5 nov 

18 nov 

Naam tentoonstelling / 
Contactpersoon 
60 jaar NVPV Atd Voorschoten 
C Verlooi], J W Frisolaan 15, 
2252 HC Voorschoten, 071-
561171 
55 jaar Vlissingse Fil Vereniging 
C H Lagage, Postbus 391, 4380 
AJVhssingen 0118-410566 
Noordzeepost 2000 G C Bakker 
Bakker, Nobelstraat 7, 1972 RS 
IJmuiden 0255-522310 
Aalsmeer M Mijwaart, Postbus 
249, 1430 AE Aalsmeer 0297-
321656 
Limburgse Filatelisten Dagen 
2000 C Arkenbosch, Ravel 24, 
6461 NAKerkrade 045-5463016 
Dag van de Jeugd 2000 
P Th van Dijk, Boterdiep 7, 2904 
ED Capelle a/d IJssel 010-
4512925 
Phila-Wijck 700 P van der 
Sleen, Vlamoven 1, 3961 EA 
Wijk bil Duurstede 0343-572955 
Jubileum Philatelistendub 
Rotterdam A Dijkman, 
Mauvelaan 24, 3141 KL 
Maassluis 010-5915644 
60 jaar LVvPV Leiden W 
Hogendoorn, Burgerhof 28, 2353 
VW Leiderdorp 071-5418741 
RAJA 2000 (Limphilex XXXI) 
G P A H Hendnkx, Irenelaan 27, 
6006 HB Weert 0495-533852 
39° Dag van de Aerofilatelie 
J D H van As, Dintel 22, 2991 
RC Barendrecht 0180-614430 
SOjaar Philatelica Emmen G de 
Vnes, Veldakker 56, 7841 AH 
Sleen 0591-361814 
250 jaar Berg en Dal 
J M Rijsdijk, Postweg 37, 6523 
KR Nijmegen 024-3221596 
30 jaar PV De Postkoets A J S 
Vis Tentwagendnft 3, 3436 AC 
Nieuwegein 030-6049758 
Noordphila 2000 R O Oberink, 
Valkenierslaan 1, 9301 KM Leek 
050-5019547 

Getouw en plaats 
a 

Cult Centrum, Prinses 
Manjkelaan 4, 
Voorschoten 

Gebouw GSW, 
A Coortenlaan 5, 
Vlissingen 
NOVA College, 
Kanaalstraat 7, IJmuiden 

De Schakel, 
Cyclamenstraat 70, 
Aalsmeer 
Cultureel Centrum 
Furenthela, Voerendaal 

Dorpshuis Swanla, 
Burg Klinkhamenweg 86, 
Zevenhuizen 

MS Henn Dunant in de 
haven van Wijk bij 
Duurstede 
Gemeente Archief 
Rotterdam-C 

Boerhavemuseum 

School Philips van Home 
Werthastraat 1, Weert 

Luchtvaartmuseum 
Aviodome, Schiphol 

HAVO/MAVO 
Boermarkeweg, Emmen 

Golden Tulip Val Monte, 
Oude Holleweg 5, Berg 
en Dal 
Nog met bekend 

Nienoord college, 
Waezenburglaan 51, 
Leek 

Categone/ 
antal kaders 
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W 3 / 6 0 

P103 

P84 

P 200 
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350 

W3/P 160 
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W3 300 
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LIBA.02 IN 
LIECHTENSTEIN 

Van 8 tot II augustus 
2002 wordt in Vaduz 
(Liechtenstein) de cate
gorie i-tentoonstelling 
LIBA.02 gehouden. Deze 
multilaterale tentoonstel
ling wordt eenmaal in de 
vier jaar gehouden in één 
van de aangesloten lan
den Duitsland, Oosten
rijk, Zwitserland, Neder
land en Liechtenstein. 
LIBA.02 wordt door de 
Liechtensteinse Filatelis
tenbond en de Zwitserse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen georgani
seerd. LIBA.02 omvat ca. 
1.800 kaders, alle be
schikbaar voor inzendin
gen uit de genoemde lan
den. Liechtenstein-in-
zendingen van leden die 
bij een Liechtensteinver-
eniging in hun land zijn 
aangesloten krijgen voor
rang bij de toelating tot 
de tentoonstelling. Voor
waarde is wel dat de in
zending voldoet aan de 
voorwaarden voor een ca
tegorie I-tentoonstelling. 
Nadere bijzonderheden 
over aanmelding en der
gelijke volgen spoedig. 

F I L A T E L I S T I S C H E VORMING BEGELEID ING BIJ F ILATEL IE 

Een nieuwe -kijk" op postzegels verzamelen. 

WAT HEEFT DE BOND U TE BIEDEN ? 

CURSUSSEN IN REGIO 3. 
ERVARINGEN. 

P.M.Koolhaas en P.Struik 

Na 3 maal met veel plezier de cursus "BegelekJing Bij Filatelie" te hebtjen gegeven kan men spreken van een 
zekere ervaring. Voordat de cursus ergens in onze regio begint vindt de voorbereWing plaats. Dit howJt in het 

nalopen van het cursusmateriaal, de avonden plannen en afspreken wie "wat' doet per avond. 
Het te gebruiken cursusmateriaal door de vereniging laten bestellen, eventueel de dia's over de 12 elementen 
reserveren. Verder wordt er gewertrt met het in te brengen materiaal van de cursist en het eigen materiaal van 

de docenten 
Wat door ons als belangrijk is ervaren is het vooraf kennis te hebtien gemaakt met het bestuur en de leden van 
de dub of vereniging die van plan Is de cursus te organiseren. Men weet dan wat er te wachten staat en men 

heeft een Indruk van de docenten die de cursus komen geven 
Ons programma bestaat altijd uit 4 cursusavonden verdeeW over ongeveer een half jaar. De eerste avonden 

zijn om de 4 weken en de laatste avond volgt na een periode van ongeveer 3 maanden. Deze lange periode is 
noodzakelijk om de cursisten gelegenheid te geven hun wertcstuk te maken. Na het kennismakingsrondje op de 
eerste avond wordt de cursisten meteen duKlelijk gemaakt wat er van hen verwacht wordt. Dat is niet alleen het 

bestuderen van het cursusmateriaal maar ook dat het wer1(stuk vóór de laatste avond ingeleverd dient te 
worden. Dit laatste is ons steeds gelukt zodat we in alle rust de werkstukken hebben kunnen beoordelen en op 
de laatste avond in staat waren het resultaat met wel overwogen commentaar toe te lichten. Gebruikelijk is om 
de behandelde stof van elke avond in een gecomprimeerde vonn aan de cursist mee te geven. Op de volgende 

avond wordt de cursist de mogelijkheid getxxlen vragen over het reeds behandelde te stellen. Wat heel goed 
wertet is het laten kennismaken met de verschillende elementen door middel van een invuloefening. Op een 
12-tal bladen zijn een willekeurig aantal elementen aangebracht. Deze worden aan elke cursist gegeven en 
wat hij of zij waarneemt wordt op een lijst ingevukl. Als iedereen de bladen gezien heeft worden deze op een 

kader geplaatst en door de docenten toegelicht. Steeds weer krijg je te horen "ik wist niet dat er zoveel bij komt 
kijken' en *wat is dit interessant'. Als dan ook nog blijkt dat het weri<stuk voldoet aan de gesteMe normen kun je 

als docent tevreden terugkijken op de geleverde inspanning in het besef dat men heeft begrepen dat 
= filatelie meer is dan alleen postzegels =. 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
TEOPAROr 

VEILING 106 
11 maart 2000. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 10 maart 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. 107, te houden op 13 mei 2000. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/, y. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



JAAP EN JOHAN DE RUITER: 'EURO 
ZORGT VOOR EEN FLINKE OPPEPPER' 

116 

'Postze^elbranche zou best wat meer mo^en sprankelen^ 
DOOR T H O M A S LEEFLANG 

Lezers van dit blad kennen Jaap en Johan de 
Ruiter van de annonce waarin vader en zoon op 
cartooneske wijze staan ofgebeeid. Twee olijke 
koppen met identieke hippe brilmonturen en olie 
twee een volle bos haar. 

Naar het leven getekende 
stripfiguren vallen in het 
echt maar al te vaak te

gen. Zo niet echter bij de sym
pathieke De Ruiters. Ze drijven 
met verve een postzegel- en 
muntenhandel waar de klanten 
spaarzegels krijgen. Aankopen 
boven de vijftig piek zijn goed 
voor vijf Ruiterzegels; wordt 250 
gulden besteed dan staan daar 
30 Ruitertjes tegenover en bij 
een transactie die boven de 525 
gulden uitkomt ontvangt de 
cliënt er maar liefst 67. 
Wie twee kaarten met 25 Ruiter
tjes volplakt, heeft het recht gra
tis voor een geeltje munten, 
bankbiljetten of postzegels uit 
te zoeken. 

IMPACT 
Als we stellen dat spaarzegels 
toch een beetje een oubollig 
aandoen of op z'n minst wat 
kruidenierachtig, pareert jaap 
de Ruiter (44I dat opgewekt 
met: 'Vertel dèt maar eens aan 
Shell, kom nou! We hebben er 
succes mee, anders zouden we 
het niet doen. Als we ergens 
niet tegen kunnen dan zijn dat 
stoffige ondernemers. Laat ik 
het zo zeggen: onze branche 
zou wel wat meer mogen spran
kelen. Vandaar onze advertentie 
in 'Filatelie'. De tekening van 
onze koppen heeft een geweldi
ge impact. We hebben ons in 
1998 laten portretteren door 
een anonieme sneltekenaar die 
op de NVPH-show in Den Haag 
z'n diensten aanbood. Als ik 
's zaterdags met m'n zoons Jo
han en Sjaco op de postzegel-
markt in Rotterdam sta, zeggen 
sommige mensen: Oh, ik zie 
het al: jullie zijn die vader en die 
zoon uit het maandblad!' 

IMAeOViüBETEi l l iS 
De Ruiter Senior: 'Dat we mooi 
materiaal hebben te bieden 
snappen onze klanten trouwens 
ook heel goed. In de advertentie 
attenderen we op onze gratis 
mailings. Elke maand sturen we 

geïllustreerde prijslijsten van 
postzegels, munten en bankbil
jetten rond. Die boekjes zien er 
schitterend uit, daar is veel be
langstelling voor. Voor de pro
ductie ervan is m'n zoon Johan 
verantwoordelijk.' 
Johan de Ruiter (18) oogt als 
een jonge ondernemer en dat 
is-ie ook. Net als zijn vader wil 
hij zich in de nabije toekomst 
als zelfstandige in het vak vesti
gen. 'Misschien is het beter dat 
we daar later eens nader op in 
gaan,' meent hij. 'Zoals m'n va
der al zei: deze bedrijfstak is toe 
aan een imagoverbetering. In
ternet biedt daarvoor mogelijk
heden, ook de presentatie kan 
zoveel aantrekkelijker dan de 
traditionele manier waarop het 
nog steeds gebeurt.' 

TOEKOMST 
Ziet hij, als zeer jongeman, nog 
toekomst voor een bedrijfstak 
waarvan de klanten voorname
lijk bestaan uit mensen die al 
dan niet serieus met een stati
sche hobby bezig zijn? 'Beslist. 
Door de komst van de Euro 
merkte ik dat vooral 'coins' en 
bankbiljetten enorm in de lift 
zitten. De vraag stijgt met de 
dag, de waarde is in vergelijking 
met een paar jaar geleden ver
dubbeld. Zelfs onze prijslijst 
met full-color-illustraties, wordt 
verzameld. Het is dan ook een 
prachtige uitgave waarin ik veel 
tijd heb gestoken. Dat verza-
melgebied spreekt juist jonge 
mensen aan, het niveau van de 
numismatiek onder die catego
rie stijgt. Met postzegels ligt het 
anders. Onder filatelisten is wel 
veel vakkennis aanwezig maar 
je kunt niet ontkennen dat de 
gemiddelde leeftijd van postze
gelverzamelaars de laatste jaren 
hoger is komen te liggen dan 
die van collectioneurs van mun
ten- en bankbiljetten.' 

LAASSREMPEIiG 
De De Ruiters richten zich voor
al op de modale verzamelaar. 

hun bedrijfin Klaaswaal is be
wust laagdrempelig gehouden. 
De afdeling Postorders loopt 
uitstekend terwijl het duo ver
der kantoor 'aan huis' houdt. 
Klanten kunnen daar op af 
spraak terecht en onder het ge
not van een kopje koffie de per
soonlijke band met hen wat 
aantrekken. 'We vinden het al
tijd prettig men de moeite 
neemt naar ons toe te komen,' 
zeggen Jaap en Johan. 'Je weet 
dan wie bij een adres hoort en 
sommige van onze klanten zijn 
inmiddels vrienden geworden.' 
Zoals veel collega's verzamelen 
De Ruiter-senior en -junior zelf 
geen postzegels. Jaap kan als 
gediplomeerd vinoloog een 
goed glas wijn waarderen en is 
de trotse bezitter van een col
lectie antiek blikken speelgoed; 
Johan uit zich grafisch heel cre
atief via de computer en is druk 

doende met de opzet van een 
postzegel- en muntenhandel en 
eventueel een -veiling, waarbij 
het Internet wat hem betreft 
een heel vanzelfsprekend medi
um zal zijn. 

ZAKEHMAN IN SPE 
Johan leerde veel van z'n vader 
maar het laat zich aanzien dat 
het in de nabije toekomst wel 
eens andersom kan zijn. Jaap 
de Ruiter: 'M'n jongste zoon 
Sjaco, die nog niet eens tien is, 
verbaasde mij onlangs. Ik had 
met een Belg goede zaken ge
daan waarbij een flink bedrag 
was gemoeid. Tijdens de maal
tijd sprak ik daar m'n vreugde 
over uit. Sjaco at rustig door en 
zei zonder op te kijken: "Ach 
pa, zo'n bedrag zegt niks. Het 
gaat erom wat u eraan over
houdt!" Als dat geen zakenman 
wordt...' 

Jaap (rechts) en Johan de Ruiter:... optimistische ondernemers met een 
duidelijke toekomstvisie voor 'de branche'... 



Cdison 
Galileistraat 58 
2561 TE Den Haag 

tel. 070-3603212 
fax 070-4277976 

EDISON BIEDT AAN; 
Kilowaar 100 gr Japan nieuwe mix 32,50 

250 gr Japan nieuwe mix 65,00 
500 gr Japan nieuwe mix 125,00 

LET OP!! 
NIEUW 

1000 gr Europa mix o.a. 
Frankrijk - Oostenrijk - België 
DDR - Litouwen - Zweden 
etc. vnl. Gr. formaat 
prijs fl 215,-

EDISON FILATELIE 
GALILEÏSTRAAT 58 
2561 TH DEN HAAG 

Giro 4070030 
Alle prijzen incl. porto 

Levering bij vooruitbetaling op: Giro 4070030 (alles incl. porto) 

^ X A A ^ ^ A A A A X X | . 

S B F E "Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER U G E PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze uit 
meerdere kwaliteiten en kleuren 
van ƒ 35,- (Nr. 7994* PZM) tot ƒ 54,- (Nr. 7883 Ansichtk.) 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks ƒ10, 
Nr. 7873 (Ans.k. 

per 10 stuks ƒ12 
Nr. 7874 (PZWs 

per 10 stuks ƒ12, 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g 0 K h beschermcassettes informeer 
S n r C bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / IVI. van Mastrigt 
Botersloot 20,3011 HG Rottenlam,Tel. 010-4143077*Fax 010-4149499 

Portvrije toezending handel 100,- netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt 25,- incl. BTW 

Internationale 

POSTZEGELVEILING 
in de zalen van 

"MOTEL EINDHOVEN" 
Aalsterweg 322 - Eindhoven - Tel.040-2116033 

ZATERDAG 26 FEBRUARI 
Bez ich t ig ing vanaf 09.00 uur. 

Er worden meer dan 5000 kavels geveild w.o. 
Betere nummers van Nederland en koloniën, 

België, Duitsland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Spanje en Zwitserland. 

Poststukken Nederland en koloniën en Wereld. 
Grote afdeling collecties en partijen in 

iedere prijsklasse. 
Kijkdagen ten kantore te Deventer 

VRIJDAG 18 FEBR. T/M DONDERDAG 24 FEBR. 
(na telefonische afspraak) 

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

gratis thuisgestuurd 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

(voorheen Postzegelveiling Limburg) 
Brinkgreverweg 13, 7413 AA Deventer 

Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 

HEEFT U INTERESSE 
OM TE VERKOPEN ? 

* Wij garanderen een goede 
internationale opbrengst 

* Deskundige verkaveling en 
betrouwbare taxatie 

*Snelle uitbetaling en voorschot 
betaling altijd mogelijk 

*Gratis advies en bezoek aan huis 
* Wij kopen ook tegen contante betaling 

* Doorlopend kunt U inzenden voor 
één van onze volgende veilingen 

Bent U geïnteresseerd ? 
Bel, schrijf of fax: 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13, 7413 AA Deventer 
Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 

f f f f f f f T T T T 



Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2000 
(verschijnt begin april) moe
ten uiterlijk op i maart aan
staande in het bezit zijn van 
de redactie van 'Philatelie', 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
26 februari: 
Rijswijk (NBr). Tentoonstel
ling ter gelegenheid van het 
lo-jang bestaan van de post-
zegelverenigmg Altena Par
tycentrum Het Brabantse 
Land, Vijfmorgen 2 Ope
ningstijden van 10 tot 16 uur 
Ruilmarkt, veiling, handel, 
jeugdactiviteiten Inlichtin
gen mevr A Sprangers, Pro-
vincialeweg Noord 128, 4286 
EE Almkerk, telefoon 0183-
403952 

27 februari: 
Nijmegen. Postze^cltotaal, 
open dag met propaganda-
tentoonstelling De Klokke-
toren. Burgemeester Slote-
maker de Bru<neweg 272 
Openingstijden van 10 tot 17 
uur Inlichtingen ) M Rijs-
dijk. Postweg 37, 6523 KR 
Nijmegen, telefoon 024-
3221596 

5 toten met 11 maart: 
Brno (Tsjechië). BRNO, natio
nale tentoonstelling met in
ternationale deelneming 
(Tsjechoslowakije, Tsjechië) 
Inhchtingen 070-3941070 

16,17 en 18 maart: 
München (Duitsland). Inter
nationale Münchner Briefmar 
kenta^c MOC, München Frei-
mann Stands van postadmi-

^ nistraties (12) en handelaren 
=> (65) Open Klasse met geld-
° prijzen Inlichtingen August 
_ Wahn Philatelie, Friedrich 
=" Durr-strasse43, D-74074 
S Heilbronn (Duitsland) 

" 18 en 19 maart: 
"- IJmuiden. Noor(lzecpost20oo, 
3 propagandatentoonstelling 
^ ter gelegenheid van het 65-ja-
< rig bestaan van de postzegel-
— vereniging Ilmuiden en het 
^ 30-jarig bestaan van de m jeugdafdeling Thema's o a 

dammen, schaken en schil
deren Nova College, Kanaal
straat 7 Ca go kaders, Open 
Klasse, ruilmogelijkheden, 
dubbeltjesboeken, handela-
renstands Openingstijden 
op i8/g van 10 30 tot 17 uur 

en op 19/g van 10 tot i5 uur 
Inlichtingen telefoon 0255-
522310 of0255-522531 

24,25 en 26 maart: 
Voerendaal. Limburgse Filate-
listendagen 2000, propaganda
tentoonstelling ter gelegen
heid van het 25-jarig bestaan 
van de postzegelvereniging 't 
Fakteurke te Klimmen en het 
40-jarig bestaan van de Eerste 
Kerkraadse Philatelisten Ver
eniging Cultureel Centrum 
Borenburg 200 kaders, vei
ling, ruilmarkt, jeugdboek, 
handel aanwezig Inlichtin
gen R Blommers, Luiper-
beekstraat42, 6343 PV Klim
men, telefoon 045-5753131 

25 maart tot en met 3 april: 
Bangkok (Thailand). 
Bangkok 2000, internationale 
tentoonstelling georgani
seerd door de Communications 
Authority oJThailand, in sa
menwerking met de nationa
le filatelistenbond van Thai
land Queen Sirikit National 
Convention Center Ca 2 400 
kaders Informatie Bangkok 
2000 Organizing Committee, 
P O Box 2000, Headquarters 
Postoffice, Bangkok 10002, 
Thailand 

[ 5 ,6 en 7 mei: 
Wijk bij Duurstede. Phila-

' Wijck, filatelistisch evene
ment georganiseerd door de 

^ filatelistenverenigingWijkbij 
Duurstede en jeugdpostze-
gelclub 'De Postduif, in sa
menwerking met het Neder
lands Rode Kruis MS Henn 
Dunant, haven van Wijk bij 
Duurstede Propagandaten
toonstelling (ca 140 kaders, 
waaronder 40 voor de jeugd), 
Rode-Kruistentoonstelling, 
handelarenstands Inlichtin
gen P van der Sleen, Vlamo 
ven i , 3961 EAWijkbij Duur
stede, telefoon 0343-572955, 
fax 0343-592216 

22 tot en met 28 mei: 
Londen (Groot-Brittannie). 
The Stamp Shou; 2000, wereld-
postzegeltentoonstelling ge
organiseerd door P8.0 Euents 
in samenwerking met Royal 
Mail Earls Court Exhibition 
Centre, Warwick Road Ca 
3 500 kaders Informatie 
The Stamp Show 2000, P O 
Box 372, Haywards Heath, 
West Sussex RH17 7FL, 
Groot-Brittannie 

30 mei tot en met 4 juni: 
Wenen (Oostenrijk). 
WIPA 2000, internationale 
postzegeltentoonstelling 
(alle klassen) Austria Center 
Inlichtingen Organisations
komitee WIPA, Postfach 67, 
A-1043 Wien (Oostenrijk) 

• 20 tot en met 25 juni: 
St. Gallen (Zwitserland). 
NABA 2000, nationale ten
toonstelling met internatio
nale deelneming, georgani
seerd in opdracht van de 
Zwitserse bond VSPhV Deel
nemende landen Zwitser
land, Liechtenstein, Duits
land, Oostenrijk en Neder
land Eregast Volksrepubliek 
China Lokatie onbekend 

Inlichtingen NABA 2000, 
Bahhofstrasse 8, CH-9001 St 
Gallen (Zwitserland) 

15 tot en met 21 augustus: 
Jakarta (Indonesië). Indonesia 
2000 wereldpostzegelten-
toonstelling georganiseerd 
door de Indonesian Philatelic 
Association in samenwerking 
met PT Pos Indonesia (Persera) 
Inlichtingen Organizing 
Committee Indonesia 2000, 
c/o IPA, Jalan Pos 2 Jakarta 
10710 (Indonesië) E-mail 
ina20oo@jakarta wasanta-
ra net id 

23 en 24 september: 
Leiden. Propagandatentoon
stelling in het kader van het 
60-jarig bestaan van de Leid-
sche Vereenigingvan Postze
gelverzamelaars (LVvPV) 
Boerhaavemuseum, Lange St 
Agmetenstraat io Openings
tijden zaterdag 23/9 van IG 
tot 17 uur en zondag 24/9 van 
12 tot 17 uur Inlichtingen 
W Hogendoorn, Burgerhof 
28, 2353 VW Leiderdorp, te
lefoon 071-5418741, E-mail 
acp ho(jendoorn(a)hc[nct nl 

21 en 22 oktober: 
Weert (L.). Raja 2000 - Limp-
hilexXXXI, tentoonstelhng in 
categorie 3 ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 
van Filatelica Weert en oms
treken Philips van Horne 
Scholengemeenschap Open 
Klasse, Eenkaderinzendin-
gen Openingstijden op 
21/10 van 12 tot 18 uur en op 
22/10 van 10 tot 16 uur In
lichtingen G Hendrikx, Ire-
nelaan 27, 6006 HB Weert, 
telefoon 0495-533862 

4 en 5 november: 
Berg en Dal. Propagandaten
toonstelling m het kader van 
750 jaar Berg en Dal Golden 
Tulip Hotel Val Monte, Oude 
Holleweg 5,10-17 Opening
stijden op beide dagen van 
10 tot 17 uur Inlichtingen 
J M Rijsdijk, Postweg 37, 
6523 KR Nijmegen, telefoon 
024-3221596 

18 november: 
Leek. Noordphila 2000, propa
gandatentoonstelling met 
verenigingscompetitie Nien-
oordcollege, Waezenburg-
laan 51, 9 30-17 30 uur In
lichtingen telefoon 050-
5019547 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
13 februari: 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 
34,10 30-13 Telefoon 0411-
673775 
Deurne. Het Trefpunt, Heu
velstraat 8, 9 30-12 30 Tele
foon 0493-691428 
Echt. VVillie, Houtstraat 7, 
13-16 Telefoon 0475-
486144. 

19 februari: 
Aalsmeer. De Schakel, Cy-

I clamenstraat 70,10-16 Tele-
I foon 0297-325158 

Amersfoort. Filatelistische 
I Contactgroep Oost Europa d'O-

ranjeboom, Leusderweg43, 
10-16 Telefoon 0346-
572593 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische We
reld De Gentel, Genteldijk 
34, 9 30-15 Telefoon 055-
366776g 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg39ga, 13-17 Tele
foon 036-5304354 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16 Telefoon 0547-363000 
Mijdrecht. Dr J v d Haar-
laan 6,11-15 Telefoon 02g7-
28g322 
Sassenheim. De Blauwband, 
5 Meiweg, 11-16 Telefoon 
0252-2i5g72 
Waddinxveen. Ontmoe-
tingskerk. Groensvoorde 3, 
13 30-17 Telefoon 0182-
396440 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17 Telefoon 
033-2864487 
Zwartsluis. Vrede, 10-16 Te
lefoon 038-4771726 

20 februari: 
Castricum. Clusius College, 
Oranjelaan 2a, 10-16 Tele
foon 0251-655778 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy-
manslaan 881,11-16 Tele
foon 030-6011918 
Kaalheide-Kerkrade. De Ir-
eets, Kaalheidersteenweg 
105 105,14-17 Telefoon 
045-5415088 
Nijmegen. Dukenberg, 
Meijhorst 70-39,10-16 Tele
foon 024-6414855 
Waalwijk. l ie t Nieuwe Lido, 
Vijverlaan 10,10-16 Tele
foon 030-6063944 

21 februari: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19 30-22 Telefoon 
026-3340331 

26 februari: 
Bodegraven. Het Anker, Pas-
torieplein 2,10-17 Telefoon 
0172-613475 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
ges t raa t76,13 30-16 30 Te
lefoon 0181-415640 
Doetinchem. Ketz, Hout
kampstraat 64, 10 30-15 30 
Telefoon 026-333265 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pittelweg 399a, 13-17 Tele
foon 036-5304354 
Maarssen. ' t Zand, Harmon-
leplein 4,12-16 Telefoon 
030-6011918 
Maaseik (B.). T I Sint-Jans-
berg, Weertersteenweg, 13-
16 Inlichtingen H Thys
sen, Weertersteenweg 119c, 
B-3680 Maaseik (B ) 
Noordwijk. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17 
Telefoon 071-3614198 
Ruurlo. De Luifel, Dorps
straat 11,10-17 Telefoon 
0545-272543 
Zuidlaren. De Ludinge, 10-
16 Telefoon 050-4093722 
Zwolle. Veilinghuis, Voor
straat 23,10-16 Telefoon 
038-4216493. 

27 februari: 
Diemen. Burgemeester Bic-
kerstraat 46a, 10-16 Tele
foon 06-26800452 
Echt. St Joris, Cypresstraat 
58 ,930-13 Telefoon 0475-

483630 
Oisterwijk. De Coppele, 
Willem de Zwijgerlaan 61, 
10-13 Telefoon 013-
5286408 
Ruurlo. De Luifel, Dorps
straat 11,10-17 Telefoon 
0545-272543 
Someren. De Ruchten, Laan 
ten Roode 71, g 30-12 30 
Telefoon 04g3-6gi428 
St. Maartensbrug. De Uit
kijk, Maarten Breetstraat 1, 
10-16 

I maart: 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13 30-17 Telefoon 071-
36i4 ig8 

4 maart: 
Gouda. Korte Akkeren, Ber-
nardhof400,13 30-17 Tele
foon oi82-3g6440 
Groningen. Martinihal, 10-
16 Telefoon 050-57i2g2g 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pit telweg39ga, 13-17 Tele
foon 036-5304354 
Holten. De Waerdenborch, 
Haarstraat 14, tijd onbe
kend 
Leiden. Chr Lyceum Dr 
W A 't Hooft, Kagerstraat i, 
10-16 Telefoon 071-
5762265 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16 Telefoon 
0252-411406 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43,10-16 Telefoon 
0528-275629 
Nunspeet. De Wheme, Dr 
de Bouterlaan 5,13 15-
16 30 Telefoon 0341-
256163 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhofi, 10-15 Tele
foon 0297-286886 
Winschoten. De Klinker, Mr 
D U Stikkerlaan 41,10-16 
Telefoon 05g7-4236g2 

5 maart: 
Alkmaar. De Rekere, Min
derwaard 396, 10-16 Tele
foon 030-6063944 
Hengelo (O.). Kantine Akzo, 
Boortorenweg 18,10-17 Te
lefoon 074-3762ggo(na 18 
uur) 

II maart: 
Dronten. De Open Hof, 
13 30-16 30 Telefoon 0321-
314305 
Gouda. Het Anker, Emma-
s t raa t4g, 10-16 Telefoon 
0182-631858 
Hilversum. De Koepel, Ka-
pit telweg3gga, 13-17 Tele
foon 036-5304354 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat 4, 
10-16 Telefoon 023-
5613929 (na 20 uur) 
Maassluis. De Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16 Tele
foon 010-5915346 
Steenwijk. De Beitel, Molen 
straat 24,10-16 
Voorschoten. Cultureel Cen
trum, Pr Marijkelaan 4,10-
16 Telefoon 071-5611719 
Zeist. CC Zeist-Kerkebosch, 
Graaf Adolflaan 4,10-16 
Zevenaar. Ons Huis, Dr Ho-
nigs t raa t3 ,10 30-15 30 Te
lefoon 03i6-52g24i 
12 maart: 
Amsterdam. Ondernemers-



college, Jan Tooropstraat 
lo i , 1016. Telefoon 030
6063944. 
Deurne. Het Trefpunt, Heu
velstraat 8, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Eindhoven. VTA Henriette 
Roelants, Keldermansstraat 
43a, 1016. Telefoon 040
2416358. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Prins Willem Alexanderlaan 
1,1116. Telefoon 030
6011918. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Tele
foon 0773517700. 

18 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cy
clamenstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Delfzijl. Aquarien, Zeebad
weg 7,1016. Telefoon 0596
613191. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 1317. Tele
foon 0365304354. 
Huizen. Het Visnet, De Ruy
terstraat 7,1016. Telefoon 
0355310865. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6,1115. Telefoon 0297
289322. 
Waddinxveen. Ontmoe
tingskerk. Groensvoorde 3, 
13.3017. Telefoon 0182
396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 

19 maart: 
Den Helder. Het Midden
schip, Bernhardplein 76,10
16. Telefoon 0223612544. 
Essen (Duitsland). Saalbau 
Essen, Huyssenalle 53,10

17. Inlichtingen: Rolf Sch
neider, Huttropstrasse 54, 
D45138 Essen (Duitsland). 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,1016. 
Telefoon 0492538224. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105 105,1417. Telefoon 
0455415088. 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hof
laan 169,1116. Telefoon 
0715215942. 
Rotterdam. Groothandels
gebouw, Stationsplein 45, 
1016. Telefoon 030
6063944. 
Sittard. Trevianum, Deken 
Haenraetsstraat i, 1017. Te
lefoon 0464518522. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 

25 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Deventer. Wijkgebouw, Van 
Vlotenlaan 85,1016. Tele
foon 0570592074. 

Oplossing Filaquiz: 
I. NVPHnummer 1747 (Pri
orityzegel, 100 cent, 2 janu
ari 1998). 2. Ruim 2 miljard, 
ofwel exact 2.268.791.427 
stuks (NVPH 51). 3. II cent 
4. De korfbalzegel van Marte 
Röling uit 1978 (NVPH
nummer 1160). 5. De kleu
ren van shirt en broek van de 
rolstoeler zijn verwisseld. 

Dieren. NFVSkandintiuië. 
Theothorne, Callunaplein 
77,1016. Telefoon 020
6329018. 
Doetinchem. Ketz, Hout
kampstraat 64, 10.3015.30. 
Telefoon 026333265. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,1016.30. 
Groningen. Nedcrlondse Ver
eniging uoorThematiscIre Filate
lie. Martinihal, Springerlaan 
2, tijd onbekend. Telefoon 
0299425078. 
Hilversum. De Koepel, Ka
pittelweg 399a, 1317. Tele
foon 0365304354. 
Maarssen. 't Zand, Harmon
ieplein 4,1216. Telefoon 
0306011918. 
Maaseik (B.). T.I. SintJans
berg, Weertersteenweg, 13
16. Inlichtingen: H. Thys
sen, Weertersteenweg 119c, 
B3680 Maaseik (B.). 
Noordwijk. Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. 
Telefoon 0713614198. 
Zwolle. Veilinghuis, Voor
straat 23,1016. Telefoon 
0384216493. 

26 maart: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan 91, g.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
Culemborfl. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Diemen. Burgemeester Bic
kerstraat46a, 1016. Tele
foon 0626800452. 
Echt. Willie, Houtstraat 7, 
1316. Telefoon 0475
486144. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, g.3013. Telefoon 0475
483630. 
Eindiioven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
Oisterwijk. De Coppele, 
Willem de Zwijgerlaan 61, 
1013. Telefoon 013
5286408. 

27 maart: 

Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 
0263340331. 

I april: 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof 400,13.3017. Tele
foon oi823g6440. 
Haaksbergen. De Bron, Hib
bertesstraat 8,1017. Tele
foon 0547363000. 
Lisse.'t Poelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
052827562g. 
Nunspeet. De Wheme, Dr. 
de Bouterlaan 5,13.15
16.30. Telefoon 0341
256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 029728 

POSTZEGELVEIIINGEN 
• 24 en 25 maart: 
Maimö (Zweden). Dr Gene 
Scott Collection. Postiljonen 
AB, P.O. B0X4118, S20312 
Malmö (Zweden). 

• 31 maart/i april: 
Apeldoorn. Overijsselse Post
zegelveiling, Postbus 603, 
7500 AP Enschede, telefoon 
0534335500, fax 053
434iog4. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

Februari: 
I Felicitatiezcflcis; blokje met tien 
; verschillende zegels van 80 
I cent. 
: 25 maart: 

Europees Kampioenschap Voetbol
len; twee verschillende zegels 
van 80 cent, uitgegeven in 
een boekje van vijf stuks 
(twee van de ene versie, drie 

van de andere). Verkoopprijs 
f4. . 
4 april: 
Ouderenpostzegels; thema nog 
onbekend, drie verschillende 
zegels van 80440 cent plus 
een blokje met zes zegels van 

I 8oH40 cent (twee van elke 
1 versie); verkoopprijs blokje f 
I 7.20. 
i 14 april: 
I 2 00 jaar Rijksmuseum; blokje 
I met tien verschillende zegels 
I van 80 cent en blokje met vijf 
' identieke zegels van 100 cent. 

Mei: 
^ Verrassinäszegels; boekje met 
: vijf zegels van 80 cent (twee 

verschillende ontwerpen), 
I verkoopprijs f4.. 

23 augustus: 
: Sail 2000; tien verschillende 

zegels van 80 cent in een 
blokje. 

I September: 
! Stripze^els 2000; blokje met 
I twee verschillende zegels van 
j 80 cent en een boekje met vijf 
i zegels van 80 cent (twee ver

schillende ontwerpen); ver
, koopprijs boekje f4.. . 

10 oktober: 
■ Nederlandse dieren; boelqe met 

vijf zegels van 80 cent (twee 
verschillende ontwerpen), 
verkoopprijs f4.. 
15 o jaar Nederlandse postzegel; 
twee verschillende zegels van 
80 cent. 
Rouuizegel; zelfklevende rouw
zegel van 80 cent. 
8 november: 
Kinderpostzegels; aantal zegels 
en/of blokjes onbekend; 
waarde(n) 80440 cent. 
28 november: 
Kortingzegcls 2000; velletje met 
twintig verschillende zegels 
van 55 cent. 

Aruba 

2 maart: 
Amerika/UPAEP. Twee waar
den: 75 en 175 cent. 
20 april: 
250jaar AltoVistakerk/ 75jaar 

I Aruba Bank). Twee waarden: 
150 en 165 cent. 
5 juni: 

'. Standaardzegels. Vier waarden: 
25, 55, 85 en 500 cent. 

; 28 augustus: 
Solidariteit. Twee toeslagze
gels: 75+35 en 100+50 cent. 

I 26 oktober: 
I Kinderzegels. Drie waarden: 
j 60+30, 80+40 en 100+50 
I cent. 

: België 

21 februari: 
Karel V; tweelingemissie met 
Spanje. Twee zegels van re
spectievelijk 17 f/€ 0.42 (por
tret) en 21 f/€ 0.52 (portret) 
en een blokje van 34 f/€ 0.84 
(Karel V te paard tegen ach
tergrond wereldkaart). 
Exacte ujetenschappen; zegel van 
17 f/€ 0.42 (formule). 
Drukje stempel op de toekomst; 
zegel van 17 f/€ 0.42. 
27 maart: 
Europees Kampioenschap Voetbal; 
twee zegels van respectieve
lijk 17 f/€ 0.42 (twee voetbal
lers na doelpunt) en 21 f/€ 
0.52 (bal) met aanhangend 
vignet ('Stamps & foot are 
cool'). 
Rode Kruis; zegel van 17+4 f/€ 
0.42+0.10 (vliegerende kin
deren). 
Wereldnatuurfonds; vier zegels 
van 17 f/€ 0.42 (slang, hage
dis, kikker en salamander). 
3 april: 
Wedstrijd 'Lezen en schrijuen, ia'% 
pas leuen'; zegel van 17 f./€ 
0.42 (kat en hond lezen in 
boek). 
Belgica 2001; zegel van 17 f/ 
€ 0.42 (500 jaar Europese 
post).7 f./€ 0.42 (Rhododend
ron) en 21 f/€ 0.52 
(Begonio). 
Prins Filip; zegel van 17 f./ 
€ 0.42 (beeltenis prins plus 
persoonlijk monogram). 

NEDERLANDSl 

31 decemberiggg: 
Hattem: speciaal stempel 
'700 jaar Hartem. 

I januari 2000: 
Urmond: speciaal stempel 
'700 jaar Urmond' . 
Deze stempels zijn gebruikt 
voor de vervaardiging van 

herdenkingscouverts, maar 
u ze ook laten plaatsen op 
poststukken. Zendt uw stuk
ken in een voldoende ge
frankeerde omslag uoor 10 
maart a.s. aan PTT Post Col
lect Club, Postbus 30051, 
g700 RN Groningen. Ver
meld op de verzendenvelop 
'stempel Hattem' en/of 
'stempel Urmond' . 

jaar Leidsche 
g« vereentging van 

Jï postzeget-
^1^ verzamelaars 
Leiden 17jarmm 2000 

17 januari 2000: 
Leiden: Gelegenheidsstempel 
'60 jaar Leidsche Vereeni
ging van Postzegelverzame
laars. Te stempelen stukken 
kunt u nog tot uiterlijk 10 
maart aanstoande in een vol
doende gefrankeerde om
slag zenden aan PTT Post 
Collect Club, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen, onder 
vermelding van '60 jaar Leid
sche' . 

^FILATEUSTENDAC 
lastedtSOjcnaiZOOO 

30 januari 2000: 
Loosdrecht, Gelegenheids
stempel '87ste FilateHsten
dag ' . Te stempelen stukken 
kunt u nog tot uiterlijk 10 
maart a.s. in een voldoende 
gefrankeerde omslag zen
den aan PTT Post Collect t 
Club, Postbus 30051, 9700 
RN Groningen. Vermeld op 
de verzendenvelop '87ste Fi
lateHstendag'. 
24, 25 en 26 maart 2000: 
Voerendaal: gelegenheids
stempel 'Limburgse Filate
l istendagen' . Ontwerp: Paul 
Pleijs, Den Haag. Te stempe
len stukken kunt u nog tot 
uiterlijk 51 maart aanstaande 
in een voldoende gefran
keerde omslag zenden aan 
PTT Post Collect Club, Post
bus 30051, 9700 RN Gro
ningen, o.v.v. 'Limburgse 
Filatelistendagen'. 

5, 6 en 7 mei: 
Wijk bij Duurstede: gelegen
heidsstempel tentoonstel
ling 'PhilaWijck'. Ontwerp: 
Paul Pleijs, Den Haag. Te 
stempelen stukken kunt u 
nog tot uiterlijk 5 mei aan
staande in een voldoende ge
frankeerde omslag zenden 
aan PTT Post Collect Club, 
Postbus 30051, g7oo RN 
Groningen, onder vermel
ding van 'PhilaWijck'. 



Postzegel Partijen Centrale 

Afgebeeld is een gedeelte van ons kantoor in de Zeestraat op de eerste verdieping 

Attentie ! Attentie ! Attentie! 
Geen milleniumprobleem, maar toch, het is helaas gebeurd. Bij het copiëren van ons bestand 

heeft één van onze medewerkers de verkeerde knop ingedrukt (wij zullen geen namen noemen). 
Er zijn een aantal gegevens zoek geraakt van diegenen die een partijenlijst hebben aangevraagd 

tussen 9 en 23 decemer 1999. Wij verzoeken u vriendelijk om nogmaals uw gegevens naar 
ons op sturen. Als tegenprestatie krijgt u van ons bij uw eerste aankoop of bestelling een leuke 

verrassing. Dit geldt alleen in de maand februari. 

Mocht u geen tijd hebben om ons kantoor in Den Haag te bezoeken 
stuur dan onderstaande bon ingevuld naar ons op. 

U ontvangt dan een jaar lang GRATIS EN GEHEEL VRIJBLIJVEND onze maandelijkse partijenlijst. 

Ons motto is: "Uw hobby hoeft niet duur te zijn" 
Postzegel Partijen Centrale 

Zeestraat 55 2518AA Den Haag Te l : 070-3625263 Fax:070-3625415 E-mailadres: rstibbe7@freeler.nl 
ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbanit nr. 7331882 

Openingstijden: ma/vr 09.00-17.00u, za 10.00-16.00u. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 
Bij bestellingen boven de Fl. 150,- zijn de verzendkosten voor PPC! 

l<li^l'kkkk**#k*1i***1i***1,1,**lihliAkAAA1t1tii*1tkliA*kkAAA-k1t**1i******1i** I M p Q D M A T I F R O N ***************************************'**************^ 

Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: OOfebPh 

* * * * * * * < t ^ i > ^ ^ i t ^ ^ 4 i t a f c t * * t a a É É * « a » * > j > a » * < > j > * * * f t * * i i * a * * » t É > * * f t * * * * * * * * A * * > ^ j i * * * * t < > i > i > * * * * * j t j t * * * * * * * * * * * * A * * * * i > * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Als u bovenstaande informatiebon invult en naar ons toestuurt, kr i jgt u een jaar lang 
gratis en geheel vrijblijvend onze maandeli jkse part i jenl i jst. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl


Postzegel Partijen Centrale 

5579 AMERIKA (U S A) Gebr In insteekboek 400 
Port, dienst, etc Een leuke uitzoekpartij waarbij 
doubletten Geschikt voor de specialist 

5592 AUSTRALIË Pfr /ongebr /gebr In album 325 
1913/1977 Een mooie beginnersverzameling met 
veel ouder materiaal 

5621 BELGIË Pfr/ongebr/gebr In album 1500 
1949/1995 Een mooie verzameling met veel betere 
zegels en series Een mooie gelegenheid om uw 
verzamelgebied naar het zuiden uit te breiden 

5607 CAMBODJA Ongebr In album 400 
1951/1964 Een mooie, vrijwel komplete verzameling 
met veel betere series 

5590 CANADA Pfr/ongebr/gebr In album 145 
1859/1976 Een interessante restverzameling met 
veel materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

5554 CUBA Vnl gebr In 4 insteekboeken 1250 
1873/1991 Een gigantische handelsvoorraad met 
vele duizenden zegels Waarbij veel komplete 
series en veel motief Zeer geschikt voor 
wederverkopers 

5545 DUITSE RIJK Ongebr /gebr In Davo album 425 
Een nette beginnersverzameling met veel materiaal 
Geschikt om mee verder te gaan 

5622 ENGELAND Pfr In insteekboek 450 
Postzegelboekjes Een mooi geheel waarbij beter 
materiaal Cataloguswaarde Epnd 680, 

5615 FRANSE KOLONIEN Vnl ongebr In doos 1750 
Een avontuurlijke partij met zeer veel materiaal 
Geschikt om dit mooie gebied een keer goed op 
te zetten Deze prachtige partij bevat veel beter 
matenaal En door onze lage inkoop kunnen wij 
dit ook weer goedkoop aanbieden 

5628 HONGARIJE Pfr In album 135 
1952/1964 Een goed gevulde verzameling met 
veel motief 

5625 IERLAND Ongebr In map 175 
Een speciaal boekje met veel beter materiaal 

5591 INDIA & STATEN Ongebr/gebr In album 350 
Een interessant geheel met voornamelijk ouder 
materiaal, waarbij iets andere landen 

5480 JAPAN Pfr /ongebr In insteekboek 375 
Een mooi geheel met veel beter materiaal uit de 
jaren 50 Hoge cataloguswaarde 

5557 KAMEROEN Ongebr/gebr In insteekboek 165 
Een interessante handelsvoorraad met veel 
materiaal 

5567 KENIA Vnl gebr In map 140 
Een goed gevulde handelsvoorraad op insteekbladen 

5606 LAOS Ongebr In album 400 
1951 /1971 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel betere series 

5617 LIECHTENSTEIN Pfr/ongebr/gebr In album 1300 
1912/1993 Een mooie verzameling met veel betere 
series uit de gehele periode Met veel nominaal 

5611 LUXEMBURG Pfr In map 250 
Engros op kaartjes +/ 1954/1959 
Cataloguswaarde ff 5 000, 

5593 MALTA Pfr /ongebr /gebr In album 650 
1885/1989 Een goed gevulde verzameling 
Na 1950 vrijwel kompleet 

5602 MOTIEF DIEREN Pfr/ongebr In insteekboek 1100 
Verkoopboek met veel komplete series Waarbij iets 
doubletten Zeer geschikt voor wederverkopers 

5605 MOTIEF FLORA Pfr /ongebr In insteekboek 800 
Verkoopboek met veel komplete series 
Zeer geschikt voor wederverkopers 

5599 MOTIEF SCHEPEN 1250 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Verkoopboek met veel beter materiaal Waarbij iets 
doubletten Zeer geschikt voor wederverkopers 

5603 MOTIEF TREINEN 1125 
Pfr /ongebr /gebr In 2 insteekboeken 
Handelsvoorraad Waarbij iets andere transport 
motiven Met veel komplete series Zeer geschikt 
voor wederverkopers 

5596 MOTIEF VOGELS 2000 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Verkoopboek met veel beter materiaal Waarbij iets 
doubletten Zeer geschikt voor wederverkopers 

5600 MOTIEF ZEELEVEN 2000 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Verkoopboek met veel beter materiaal Waarbij iets 
doubletten Zeer geschikt voor wederverkopers 

5455 NEDERLAND Pfr /ongebr In map 400 
1941/1975 Een mooie verzameling op albumbladen 
waarbij veel beter materiaal 

5594 NIEUW ZEELAND 650 
Pfr/ongebr/gebr In insteekboek 
Een rommelige geheel met veel dienst Zeer 
geschikt voor de specialist 

5571 OOSTENRIJK EN GEBIEDEN 1850 
Ongebr /gebr In insteekboek 
Een mooie partij met vooroorlogs materiaal 
Zeer gespecialiseerd op stempels Waarbij veel 
beter klassiek materiaal Geschikt voor de echte 
Oostenrijk specialist Zeer hoge cataloguswaarde 

5612 PAPUA NIEUW GUINEA Pfr/ongebr In map 600 
1958/1969 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen, waarbij veel betere series en ook 
iets blokken van vier Hoge cataloguswaarde 

5584 POLEN Gebr In 3 albums 500 
1918/1994 Een nette verzameling met veel maten 
aal waarbij veel motief 

5507 SAMOA Pfr/ongebr/gebr In map 275 
Een engrospartij met oud materiaal Zeer geschikt 
voor de specialist 

5508 SAOEDI ARABIE Pfr In map 400 
Een klem partijtje met betere complete series 
Cataloguswaarde ff 3 700, 

5565 SENEGAL Ongebr/gebr In map 160 
Een goed gevulde handelsvoorraad met veel mate
riaal Geschikt voor de rondzending 

5566 SOMALIË Ongebr/gebr In map 135 
Een handelsvoorraad met veel materiaal 

5412 TRISTAN DA CUNHA Vnl pfr In insteekboek 650 
Tot 1988 Zeer goed gevulde verzameling met 
veel toppers 

5556 TSJAAD Vnl gebr In 2 insteekboeken 175 
Handelsvoorraad met veel komplete motiefseries 

5427 VERENIGD EUROPA Vnl gebr In map 250 
1956-1963 Waarbij betere zegels zoals 
Liechtenstein 1960 

5618 VERENIGD EUROPA Gebr In Davo album 350 
1956/1980 Een leuke verzameling met veel materi
aal Geschikt om mee verder te gaan 

5608 VIETNAM Ongebr In album 350 
1951 /1971 Een mooie verzameling met veel beter 
materiaal Zelden aangeboden 

5572 WEST EUROPA Ongebr /gebr In insteekboek 225 
Een leuk uitzoekboekje met voornamelijk ouder 
materiaal Waarbij Frankrijk, Oostenrijk en Zwit
serland 

5583 WEST EUROPA Pfr /ongebr /gebr In doos 250 
Een leuk geheel waarbij San Marino en Duitsland 
Waarbij doubletten 

5582 WEST EUROPA Pfr/ongebr In insteekboek 300 
Een rommelig boek met veel materiaal Zeer 
geschikt voor wederverkopers 

5520 ZUID AFRIKA Ongebr/gebr In map 750 
Transvaal en Oranje Vrijstaat Een specialistische 
verzameling Leuk om uit te zoeken Extreem 
hoge cataloguswaarde 



BOAC CONTRA ROMMEL IN 
1942-EEN REACTIE 

Artikel werpt n/'euu/ licht op oude stukker] 
D O O R M A C H I E L V A N DER V E L D E N , H A T T E N 

in 'Philatelie' van augustus/september 1999 was een 

bijdroge te vinden van Frans van Beveren uit Heeze. 

Daarin werd verteld hoe omstreeks 1942 de luchtpost 

naar en van Noord-Afriko was geregeld. Het artikel 

leverde een reactie op die we hieronder - met het daarbij 

behorende illustratiemateriaal - voor u afdrukken. 

a. De toevoeging van PAA aan 
het Lagos (centraal censuurbu-
reau voor West-Afrikaanse ver
bindingen) AV-2 postmerk voor 
doorzending per luchtpost. 
b. De ongebruikelijke censuur 
voor FAM-18 aanbod. 

De luchpostroute 
De BOAC had tijdelijk te kam
pen met stagnatie in haar lucht-
postverkeer met Lissabon (zie 
informatie over de Clare in 'Phi-

M et veel plezier las ik in 
het augustus/septem-
bernummenggg van 

'Philatelie' het artikel van de 
heer Van Beveren onder de titel 
De BOAC contra Rommel in 
1942. Vanuit mijn eigen specia
lismen vielen mij enl<ele dingen 
op. Ik heb daarover de heer Van 
Beveren rechtstreeks benaderd, 
omdat ik mijn opmerkingen te 
onbelangrijk vond om een inge
zonden brief naar dit blad te 
sturen. Inmiddels hebben de 
heer Van Beveren en ik in korte 
tijd enthousiast gegevens over 
allerlei luchtpostorieven uitge
wisseld en het is dan ook op 
zijn verzoek, dat ik enkele zaken 
aan zijn artikel toevoeg. 

Als eerste viel mij op, dat de op 
pagina 577 afgebeelde brief (van 
Libanon naar Argentinië) twee
maal de Franse censuur is ge
passeerd. De blauwgroene 
strook met de tekst Controle en 
het ronde stempeltje met het 
Lotharings kruis en de letters 
CPzijn in Beiroet aangebracht. 
Het nauwelijks zichtbare ronde 
stempel onder het woord Argen
tina is daarentegen van de cen
suur uit Brazzaville. Weliswaar 
is het Lotharings kruis het alge
meen gebruikte symbool van de 
Vrije Fransen, maar op een cen-
suurstempel is het (bijna) altijd 
uit de Levant afkomstig. 
In de Levant werden meer dan 
dertig verschillende stempels 
gebruikt, die echter door de 
plaats van de letters CP ten op-

Konsiaur S. I3a7«ï' 
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ziehte van het kruis in drie groe
pen uiteenvallen. Hieraan zijn 
de censuurkantoren te herken
nen, zoals bij afljeelding 1 is 
aangegeven. 

In Equatoriaal Afrika (en in vele 
andere koloniën) werd vooral 
het type censuurstempel ge
bruikt dat op de brief naar New 
York te zien is [afbeelding 2). 
Verder viel het mij op dat de 
heer Van Beveren benadrukt dat 
het censureren van de lucht
post in Afrika een Britse aange
legenheid was. Uit voorbeelden 
uit mijn eigen verzameling blijkt 
dat de Fransen binnen hun ge
bied hun eigen gang gingen, 
maar dat er ook voorbeelden 
zijn waaruit blijkt dat de Engel
sen deze Franse censuur res-

Afbeelding 1. De drie groepen censuurstempels uit de Levant met de letters 
CP: van links naar rechts Beiroet, Aleppo en Damascus. 

Afbeelding 2 

pecteerden (lees: voldoende 
vonden). 
We moeten natuurlijk niet ver
geten, dat zowel Churchill als 
De Gaulle niet bepaald perso
nen waren die zich door een an
der de wet lieten voorschrijven. 
Als belangrijkste aanvulling vol
gen hier echter twee brieven die 
bij het artikel aansluiten. Ze ko
men uit mijn verzameling Fran
se censuurpost in de Levant. 

Briefi 
Briefnummer! (aßoeelding^) 
werd verzonden TO oktober 
1942, van Aleppo in Syrië naar 
Bale (Bazel) in Zwitserland. De 
volgende censuurkenmerken 
zijn waarneembaar: 
1. Franse censuur in Beiroet -
blauwgroene strook met de 
tekst Controle en rond violet 
stempel met Lotharings kruis 
en de tekst CP 4; 
2. Engelse censuur - P.C. 90-
strook met de teksten Opened 
by examineren I.C. (t.B.)/6o44; 
maar waar werd deze strook 
aangebracht.' Zie hieronder; 
3. Duitse censuur in Parijs -
sluitstrook met de teksten Geöff
net en Oberkommando der 
Wehrmacht plus symbolen van 
het Duitse rijk en X; daar over
heen nog het rode stempel met 
de tekst Ceprüfi; de X staat voor 
het censuurkantoorte Parijs 
(zie hieronder); luchtpostaan-
duidingen op de brief: Via Pales
tine - Lisbona en in rood ge
schreven A V2/PA/A. 

Voor de uitleg hiervan geef Ik de 
pen weer aan de heer Van Beve
ren: 

'De door Van der Velden voor 
publicatie beschikbaar gestelde 
briefis zeldzaam, zo niet uniek 
en wel om twee redenen: 

latelie' van augustus/septem
ber 1999, pagina 579); daarom 
is hier sprake van een 'twee
oceanen' brief 
De brief werd via Palestina met 
de BOACof MISR naarCaïro 
gezonden, om daarna met de 
BOAC via Khartoum en dwars 
door Afrika te Lagos te arrive
ren. De toelichting bij de kaart 
die in 'Philatelie' van augus
tus/september 1999 (pagina 
576) werd gegeven werkt ver
warrend. De PAA Africa vervoer
de slechts in uiterste gevallen 
Britse post (tot 31 oktober 1942) 
en dan alleen maar van west 
naar oost op deze lijn. 
Te Lagos werd de brief naar 
Zwitserland in verband met de 
te verwachten Duitse censuur 
als 'open dépêche' behandeld, 
waarbij deze de AV 2/PAA-aan-
duiding kreeg als bovenste van 
de bundel. 
De dépêche werd, met censuur-
instructie, afgegeven aan de 
USAAF voor net vervoer naar 
Roberts Field in de nabijheid 
van Fisherman's Lake (Liberia) 
voor overdracht aan de Boeing 
314-pendeldienst naar Natal 
(Brazilië). 
In afwijking van de PANAM-
routine voor vervoer via Miami 
naar New York werd de brief 
door de USAAF van Paramaribo 
naar St. john's/Antigua gevlo
gen en aldaar door de Britse 
censor gecensureerd (z\e Anti
gua Civil Censorship Devices in 
World War II van George W. 
Bowman; Roses Caribbean Phila
telic Handbook). Vervolgens 
ging de brief per USAAF naar 
Bermuda, waar hij door de 
censor voor ontvangst met I.C. 
werd aangeduid. Het nummer 
6044 werd niet doorgehaald, 
waardoor de censor op Antigua 
aansprakelijk bleef Aansluiting 



werd gevonden met de FAIVI-iS 
naar Lissabon, vanwaar Deut
sche Lufthansa het vervoer tot 
Lyon op zich nam. In Lyon had 
de Duitse censuur plaats, waar
bij gebruik werd gemaakt van 
het Parijse strookje en stempel. 
Tenslotte werd het stuk per 
trein naar Bazel vervoerd, waar 
het geen aankomststempel 
kreeg, waardoor jammer ge
noeg geen informatie kan wor
den verkregen over de transit-
ti jd. Desondanks is de brief een 
topper in de luchtpostgeschie
denis.' 

Tot zover de toelichting van de 
heer Van Beveren 

Brief2 
Briefnummer2 (aflieelding4) 
kan als volgt worden omschre
ven. Het poststuk werd op 12 
december 1942 van Beiroet 
naar Otley (Engeland) verzon
den. 
De censuurkermerken zijn: 
1. Franse censuur in Beiroet-
een witte sluitstrook met de 
tekst Controle en hetzelfde 
stempel als op briefnummer 1 
(aftieelding] werd geplaatst; 
2. Engelse censuur in Engeland 
- een P.C. 90-strook met de 
tekst Opened by examiner 6620; 
luchtpostaanduidingen Via 
Palestine en AV2/Thro. 

Dit betekent, dat deze brief 
weer dezelfde route naar Nige
ria heeft gevolgd als briefnum
mer! , maar in december 1942 
was de verdere route langs de 
Afrikaanse kust, richting Lis
sabon weer hersteld. Naar alle 
waarschijnlijkheid betekent de 
aanduiding Thro in AV2 /Thro 
dan ook Throughout, dus weer 
rechtstreeks richting Lissabon. 

Zonder in details te treden kan 
ik wel zeggen, dat de toelichting 
in mijn album bij deze brieven 
is veranderd door het lezen van 
het artikel van de heer Van Be-
veren. En hij meldt van zijn 
kant, dat bovenstaande brief 
heeft bijgedragen aan het ver
der ontrafelen van de geheimen 
van de West-Afrikaanse lucht
postverbindingen in de Tweede 
Wereldoorlog. 
Ik kan daarom iedereen aanra
den ook eens buiten zijn of haar 
eigen verzamelgebied om ken
nis te vergaren, en ook om de 
eigen verzameling weer eens 
met nieuwe ogen te bezien. Zo
als het altijd (ik vertaal vrij) in 
periodiek literatuuroverzicht 
PLN-Bulletin staat: 'Het verza
melen van postzegels geeft ple
zier, maar het verzamelen van 
kennis daarover geeft nog meer 
plezier.' 

Machiel van der Velden, 
Hattem (met medewerking van 

Frans van Beveren, Heeze) 

B. P. 392 
AltP/Syri 

Afbeelding 3 
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BIJDRAGE: RINSKE JÜRGENS 

net kind 

1 Eerste schets uan Lotte Ruting uoor de Kinderpostzegels uan 1950 Het 
ontujerp is nog in hetjormoat uan de Kinderpostzegels van 1949 uitgc-
uoerd Collectie Museum uoor Communicatie, Den Haag 
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[2] ONTWERPEN (WEER) 
VERENIGD 

Van alle Nederlandse 
door PTT Post uitgegeven 
postzegels bezit het Mu
seum voor Communica
tie het ontwerpmateriaal. 
Daarnaast collectioneert 
het museum de drukge
schiedenis van elke post
zegel en verzamelt het de 
uitgegeven producten. 
Meestal bezit het muse
um het gehele ontwerp
proces, maar in het geval 
van de kinderpostzegels 
uit 1950 van Lotte Ruting 
had het museum alleen 
de definitieve ontwerpen 
in zijn bezit. Het was dan 
ook een aangename ver
rassing toen prof dr. G. 
Holstege, hoofdredac
teur van het Handboek 
Postwaarden Nederland, 
het museum al het bijbe
horende ontwerpmateri
aal schonk. 

Veel tijd en moeite 
Het Koninklijk Besluit, 
waarbij machtigmgwerd 
verleend om jaarlijks wel-
dadigheidszegels uitte 
geven, dateert van 8 de
cember 1923. Op 15 de
cember van datzelfde jaar 
zagen de eerste welda-
digheidszegels het licht: 
de zogenoemde Toorop-
zegels ten bate van zes 

verschillende verenigin
gen. Een jaar later ging 
de gehele opbrengst naar 
de Bond voor Kinderbe
scherming en sindsdien 
is de uitgifte een jaarlijks 
terugkerende gebeurte
nis, waarbij sinds 1928 de 
uitvoering van de zegels 
telkens werd opgedragen 
aan een andere ontwer
per. De vijfentwintigste 
emissie Kinderpostze
gels werd ontworpen 
door Lotte Ruting. 
De kunstenares/lerares 
Ruting heeft er in 1950 
echt mee geworsteld. Dit 
is duidelijk te zien aan de 
ontwerpen voor de post

zegel van twee cent en de 
tijd die ze nodig had. Es
thetisch adviseur W.F. 
Gouwe vroeg haar begin 
april de eerste ontwerpen 
te tonen, maar dat ge
beurde pas op 9 juni 1950 
(afbeelding 1). Op 26 juni 
stuurde lïuting verder 
uitgewerkte schetsen, 
maar pas in augustus 
kwam zij voor het eerst 
met zeven meer afgeron
de ontwerpen (afbeeldin
gen 2 en 3). Zij schreef in 
een brief aan Gouwe over 
de ontwerpen: 'Het kind
je met de bijen (zittend) 
viel naar mijn gevoel iets 
uit de toon omdat het zo 
groot is. Het kleine kind 
heeft andere hchaams-
verhoudingen dan het 
grote. Wanneer ik het 
laat staan kan ik het vlak 
vullen en het figuur in de 
juiste proporties tot de 
andere figuren brengen.' 
Op de definitieve ontwer
pen, die wel erg laat wer
den ingediend (op 23 au
gustus, terwijl de postze
gels al op 13 november 
aan het loket verkrijgbaar 
moesten zijn) heeft Ru

ting het kindje toch weer 
laten zitten, maar wel in 
spiegelbeeld ten opzichte 
van het tweede schets
ontwerp (afbeelding 4). 
Het uiterlijk van de post
zegels kreeg, evenals het 
jaar ervoor, de nodige 
kritiek te verduren. 
Christiaan de Moor 
noemt de gekleurde ran
den origineel, maar vol
gens hem mist de vorm
geving kracht. Het Hand
boek Postwaarden Ne
derland schrijft dat 'wan
neer men de zegels van
uit de ontwerpen beziet, 
is het oude probleem van 
de verkleining de oor
zaak van de reacties van 
onbegrip. Men moet de 
zegels erg goed bestude
ren, voor de gewone ge
bruiker wellicht te goed, 
om de esthetische kwali
teiten van de ontwerpen 
te ontdekken.' 

Handboek 
Tijdens hun werk voor 
het Handboek Postwaar
den Nederland stuitten 
hoofdredacteur Gert Hol
stege en mede-auteur Jan 

Vellekoop op de boven
staande ontwerpen van 
Lotte Ruting. Voor de be
schrijving van de emissie 
Kind 1950 wilden zij eerst 
een afspraak maken met 
Lotte Ruting zelf, maar 
die bleek net overleden te 
zijn. De erfgenamen ble
ken echter wel te be
schikken over de ontwer
pen voor de postzegels 
met de bijbehorende cor
respondentie. Het unieke 
materiaal werd van zol
der gehaald en bestu
deerd door het tweetal. 
Het resultaat is inmid
dels gepubliceerd in het 
Handboek. De familie 
wilde het materiaal wel 
tegen betaling afstaan. 
Holstege nam de ontwer
pen over en schonk ze 
aan het museum, met de 
woorden: 'Het Museum 
voor Communicatie is de 
enig juiste plek voor deze 
stukken'. Hier sluit het 
museum zich graag bij 
aan! 

Rmskejurgens is als assistent-
conseruator moderne postwaarden 
uicrkzaam m het Museum uoor 
Communicatie in Den Haag 

2./5 Deze twee schetsontwerpen dateren van augustus 1950 Lotte Ruting bestudeert o/de kleuter met de bijen 
zittend danwel lopend moet ujordcn o_̂ ebeeld Collectie Museum uoor Communicatie, Den Haag 

OPENINGSTIJDEN STUDIEZAAL 

Het Museum voor Communicatie beschikt over twee studiezalen. In 
de Algemene Studiezaal kunt u elke donderdag kosteloos documen
tatie, afbeeldingen, boeken en tijdschriften en dergelijke inzien, vi
deobanden bekijken en geluidsbanden afluisteren. Of u nu gewoon 
voor uw plezier komt of om een artikel voor te bereiden, het maakt 
niet uit. U bent altijd welkom! Belt u wel vooraf om uw komst te mel
den ('s ochtends, 070-3307570 of 3307572); veelal kunnen wij dan 
alvast iets klaarleggen. 

Wilt u de postzegels van een bepaald land bekijken, de postale af
stempelingen van uw woonplaats bestuderen of de ontwerpen en de 
geschiedeniskaarten voor de Nederlandse postzegels inzien, dan 
moet u contact opnemen voor een bezoek aan de Studiezaal Post 
(070-3307560). U kunt daar doorgaans één donderdag per twee we
ken terecht. De komende maanden is dat op 10 en 24 februari en 2, 
16 en 30 maart 2000. Na uw bezoek krijgt u een enquêteformulier 
uitgereikt, met het verzoek dit in te vullen. 

4 De uiteindelijke postzegel uan tu;ec cent. De dcfini-
tieue ontwerpen zijn uitgcuoerd met penseel en verf, in 
de kleuren uan lichtgrijs tot zwart. 

Collectie Museum uoor Communicatie, Den Haag 



Supp lementen a lbums 1 3 3 3 : Wij l eve ren al le m e r k e n ! 
Beste l l ingen met supp lementen to t 2 3 - 0 2 - 2 0 0 0 l everen wi j f r a n c o 

Groot Britannië speciaal Lichtloupe Zakformaat 
Deegam handboek Machin-zegels 2e ed incl supplement 1999 139,50 
Deegam supplement Machin-zegels 1999 ca 500 biz losbladig 95,00 
Gibbons speciale catalogus Edward VII to George VI editie 1999 99,80 
Gibbons speciale catalogus Elizabeth II pre-decimal 1998 99,80 
Gibbons speciale cat Decimal Machin- & Frankeerzegels 1997 119,80 
Gibbons speciale cat Decimal Gelegenheidszegels 1998 99,80 
Gibbons catalogus Kanaaleilanden & Isle of Man 2000 39,80 
Michel (duits) speciale catalogus Groot Bntannie 1999 96,00 
Gibbons spec cat Groot Bntannie & Commonwealth 2 delen 2000 239,80 

Plaaffouten Nederland 2 0 0 0 
van Wilgenburg catalogus Plaatfouten Nederland 2000 32,75 
Wicher (duits) handboek Plaatfouten Cijferemissie 1876-1894 85,00 
VKM catalogus Maximumkaarten Nederland & Gebieden 1998 45,00 
NVPHJuniorcatalogusNederland2000 190biz inkleur 9,95 

Indonesia 2 0 0 0 
Prangko (eng ) spec cat Indonesia 2000 300 biz in kleur 58,50 
Zonnebloem catalogus Indonesia 2000 155 biz 20,90 
Ramkema handboek Fiscale Zegels Japanse bezetting Ned Indiè 

en Republik Indonesia 1942-1949 ed 1999 273 bIz 59,50 
CocknII (eng ) handboek KNSM (scheeps-stempels) 1856-1981 32,50 
CocknII handb KPM 1891 -1941 met Java-China-Japan-Lijn tot 1997 32,50 

Rusland 2 0 0 0 
Gibbons (eng ) semi-speciale catalogus Rusland & Sovjetunie & 

Baltische Staten 1857-1999 ca 300 bIz 
y^Dobin (russ /eng) handb Stempels Voorlilatelie Rusland 1993 

99,80 
eO.OOy 

I t a l i ë s p e c i a a l 

Sassone (ital) speciale catalogus Italië & Vaticaan & San Manno & 
Maltese Orde (SMOM) 2000 in kleur 75,00 
Sassone (ital) speciale catalogus Italiaanse Gebieden 2000 in kieur 39,50 
Sassone (ital) speciale cat Oud-ltaliaanse Staten 1999/200 2 delen 300,00 

1 
% hilex 2 0 0 0 z ̂ J;^3j j ;3 j j^£| j 
Duitsland in kieur 
België 
Frankrijk in kieur 
Groot Bntannie & Kanaaleilanden & Isle of Man 
Israel in kleur 
Luxemburg 
Nederland 
Oostennjk & Bosnie-Herzegovina in kieur 
Spanje in kleur 
Vaticaan inkleur 
Verenigde Naties (UNO) in kleur 

In kieur 

Verenigd Europa (CEPT inclusief meelopers) In kleur 
^ 

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

J 

Borek Wereidcatalogus 2 0 0 0 , met Michelnummers 
& motiefkenmerken, geen afbeeldingen 4 2 , 5 0 

0 30 mm lens, 6 x vergrotend, inclusief batterijen 
0 45 mm lens, 4 x vergrotend, inclusief batterijen 

32,50 
39,50 

Lichtloupe 
10 X vergrotend, scherp af te stellen, inclusief batterijen 
0 80 mm lens, 2,5 & 5 x vergrotend, inclusief batterijen 

25,00 
39,50 

I n s l a g l o u p e m e t v e r l i c h t i n g 
2,5 & 5 X vergrotend, handig om mee te nemen, inclusief batterijen 19 50 
Microscope met verlichting 30 x vergrotend, inclusief batterijen 23,00 

DBZ - Deutsche Briefmarken Zeitung 
verschijnt 2-wekelijks, ca 180 bladzijden per editie 
los nummer excl porto 7,00 
Jaarabonnement 26 nummers incl porti 149,00 
3 recente nummers excl porto 15,00 

Frankrijk 2000 in kieur 38,00 
Monaco/Andorra/CEPT 2000 22,00 
Franse Gebieden 
Tot onafhankelijkheid 1999 70,00 
Na onafhankelijkheid 1997 59,00 
Westeuropa 1998 2 delen 120,00 
Oosteuropa 2001 december 
Overzee A-Brazilie 1998 59,00 
Overzee Brunei-C 1998 59,00 
Overzee D-Guatemala 1999 59,00 
Overzee Guinea-Lesotho 2000 65,00 
Overzee L-N 2000 (maart/apnl) 65,00 
Overzee 0-Samoa 1997/98 59,00 
Overzee Seychelles-Z 1997/98 59,00 
Alle zegels van de wereld In kleur 
Jaargang 1998 30,00 
Jaargang 1999 (maart/april) 32,50 
speciale cat /handboek Frankrijk 
1849-1900 ed 2000 (maart/apnl) 135,00 

[Pergamijnzakjes | 
Maat (mm) per 100 
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 

V 

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 

-̂  
perl000 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 

Katten in kleur 
Alle Domfil-catalogi hebben Michel- & Yvertnummers 
wereldcatalogus Katten 2000 in kieur (februari/maart) 26,50 
wereldcatalogus Paddestoelen 2000 in kieur 39,50 
wereldcatalogus Padvinders 2000 in kieur (maart/apnl) ca 35,00 

Schelpen op zegels 
Detail Schelpen op zegels in 5 delen, met Michel- & Yvertnummers 
Landen A-C 1998 200 bIz 42,90 Landen D-H 1998 200 bIz 42,90 
Schelpen op zegels Landen I-M 2000 150 bIz 42,90 
Schelpen op zegels Landen N-So 2000 200 bIz 42,90 
Schelpen op zegels Landen Sp-Z 2000 200 bIz 42,90 

Onze winkel Is geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17 .00 zaterdag 10.00 -14.00 

Orders tot f l . 150,00 plus fl 6,00 verzendkosten. Orders tot fl. 

50,00 en levenng aan nieuwe klanten uitsluitend tegen voor

uitbetaling. Prijswijzigingen voorbehouden. 

GRATIS UITGEBREIDE PRIJSLIJST! 
Postgiro 125.34.14 VSB-Bank 80.70.90.077 

Kw. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag • Nederiand 
Telefoon -K31 (0)70 365 22 27 
Fax -H31 (0)70 36518 85 
E-mail pwmeinhardt@conr\puserve.conn 



SAMENSIELLING: 
H.W. VAN DER VLIST, ASSENDELFT 

AFLEVERING 2: VERVALSINGEN TEN NADELE VAN DE 
VERZAMELAAR, HERKENBAAR AAN HET ZEGELBEELD 

Over het algemeen zijn 
vervalsingen ten nadele 
van de verzamelaar snel 
herkenbaar. De afbeel
ding van het zegelbeeld 
komt meestal niet over
een met dat van het origi
neel. De vervalser - soms 
moet men zeggen de 'na
maker' of'kopiist' - heeft 
dan niet de intentie ge

had om een getrouwe ko
pie van het origineel te 
maken. Bewust worden 
veranderingen aange
bracht die snel opvallen, 
waardoor de verzamelaar 
het nagemaakte materi
aal, dat dan door de ver
valser meestal een facsi
milé of copy wordt ge
noemd, niet als een origi

neel herkent. 
Bekende vervalsers of 
'namakers' wil ik op deze 
plaats niet apart behan
delen. Toch zullen zo nu 
en dan de namen van 
deze lieden worden ge
noemd. 
Aangezien het gezegde 
luidt dat één afbeelding 
meer vertelt dan duizend 

ONBEKENDE VERVALSINGEN GEZOCHT 

Als u bijzondere vervalsingen in uw bezit heeft 
waarvan u denkt dat deze nog niet eerder zijn afge
beeld, onderzocht en/of besproken, neem dan con
tact op met de auteur; die kan het materiaal dan on
derzoeken en eventueel bespreken in de loop van 
deze serie (of een eventuele volgende). 

woorden, worden - en 
dan in het bijzonder bij 
deze aflevering van de 

reeks 'Vervalsingen her
kennen' - veel afbeeldin
gen getoond. 

--^J'}J2:JJ, 

i l ß AD EN 

I. Baden 30 Kreuzer (JVlichel-nummer 
22); origineel, gedrukt in boekdruk 
met kamtanding (echt gebruikt heel 
zeldzaam). 

2. Baden 30 Kreuzer (Michel-nummer 
22); vervalsing, gedrukt in offset met 
lijntanding; let vooral op de kroon op 
het wapen en de leeuwen (natuurlijk is 
ook de afstempeling vals). 

4. Duitsland/Berlijn 100 
Pf 'Altöting' (Michel-nrs 
1406/834); origineel, ge
drukt in Letterset (indi
recte boek/hoogdruk); 
zowel voor de zegel van 
de DBP als voor die van 
West-Berlijn werd dezelf
de afbeelding gebruikt. 

6. Nogmaals de zegels 
van de afbeeldingen 4 en 
5. Duidelijk zichtbaar is 

het verschil in reactie on
der de ultraviolette lamp 

van enerzijds de originele 
zegel met de normale 

witmaker (links) en an
derzijds de vervalsing 

met een hoge 'gele' reac
tie, veroorzaakt door het 

bedrukken van het pa
pieroppervlak met een lu-

minescerende drukinkt 
(rechts). 

5. Duitsland/Berlijn 100 Pf 'Altöting' (Michel-num-
mers 1406 en 834); vervalsing, gedrukt in offset; de 
vervalser drukte op de plaats van de tekst Wallfahrtska-
pelle de tekst Reprint Kapelle (zie detail). 

3. Nederland 10 Gulden 
(NVPH-nummer loi); 
vervalsing, gedrukt in 
plaatdruk (net als het ori
gineel); let op de slechte 
tekening van de konin-
ginnenkop met diadeem, 
de ongelijkmatige letters 
Koningin Wilhelmina, de 
leeuwen en de rommelige 
randversiering linksbo
ven, naast de eveneens 
vervalste afstempeling. 

7. Duitsland i Reichs
mark met de opdruk Po
larfahrt 1931 (Michel-
nummer456); verval
sing, gedrukt in offset (in 
plaats van rasterdiep
druk); aan achterzijde 
staat de tekst Privater 
Nachdruck. 

8. Duitsland 4 Reichs
mark met de opdruk Po
larfahrt 1931 (Michel
nummer 458). Boven 
zien we de echte zegel en 
daaronder de vervalsing; 
duidelijk zichtbaar is het 
verschil in reactie onder 
de ultraviolette lamp van 
enerzijds het moderne, 
'witte' papier met witma
ker (vervalsing, onder) en 
anderzijds het oude pa
pier (origineel, boven). 

DIALEZINGEN OVER VERVALSINGEN 

Verenigingsbesturen die belangstelling hebben 
voor het vertonen van een dialezing over het onder
werp 'Hoe men vervalsingen van postzegels en wat 
daarmee samenhangt kan herkennen' kunnen con
tact opnemen met de redactie van 'Filatelie' (adres: 
Klipper 2,1276 BP Huizen). 
Uw brief wordt doorgezonden naar de schrijver van 
deze rubriek, de heer H.W. van der Vlist, die daarna 
rechtstreeks contact met u zal opnemen. 



9 Saarland, luchtpostzegel van 200 F. (Michel-num-
mer 298); origineel, gedrukt in rasterdiepdruk met 
kamtanding. 

/^^'\J'\J \^ \J~^J J\y^ 

10. Saarland, dezelfde luchtpostzegel als bij afbeel
ding 9, ditmaal een vervalsing, gedrukt in offset; de 
vervalser (de Duitser Peter Winter van 'ProPhilForum', 
respectievelijk 'House of Stamps') heeft achter 
de tekst 'H.-V. Paris' (de afl<orting staat voor 'Helio
gravure Vaugirard', de naam van de drukkerij in Pa
rijs) het woord 'faux' (vals) geplaatst. Dit geeft vaak 
verwarring, vooral als het valse stempel over dit woord 
is afgedrukt. Soms is dit woord van de zegel verwij
derd door krabben of gummen. Let er vooral op dat af
beelding veel meer is dichtgelopen dan bij de orginele 
zegel het geval is; dit dichtlopen is ontstaan bij het ko
pieren van het zegelbeeld. 

" j ^ ^ ^ ^ ^ . ^ V / W . i ^ , / v ^ 

16. DDR, 20 Pf., de zoge
naamde 'Papchinees' 
(Michel-nummer 662). 
Het gaat hier om een ori
gineel exemplaar, ge
drukt in offset en met 
kamtanding. 

17. Nogmaals de 'Papchi
nees', maar nu een ver
valsing: offsetdruk en 
lijntanding. Het woordje 
faux staat rechtsonder. 
Wees voorzichtig met het 
kopen van zegels in dit 
type; vaak is Jaux verwij
derd. Let bij aanschaf 
vooral op de tanding 
(hoeken) en de randtekst, 
die bij de originele zegel 
in één kleur is gedrukt, 
maar bij de vervalsing is 
opgebouwd met rasters 
in drie kleuren! 

II. DDR, zegels van 200 en 500 pf. uit de reeks Bouwwerken (Michel-nummers 
3351 en 3352); dit zijn de orginele, in rasterdiepdruk vervaardigde zegels. 

12. Dezelfde zegels als bij afbeelding 11., maar ditmaal vervalsingen, gedrukt in 
offset. Van de waarden 200 en 500 Pf zijn grote hoeveelheden zogenoemde repro's 
gedrukt op papier met luminescerend bedrukte toplaag. De vervalser heeft voor de 
naam van het monument het woord 'Repro' laten drukken en hierdoor voorkomen 
dat hij kon worden aangeklaagd voor het vervaardigen van vervalsingen. De na-
maaksels werden vervaardigd om aan verzamelaars te verkopen; er zijn echter ver
scheidene van deze 'zegels' als bijfrankering op brieven geplakt. Hierdoor werden 
het ook vervalsingen ten nadele van de post. 

13. Twee zegels van 500 Pf, zoals be
schreven bij de afbeeldingen 11 en 12. 
Links zien we het origineel, met wit
maker die door en door in het papier 
is verwerkt. Rechts een valse zegel, die 
aan de voorzijde met gele luminesce-
rende inkt werd bedrukt; aan de gom-
zijde is geen andere reactie te zien dan 
die van vingerafdrukresten. 

BUNDESPOST^ 

14. Bundespost Deutschland, 30 Pf 
(Michel-nummer 147); origineel, ver
vaardigd in plaatdruk ('Stahl Stich 
Tiefdruck') met kamtanding. 

15. Nogmaals de zegel van afbeelding 
14, maar nu een vervalsing, gedrukt in 
offset; geperforeerd met lijntanding 
(zie de onregelmatige zegelhoeken) en 
met het woordje Jaux in de rechteron-
derhoek geplaatst; om aan de gewenste 
blauwe kleur te komen werd de zegel in 
twee verschillende kleuren gedrukt; op 
deze afbeelding is de drulcverschuiving 
duidelijk te zien. 



i8. Gemeenschappelijke Geallieerde Bezetting, blok 
van de tentoonstelling van 1946 in Berlijn (Michel-
nummer Block 12B); voor- en achterzijde van het origi
neel, gedrukt in boekdruk op papier met watermerk. 

20.(links) Frankrijk, 60 c. port (Yvert &Tellier nr. 8); 
origineel, gedrukt in boekdruk/hoogdruk, ongetand. 

21.(rechts) Dezelfde zegel als 20., maar nu een verval
sing, gedrukt in steendruk/vlakdruk, ongetand. Ge
maakt door Fournier en m eerste instantie bedoeld als 
' vakjesvuller'. Toen bleek dat hij er veel geld mee kon 
verdienen, maakte Fournier veel extra 'zegels'. Verge
lijk vooral de letters van de tekst Centimes a percevoir. 

22. Nogmaals de Franse 
portzegel van 60 c. als 
vervalsing, gedrukt in 
boekdruk/hoogdruk, on
getand. Deze zegel heeft 
een veel hoger zegelbeeld 
dan het origineel. Zie 
vooral de tekst 'Chiffre 
PostesTaxe'. 

ig. Voor- en achterzijde van een vervalsing van het
zelfde blok als bij 18. wordt getoond. Gedrukt in off
set op papier zonder watermerk. Onder de zegelbeel-
den is het woord copy aangebracht. Wees voorzichtig 
te zijn met de aankoop van dit blok op brief; in dat ge
val IS het watermerk namelijk niet altijd duidelijk te 
herkennen. Vervalste blokken worden vaak (met de 
woordjes copy verwijderd) op brieven aangetroffen. 

23. De Franse portzegels van i centime toten met 5 frank (Yvert & Tellier nummers 
10 tot en met 24), gedrukt in boekdruk/hoogdruk, waarbij alle waarden tezamen op 
één velletje zijn geplaatst. Dit zijn Fournier-vervalsingen. Deze waarden zijn nooit 
samenhangend gedrukt ten behoeve van de verkoop aan de loketten. Voor zijn ver
valsingen van soortgelijke zegels van de koloniën verschoof Fournier de waarden 
enigszins, waarna ze werden ontwaard met een door hem vervaardigd - en dus ver
valst - stempel. In het hier getoonde voorbeeld (onder) gaat het om het stempel 
'Saigon Cochinchine'. 
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24. Linksboven de Neder
landse telegramzegel van i 
cent met kopstaande waarde 
(voorheen NVPH-nr. ivb); 
vervalsing ten nadele van de 
verzamelaar; sinds 1996 niet 
meer in de NVPH-catalogus 
vermeld. Rechtsboven een 
originele zegel. De achter
zijden van deze zegels (on
der) maken duidelijk dat de 
in zwart gedrukte waarde bij 
de vervalsing geen afdruk/ 
doordruk toont en bij het 
origineel wèl. De vervalsing 
is opgebouwd uit twee tegen 
elkaar geplakte lagen pa
pier; het middenstuk van de 
voorzijde is verdraaid, met 
als resultaat een kopstaande 
stand. Aan de buitenkant 
van de achterkant van het 
losgesneden binnencirkel-

deel is een heel smal randje papier geplakt om het ge
heel bijeen te houden. Daar tegenaan is, onder druk, 
de nieuwe achterkant geplakt. Daarna bracht men het 
ponsgat aan, waarna het geheel werd nageperforeerd. 
Tot slot werden de blauwe krijtstrepen aangebracht. 

25. Detail van de valse ze
gel van afbeelding 24. 
Duidelijk is de snede te 
zien waar het binnencir-
keldeel tegen het buiten-
randdeel is geplakt. Meer 
over het onderzoek van 
deze vervalsing en de re
sultaten daarvan vindt u 
in De Nederlandse 1 cent Te-
legramze^el met kopstaande 
waarde - een Ferranteit' van 
H.W. van der Vlist; gepu
bliceerd in 'Notities' van 
de Nederlandse Acade
mie voor Filatelie, pag. 3 
t/m 20, nr. 18 (1995). 



BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 
De winl<el is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 
Maandag is de winl<el gesloten. Bestelling op giro/bankoverschr^ng is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten ƒ 7,50. Rembours ƒ 12,50. Boven ƒ200, - geen verzendkosten. 
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MISSIE/MIX GROOT- EN KLEINFORMAATZEGELS 
LAND OMSCHRIJVING 500 1 

GRAM KILO 
Australië 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Frankrijk \ 
Japan 
Luxemburg 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 
Oostenrijk 
Scandinavië 
U.S.A. 
Wereld 
West Europa 
Zweden 
Zwitserland 

Leuke mix met nieuw 35,00 70,00 
Met nieuw zo uit het klooster 30,00 55,00 
Grote variatie met nieuw 35,00 65,00 
Grote sortering met nieuw 30,00 55,00 
Het beste met nieuw 19,00 35,00 
Meest nieuwe zegels 62,50 120,00 
Veel zegels kort geknipt 35,00 65,00 
Goede mix met hoge waarden 45,00 90,00 
Grote sortering 22,50 40,00 
Leuke mix veel nieuw 40,00 75,00 
Met de nieuwste 47,50 92,50 
Direct uit het klooster 45,00 85,00 
Leuke sortering met nieuw 30,00 55,00 
Leuke kilo iets 33c zegels 20,00 35,00 
Veel landen leuk 30,00 55,00 
Leuke sortering met nieuw 37,50 65,00 
Leuke mix met nieuw 35,00 65,00 
Kort geknipt met nieuw 30,00 55,00 

185,00 250,00 

175,00 290,00 

160,00 
250,00 

260,00 
400,00 

225,00 350,00 

BEZOEK OOK EENS ONZE WINKEL WIJ HEBBEN REGELMATIG AANBIEDINGEN INSTEEK-
BOEKEN ZOALS 60 ZWARTE BLADZIJDEN VOOR 22,00, 5 VOOR 99,00,10 voor 185,00. 

WIJ HEBBEN VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 

--5»^--^*'^ %-~^^^Ji'J'% 

teÉlMl Q Ä Ä E l i l 51 ÄflpiMl PEDflgtflOS'Ö' SIJPBMIL®»^ (SE(2)(2)ÏÏ[?(2)[ÏA» 
normaal 1 x 3x 5x 10 X 

L4/8 16 BIzwit 
L4/16 32 BIzwil 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIzwil 

13,50 
21,00 
33,75 
43,50 

11,25 10,50 
16,75 15,75 

26,50 24,50 
29 00 27,50 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1, 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13 50 12,50 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 21,50 20,50 
LS4/24 48 BIz zwart 4100 29,00 28,00 
LS4/32 64 BIZ2Wart 51,50 38,00 36,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BIANCO 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

10,00 9,50 
15,00 14 00 
23,00 22 00 
26,25 24,50 
- DUUROER 
12,00 11,25 
19,25 18,00 
27,00 26,00 
34,00 32,50 

NU 
NU 

32,50 
115,00 

NU 37,50 
NU 135,00 

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

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 180,00 NU 150,00 

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

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

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

LAND 
Australië 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Faroer 
Finland 
Frankn|k 
Frankn|k 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japon 
Konooleil &Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Roemenie 
Scondinovie 
Sponie 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

OMSCHRIJVING 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw 
grote sortering met tioge waarden en toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
met extra tioge waarde en greetings 
greetings veel pren 
zeer nieuw met hoge waarden 
leuke sortering moeili|k 
leuk met baek|eszegels 
zeer moeili|k veel nieuw 
grote mix met iels tioge waarden 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met nieuw 
leuk assortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
grote ass met toeslag 
alleen toeslag veel |aren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
aordige mix iets nieuw 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge waarden en nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

100 gr 
14,50 
18,50 
14,50 
15,00 
22 50 
11,00 
19,50 
22,50 
47 50 

125,00 
15,00 
45,00 
55,00 
25 00 

185,00 
27,50 
20,00 
27,50 
25,00 
30,00 
14,00 
30,00 
25,00 
35,00 
10,00 
25,00 
22,50 
25,00 
1750 

20,00 
6750 
15,00 
1750 
3750 

250 gr 
33,50 
42,50 
32,50 
35,00 
52,50 
25,00 
45,00 
55,00 

35,00 
110,00 

60,00 

65,00 
4750 
65,00 

30,00 
67,50 
60,00 
85,00 
22,50 
55,00 
50,00 

40,00 
47,50 

160,00 
35,00 
40,00 

500 gr 
62,50 

67,50 
95,00 
45,00 
85,00 

65,00 

55,00 

42,50 
105 00 

75,00 
90,00 

310,00 
65,00 
75,00 



KONTAKTGROEP BIJENFILATELIE 
MAAKT VIJF JAAR VOL 

Lustrum wordt deze maarid gevierd 
DOOR JAM DE C R O M , HEESS 

Eind vorige maond bestond de Kontaktgroep Bijenfilotelie 

vijf joor. De groep, die werd opgericht op 28 jonuori 

1995, viert het eerste lustrum op 19 februari oonstoonde. 

In de vijf jaar van zijn bestoan is de Kontaktgroep 

Bijenfilotelie langzaam maar zeker uitgegroeid tot een 

dub met een behoorlijke omvang. Er is inmiddels een 

Nederlandstalige en een Engelstalige afdeling. 

. J l l l 42 .5o i 
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EIT 

Nederlanders, Belgen, 
Fransen, Britten, Ameri
kanen, een Spanjaard, 

een Zweed en een Duitser  zie
daar het internationale gezel
schap dat zich in de afgelopen 
vijfjaar heeft aangesloten bij de 
Kontaktgroep Bijenfllatelie. De 
ongeveer vijfenzeventig leden 
vormen ook qua belangstelling 
een bont gezelschap: er zijn 'ge
wone' verzamelaars onder, die 
vooral gecharmeerd zijn van 
mooie bijenzegels, maar de 
groep biedt ook plaats aan 

meer fanatieke collectioneurs, 
mensen die werkelijk alles over 
bijen op postzegels bijeen wil
len brengen. Samengevat: van 
beginners tot verzamelaars die 
aan internationale tentoonstel
lingen deelnemen. 

INrORMATIEUiTWiSSELINe 
Een van de belangrijke facilitei
ten die de Kontaktgroep Bijenfl
latelie zijn leden biedt is het ver
strekken van informatie. Zo is 
er het contactblad De Postbij, 
dat in de vijfjaar dat het bestaat 
inmiddels al goed is voor zo'n 
350 pagina's met informatie en 
wetenswaardigheden over bij
en. Het Engelstalige equivalent 
van De Postbij heet The Postal 
Bee; het is een blad dat nu twee 
jaar wordt uitgegeven en dat in 
die tijd ongeveer honderd A4
tjes met bijeninformatie in het 
Engels heeft verspreid. 
De onderwerpen in De Postbij 
zijn bijzonder uiteenlopend van 
aard. Zo is er in de afgelopen ja
ren bericht over een oud Egyp
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Zegel van Monaco met een afbeel

ding van de imkergod Aristaeus. 
Zegel van de DDR uit 1981: een 
laxeermiddel met een receptuur van 
3.500 jaar oud, bereid met honing. 
Het woord 'honing' staat in hiera

tisch schrift (de 'cursieve' versie van 
de hiërogliefen) als we van rechts 
naar links lezen als eerste karakter 
op regel zeven. 



tisch recept dat een laxeermid
del bleek te zijn, werd er over 
Griekse mythologie geschreven 
(zonder bepaalde pikante de
tails daarbij te vergeten) en wa
ren er bijdragen over de Lijne-
burger Heide, heraldiek, de cul-
tuurstroming 'De Verlichting', 
drachtplanten, apitherapie, wil
de bijen, voedselprogramma's 
van de Verenigde Naties, zoet
stoffen, bijenwas, sparen, ban
ken en ga zo maar door. Daar
mee is wel aangetoond hoe uit
eenlopend de belangstelling 
van de leden van de groep is. 
Uiteraard is en wordt in De 
Postbij ook geschreven over 
tientallen postale en filatelisti-
sche onderwerpen, artikelen die 
steevast verlucht worden met 
aan bijen gerelateerde Illustra
ties. 

JUBILEUMCADEAUTJE 
De uitwisseling van informatie 
verloopt overigens niet alleen 
door middel van de twee ge
noemde bladen. De groep be

schikt ook over een uitgebreide 
overzichtslijst van bijenpostze
gels. Verder zijn er lijsten met 
boeken, belastingzegels en 
Amerikaanse plaatsnamen be
schikbaar. 
Aardig is dat de groep in het ka
der van het lustrum een bijzon
der cadeautje voor de leden 
heeft bedacht. Dat presentje 
past prima in de gevestigde ge
woonte van het uitwisselen van 
informatie. Vijftien leden van de 
groep hebben meer dan 220 
frankeerstempels verzameld en 
op basis daarvan een zoeklijst 
samengesteld, die is verdeeld in 
zeven tnema 's. 
Nederlandse verzamelaars zijn 
bij het verzamelen van hun ma
teriaal en informatie vooral geo
riënteerd op West- en Oost-Eu
ropa, zo is gebleken. Van wat de 
andere continenten - althans 
buiten de postzegels - te bieden 
hebben, is hier weinig bekend. 
Door het voeren van correspon
dentie en het organiseren van 
kleine veilingen probeert de 

groep een intensievere uitwis
seling tot stand te brengen. Het 
aardigste resultaat tot dusver is 
een lijst met Amerikaanse 
plaatsnamen. We weten nu dat 
het postkantoor Apiary in Ore
gon is vernoemd naar de bijen
stand van de eerste postmees
ter, D. Dorsey. Ook is nu be
kend dat de Amerikaanse pio
nier Davy Crocket ervoor zorg
de dat er een postkantoor in Illi
nois werd gevestigd met de 
naam Honey Grove (honingbos-
je). Crocket kerfdeooit op die 
plaats zijn naam in een honing-
boom om daarmee aan te ge
ven dat het zijn bedoeling was, 
zich daar later te vestigen. 

FEEST IN 'DE GENTEL' 
Ondanks de vijfjaren waarop 
de Kontaktgroep Bijenfilatelie 
kan terugkijken, zijn de leden 
nog lang niet uitgekeken op het 
wonderbaarlijke insect dat ho-
ningbij heet. Er zal de komende 
jaren dus nog wel veel gestu
deerd, geïnformeerd en vooral 

verzameld worden. Maar eerst 
gaan de leden hun lustrum her
denken. Op zaterdag 19 febru
ari wordt in hotel 'De Gentel' 
(vlak bij het station) in Celder-
malsen feest gevierd. De leden 
krijgen een aangeklede lunch 
aangeboden en ook krijgen ze 
het niervoor al genoemde lus-
trumcadeautje - de frankeer-
stempel-zoeklijst- uitgereikt. Er 
wordt een uitgebreide tentoon
stelling ingericht die een over
zicht biedt van een aantal verza-
melgebieden. De gebruikelijke 
veiling zal op de lustrumbijeen-
komst meer kavels omvatten 
dan normaal. 
Als u, als niet-lid belangstelling 
hebt om de lustrumviering bij 
te wonen, bent u van harte wel
kom. Afgezien van de lunch 
(die is voor niet-leden uiteraard 
voor eigen rekening) is de toe
gang gratis. U kunt vooraf ook 
even contact opnemen met de 
schrijver van deze bijdrage; zijn 
adres is Donkerstraat 4b, 4063 
CZ Heesselt. 

REPUBUCADOMINICANA 
CORREOS 

Boven: belastingzegel waarop naast 
de sokkel een korf te zien is (Oosten
rijk-Hongaarse Militaire Grens 1869; 
Hongaarse druk). 

Onder: De Postbij, orgaan van de 
Kontaktgroep Bijenfilatelie. 

1 2 5 ANIVERSARIO DE 
LA MASONERIA DOMINICANA 

lÜ i i l i l l . i m 
Zegel van de Dominicaanse Repu
bliek ter gelegenheid van het i25-ja-
rig bestaan van de Vrijmetselaarsbe
weging aldaar. De bijenkorf in het 
wapen maakt ons erop attent dat we 
sinds de achttiende eeuw 'industrie-
Ie wezens' ziin. 

Boven een voorbeeld van het thema 
'bijen en heraldiek': de korf in het 
wapen van de stad Morsjansk (Rus
sische lokale post 'Zemstwo', i885) 
Rechts: reclame voor een bijenpro-
duct op het vignet van een Duitse 
Germania-zegel (1911)-

besier 
Qualität 

fest u. üüssig.von uns. 
2500 Imkern geerirtet. 
nläitverm. ni.amerlk. 
pp. Honig In netto 5 u. 
9Pfd.Dos.6u.10Mfrk. 
b. Vorauszohl. d. Betr. 
M.Zeh & Co. GmbH. 
Dorndf.-Dornblirg 5 
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O N S ASSORTIMENT IS 

TE G R O O T VOOR 
EEN 

ADVERTENTIE 
GEWORDEN !!! 

HET SPIJT ONS. 
De verhoudingsgewijs sterk gestegen 
advertentiekosten en de hedendaagse 

mogelijkheden via het Internet, hebben ons 
doen besluiten onze jarenlange vertrouwde 
advertenties in dit blad te gaan beperken . 

ONS BELEID ZAL ER OP GERICHT 
ZIJN OM U VIA ONZE HOMEPAGE 
OP INTERNET SPOEDIG EEN NOG 

VEEL UITGEBREIDER AANBOD 
TE KUNNEN BIEDEN !!!! 

INKOOP VERKOOP TAXATIE 
WERELD-NIEUWTJESDIENST JAARGANGEN MANCOUJSTEN 

ALBUMS BENODIGDHEDEN SUPPLEMENTEN CATALOGI KILOWAAR 
LAND-en MOTIEFPAKKETTEN COLLECTIES RESTPARTIJEN 

NALATENSCHAPPEN FRANKEERZEGELS AANBIEDINGEN etc. etC. 
Winkeiverkoop e n Post-verzending III 

NATUURLIJK blijft het ook mogelijk 
"gewoon" telefonisch en/of schriftelijk te 
bestellen en onze prijslijsten sturen wij U 
op aanvraag gaarne toe !!! U kunt ook 

een bezoek brengen aan onze goed 
gesorteerde winkel. 
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Veiling nr. 64 
wordt gehouden op 

zaterdag 
25 MAART 2000 
te ALKMAAR 

K i j k d a g e n in A m s t e r d a m - D e n H a a g 
e n A l k m a a r 

G ra t i s c a t a l o g u s o p a a n v r a a g . 

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

Bezoek o n s o p Internet : www.de-ho i landse.n l 
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Voordat u 
'e-mail bestempelt 

als postzegelon-
i vriendelijk... kijk 
\ eerst eens op 
\ www.qxl.nl. 

'' Filatelisten 
opgelet! 

j Postzegels 
' aanbieden en ver

kopen via internet?j 
Dat doet u bij 

QXL. 

/ 

Wie QXL 
bezoekt is 
verkoclit. 

ONLINE VEILINGEN 
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. 

DAVO SUPPLEMENTEN 1999 

de volgende DAVO supplementen 1999 
zijn bij uw handelaar verkrijgbaar: 

Nederland, Nederland Velletjes, 
Nederland Postzegelboekjes (complete boekjes), 

Nederland S (combinaties uit boekjes), Ned. Antillen, 
Aruba, Suriname en Postzegel mapjes 2e helft '99 

Indien u uitgebreide informatie wenst over alle DAVO artikelen, 
vraag dan de gratis brochure 2000-2001 aan bij: 

tel. 

Uitgeverij DAVO, Postbus 411 
7400 AK DEVENTER 

(0570) 502700 e-mail: info@davo.nl 

http://www.qxl.nl
http://www.qxl.nl
http://www.qxl.nl
http://www.qxl.nl
mailto:info@davo.nl


2. De twee zegels die België uitgaf ter ere van Ka-
rels vijfhonderdste geboortedag: de keizer als 
grootmeester van de prestigieuze onderscheiding 
'het Gulden Vlies', en als veertigjarige zoals 
Corneille de la Haye hem schilderde. 

1. PTT post verrast ons met een velletje waarop het leven van Karel V als in een film aan ons voorbijtrekt. Van 
links naar rechts zien we de Dom van Aken, Karel op jeugdige leeftijd, Luther op de rijksdag In Worms, een 
Karolusgulden, Margaretha van Oostenrijk, de kroning in Bologna, Isabella van Portugal (Karel's echtgenote), 
de Dom van Regensburg, Karel met Ulmse hond, de Korenlei te Cent, Maria van Oostenrijk, een landkaart 
van de 17 Provinciën, Karel na de slag bij Muhlberg, Margaretha van Parma (dochter van Karel) en het stad
huis te Augsburg. 

i 

7. Keizer Maximiliaan I, groot
vader van Karel V. 

8. Margaretha van Oostenrijk, 
gerespecteerd landvoogdes 
van de Nederlanden. 

9. Paus Adrianus VI, de enige 
Nederlandse paus, vertrouwe
ling en opvoeder van Karel V. 

lo . Koning Frans I zag met lede ogen 
aan hoe de invloed van de Habsburgers 
groeide. 

KAREL V, KEIZER VAN EEN 
MACHTIG WERELDRIJK 

Heerser over een gebied waar de zon nooit onder gin^ 

N iemand kon vermoeden 
dat het jongetje dat op 
24 februari 1500 ter we

reld kwam een van de machtig
ste mannen van zijn tijd zou 
worden {afbeelding 4). De ou
ders van de kleine Karel waren 
Flllps de Schone en Johanna 
van Castillë {aftieeldingen 5 en 
6). ZIJ hielden hof m Gent in de 
Nederlanden, dat door deze 
Habsburgers werd bestuurd. In 
1506 stierf Fillps, waardoor Ka-

D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Omdat het geschiedenisonderwijs zich tegenwoordig niet 
meer met het grote verhaal van de Vaderlandse 

Geschiedenis bezighoudt is keizer Karel V uit ons 
collectieve geheugen verdwenen. De uitgifte van 
postzegels in verschillende Europese landen ter 

gelegenheid van zijn vijfhonderdste geboortedag 
(afbeeldingen 1, 2 en 3) is een mooie reden om hem oan 

de vergetelheid te ontrukken. 

rel vorst werd van de meeste 
Nederlandse gewesten. Zijn 
grootvader Maximiliaan I, die 
Keizer was van het Heilige 
Roomse Rijk, aanvaardde het 
regentschap [ajheeld'mgy). Het 
was echter zijn dochter Marga
retha van Oostenrijk, een tante 
van Karel, die zorg droeg voor 
de feitelijke uitoerening van het 
regentschap (ajheeld'mg 8). De 
opvoedingvan Karel kwam op 
haar verzoek voor rekening van 



3- Ook de Spaanse PTT gaf een Karel V-emissie 
uit, een tweelinguitgifte met de Belgische post (zie 
afbeelding 2). 

4. De kleine Karel kreeg al in de wieg 
de nodige eerbewijzen. 

5. Rechts: Fillps de Schone was de 
vader van Karel V. 

6. Johanna van Castilie, 
moeder van Karel V. 

ÄRechtsonder op dit postwaardestuk van het Vatikaan is duidelijk de 
Engelenburcht te zien die door Habsburgse troepen in brand werd gestokei 

Adriaan Florisz. Boeyens, de la
tere paus Adrianus VI {afbeel
ding 9) en Willem de Croy-Chiè-
vres. Een van zijn andere op
voeders en vertrouwelingen 
was Hendrik van Nassau, die 
een van zijn invloedrijkste advi
seurs zou worden. Hendrik was 
stadhouder van Holland en 
Zeeland en zou de vorst verge
zellen op zijn vele reizen. 

HABSBURGSE OVERHEERSING 
In 1515 werd Karel meerderjarig 
verklaard voor de Staten-Gene-
raal te Brussel. Vanaf dat mo
ment moest hij de verplichtin
gen van het regeren zelf dragen, 
maar zijn opvoeders en raads
lieden bleven hun grote invloed 
de eerste jaren houden. Met de 
dood van zijn grootvader van 
moeders kant, Ferdinand van 
Aragon, verwierf Karel m 1516 
de Spaanse kroon, met inbegrip 
van de veroverde gebieden in 
Noord- en Zuid Amerika. Pas 
een jaar later zou hij Spanje be
zoeken. Hij nam een groot aan
tal vertrouwelingen uit de Ne

derlanden mee, die hij op sleu
telposities in Spanje benoem
de; onder hen de eerder ge
noemde Boeyens en Chièvres. 
Ondertussen stierf ook keizer 
Maximiliaan, die er steeds voor 
geijverd had om zijn kleinzoon 
ook op zijn troon te krijgen. 
Dankzij het geld van de ban-
kiersfamille Fugger uit Augs
burg, waarmee Karel vermoede
lijk stemmen heeft gekocht, 
werd hij verkozen tot Rooms-

WAANZINNIGE MOEDER 
De vader van Karel V dankte zijn bijnaam Filips de Schone aan 
zijn aantrekkelijke uiterlijk. Tot ongenoegen van zijn jaloerse 
echtgenote Johanna schonk hij de talrijke hofdames meer aan
dacht dan haar lief was. Zelfs na zijn voortijdige overlijden pro
beerde Johanna te voorkomen dat vrouwen in de buurt van de 
dode vorst kwamen. Onderweg naar Granada, waar Filips zou 
worden begraven, weigerde ze in een klooster te overnachten 
toen ze ontdekte dat er alleen maar nonnen woonden. Ondanks 
het slechte weer beval ze om de nacht in de open lucht door te 
brengen. Uiteindelijk zou Filips pas negenenveertig jaar later be
graven worden, na Johanna's dood. Ze kon geen afscheid ne
men van haar man en trok zich met zijn gebalsemde lichaam te
rug in het slot Tordesilles. 

12. De keizer voor de wereldkaart van Abraham Ortilius, symbolisch voor het grote 
ildrijk waar de zon nooit onder ging. 

ger van Karel was, met lede 
ogen aangezien (afiteeldimgió). 
Hij vreesde de macht van de 
Habsburgers. De heerschappij 
over Noord-ltalië leidde tot een 
ernstig conflict, waarbij paus 
Clemens VII, de zijde van de 
Franse koning koos. Dit kwam 
hem duur te staan. Habsburgse 
troepen bezetten Rome en de 
Engelenburcht, zetel van de 
paus, werd in brand gestoken 
[afbeelding n ) . Karel waste zijn 
handen in onschuld en legde 
alle verantwoordelijkheid bij 
zijn broer, maar de pauselijke 
vernedering was compleet. Cle
mens moest accepteren dat Ita
lië en de Heilige Stoel voortaan 
tot Karels invloedssfeer behoor
den. Bovendien moest hij nóg 
eens door het stof, want Karel 
stond erop dat Clemens hem in 
1530 te Bologna kroonde. 

koning. In 1520 werd hij te Aken 
gekroond tot keizer van het Hei
lige Roomse Rijk. De Oosten
rijkse erflanden werden afge
staan aan zijn broer Ferdinand, 
waardoor de invloed van de 
Habsburgers ongeëvenaard 
groot was, want de zusters van 
Karel heersten ook nog eens 
over de Scandinavische landen. 
Deze Habsburgse overheersing 
werd door de Franse koning 
Frans I, die overigens een zwa-

EENWORDING 
Karel was de heerser geworden 
van een rijk waar de zon nooit 
onderging (aßaeeldingii). Het 
was niet eenvoudig om zo'n im-
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13. Links op deze zegel een kaart van de 
Nederlanden uit 1531, waarop duidelijk te 
zien is dat Groningen en Celre (Celder-
land) nog geen deel uit maken van het 
Habsburgse rijk. 

14. Willem van Oranje, loyaal 
en trouwe aanhanger van de 
keizer. 

15. Dillenburg met op de achtergrond de Willemstoren, het enig overgebleven deel 
van het slot van de Nassau's. 

20. Spaanse zegel met daarop een portret van de 
keizer, zoals dat werd geschilderd door Titiaan. 

21. Filips II, zoon en opvolger van Karel V, onder 
* wiens bewind de tachtigjarige Oorlog zou uit

breken. 

22. Karel doet afstand van de troon in aan
wezigheid van Willem van Oranje en een 
aantal andere getrouwen. 

mens gebied te besturen. Karel 
hield vast aan een sterk centraal 
bestuur en probeerde met de 
hulp van trouwe aanhangers de 
verschillende gebieden te be
sturen. In de Nederlanden werd 
een landvoogdes benoemd, Ka
rels tante Margaretha. Zij werd 
bijgestaan door drie raden: de 
Raad van State (advies), de Ge
heime Raad (justitie, binnen
landse zaken, kanselarij) en de 

= Raad van Financiën. Aan het 
° hoofd van de gewesten werden 
"̂  stadhouders benoemd. Onder 
- de heerschappij van Karel V 
^ werden de zeventien Neder-
» landse gewesten voor het eerst 
" een eenheid {aßeelding 73). Dat 
'2 proces van eenwording ging 
3 overigens met altijd zonder slag 
^ of stoot. In sommige gevallen 
^ kon Karel gebieden kopen, 

— ^ maar in andere gevallen was 
I W militair geweld nodig. Hoe dan 
«WW ook, Friesland (1524), Utrecht 

en het Oversticht (1528), Gro
ningen en Drenthe (1536) en 
ten slotte Gelderland-Zutphen 
(1543) kwamen allemaal onder 

het bestuur van de Habsburgse 
keizer. 

ORANJE 
Hendrik van Nassau's zoon, 
René Chalon, was een van de 
veldheren die in dienst van Ka
rel V tegen de vijandige gewes
ten vocnten. Hij stond bij de 
keizer in hoog aanzien. Karel 
was aan het sterfbed van de 
door een kanonskogel getroffen 
Chalon aanwezig. Hij stond er 
tevens garant voor dat Chalons 
laatste wil werd uitgevoerd. Zo
doende kreeg Willem van Nas
sau, een neef van Chalon, diens 
titel en bezittingen, waardoor 
hij zich voortaan prins van 
Oranje-Nassau mocht noemen 
(afieelding 14). Karel had wel de 
eis gesteld dat de jonge prins 
zijn ouderlijk huis in Dillenburg 
moest verlaten taßeeldingiß), 
waarmee hij Willem uit protes
tantse invloedssferen wilde 
houden. Willems vader stemde 
hiermee in, in hoop dat daar
door ook zijn eigen positie zou 
worden versterkt. De keizer zou 

Willem van Oranje als een zoon 
behandelen. Willem op zijn 
beurt heeft de keizer, de koning 
van Hispanje zoals ons volklied 
zegt, altijd met liefde en respect 
behandeld {aftieeldingiG). 

OPSTANDIGE MONNIK 
Het opkomende protestantis
me was de overtuigd katholieke 
vorst een doorn in het oog. Met 
harde hand probeerde hij de 
ketters te bestrijden. Ondanks 
de zware straffen kon Karel ech
ter de reformatie niet meer ke
ren. De aanhang van de Duitse 
monnik Luther was enorm en 
onstuitbaar, hoewel het er in 

het begin op leek dat Karels be
leid in de Nederlanden succes
vol was. Luther verzette zich te
gen allerlei gebruiken binnen de 
kerk, die tot misbruik hadden 
geleid. Hij kon zich evenmin 
verenigen met de katholieke 
leer die verkondigde dat wie een 
goed leven leidde in de hemel 
kwam. Volgens Luther kon al
leen Gods genade redding bie
den. 
Op last van Karel werd Luther 
bevolen naar de Rijksdag van 
Worms te komen [afbeelding 
77). De Rijksdag was een verza
melingvan vorsten, kerkvorsten 
en vertegenwoordigers van de 

KAROLUSGULDEN 
Een van de 'filmbeeiden' die PTT Post op het deze maand ver
schenen postzegelvelletje laat zien is die van de Karolusgulden. 
Dit was de naam van de gouden en zilveren munten die in de 
Nederlanden werden ingevoerd tijdens de regering van Karel V. 
Beide hadden een waarde van 20 stuivers. De Karolusgulden 
bleef tot op het eind van de Republiek de aanduiding van de re
keneenheid van 20 stuivers. In de praktijk werd de naam afge
kort tot gulden. 



23. Kamer van de keizer in het 
klooster van San Yuste, waar 
hij zich na zijn troonsa^tand 
terugtrol<. 

vrije steden. Luther werd ge
vraagd afstand te nemen van de 
boeken die hij had geschreven. 
Hij maakte een klungelige in
druk, omdat hij dit niet ver
wacht had. Maar nadat hij een 
dag respijt had gekregen wist 
hij zijn oude zellvertrouwen te
rug te winnen. Hij hield een 
gloedvol betoog en weigerde 
één woord terug te nemen van 
hetgeen hij had geschreven. Hij 
eindigde met de woorden: 'Hier 
sta ik. Ik kan niet anders. God 
heipe mij. Amen.' Luther kreeg 
toestemming om naar huis te 
gaan, maareen maand later 
werd hij door de vorsten bij het 
Edict van Worms vogelvrij ver
klaard. Het kon de reformatie 
niet meer stuiten, hoewel Karel 
nog steeds niet inzag welke in
vloed Luther had. Hij merkte 
dan ook cynisch op: 'Een kloos-
terbroeder die tegen het hele 
Christendom van looo jaar in
gaat, kan geen gelijk hebben.' 
Ondertussen bleef de keizer ge
weld gebruiken om het protes
tantisme de kop in te drukken. 

REFVBIJQVE FRANCUSE %y%. «'^p. 

i6. In het Wilhelmus wordt onder 
andere Willems trouw aan de Ko
ning van Hispanje bezongen. 

17. Luther weigerde in Worms voor 
Karel V iets van zijn woorden tegen 
het katholicisme terug te nemen. 

18. Calvijn kreeg in de Neder
landen steeds meer aanhan
gers, wat Karel met harde 
hand probeerde te bestrijden. 

19. Karel geportretteerd na de slag bij MUhIheiri 
(1547); de afbeelding op de zegel Is ontleend aan 
een schilderije van Titiaan, waarvan een detail hier
onder is a%ebeeld. 

In de Nederlanden kreeg een 
andere hervormer, de fransman 
Calvijn, steeds meer aanhan
gers (afl}eeldingi8). In 1550 
werd in het Bloedplakkaat be
paald dat voortaan op de mees
te vormen van ketterij de dood
straf stond. Er was veel verzet 
tegen de vervolgingen die het 
resultaat waren. 

SCHIJNOVERWINNING 
Het protestantisme had echter 
voorgoed wortel geschoten in 
bepaalde delen van het Habs-
burgse rijk. Terwijl het de keizer 
grote moeite kostte om aanval
len van de Turken af te slaan - in 
1529 kon Wenen op het nipper
tje in Habsburgse handen blij
ven - sloot een aantal Duitse 
vorsten een verbond tegen 
hem, het zogeheten Schmalkal-
disch verbond. De vorsten er
kenden het gezag van Karel niet 
meer over hun gebieden, maar 
omdat ze onderling zo verdeeld 
waren lukte het niet om onder 
het Habsburgse gezag uit te ko
men. Karel maakte slim gebruik 

van de verdeeldheid en kon met 
zijn legers verschillende opstan
dige steden bezetten. In 1547 
won hij de slag bij Mühlberg 
{afbeelding 79), waarna de op
standelingen hun verzet staak
ten en zien weer aan de keizer 
onderwierpen. De Duitse vor
sten waren echter alleen maar 
ogenschijnlijk verslagen. Ze 
stopten hun onderling gekra
keel en saboteerden ondertus
sen het keizerlijk gezag. 

AFTREDEN 
De keizer was daar ten slotte 
niet meer tegenop gewassen. 
Geplaagd door jicht, overver
moeid door de vele oorlogen en 
uitgeput van alle tegenwerking 
was hij met zijn 55 jaar een stok
oude man {afbeelding20). In ok-
toben555 aroeg hij zijn be
voegdheden in de Nederlanden 
over aan zijn zoon Filips {afbeel
ding 2T). Bij die gelegenheid 
kwam de keizer steunend op de 
schouder van zijn vertrouweling 
Willem van Oranje de Staten-
zaal van het paleis te Brussel 

binnen. Willem hielp hem op 
zijn hoge zetel en rangschikte 
zijn papieren voordat de keizer 
zijn afscheidsrede uitsprak {af-
bee\ding22). Een paar maanden 
later droeg hij ook het bestuur 
over de overzeese gebiedsdelen 
en de Spaanse en Bourgondi
sche koninkrijken over. De jon
gere broer van de keizer, Ferdi
nand, kreeg het gezag over 
Duitsland. Karel trok zich terug 
in het klooster San Yuste {af
beelding 23), waar hij op 21 sep
tember 1558 gedesillusioneerd 
zijn laatste adem uitblies. 

Jeffrey Croeneveld 

Geraadpleegde bronnen: 
Crote Winkler Prins Encyclopedie, 
Amsterdam 1992 
j.G. Kikkert, Willem van Oranje, 
Weesp 1983 
Lecturama's yooo jaar wereld ge
schiedenis, Renaissance en 
reformatie, Rotterdam 1977 
Website op Internet: http://keizer-
karel1soo-2000.gent.be 
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SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

Air Fnnn Ulï 
PirüaiO JKtrtUUM 
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^S.V'^ 
C « * l » « tATANIA 

CONCORDEVLUCHTEN 
Ook vorig jaar waren er 
weer diverse nieuwe 
vluchten met het super
sonische passagiersvlieg
tuig Concorde; de bestem
mingen lagen in de Ver
enigde Staten en in Zuid
Amerika. De hierboven 
afgedrukte voorbeelden 
hebben betrekking op 
vluchten naar NieuwCa
ledonië, de Verenigde 
Staten en Argentinië. 

KLM 
Onze nationale lucht
vaartmaatschappij KLM 
moet met zijn tijd mee. 
Het bedrijf voldeed on
langs aan een heuse ISO
norm, te weten ISO 
14001. De KLM is de eer
ste luchtvaartmaatschap
pij ter wereld die deze 
norm heeft weten te be
halen. 
Samenwerkingverbanden 
heeft de KLM ook. Er 
werd onlangs een zoge
noemde Letter ojintent 
met Air Europa getekend, 
(zie ook 'Filatelie' van de
cember I999). 

° NORTHWEST ArRllNES 
— De Amerikaanse lucht
«t vaartmaatschappij North
^ iDest Airlines gaat  zoals 

dat heet  code sharing vlie
gen met de KLM. Van code 
sharing is sprake als twee 
of meer maatschappijen 
die  met name op het ge
bied van de veiligheidsei
sen  volkomen vergelijk
baar opereren  samen
werken. De eerste code 
shann^activiteiten be
staan uit een vlucht van 
Detroit (Verenigde Sta
ten) naar Italië; de eerste 
vlucht wordt op 2 april 
van dit jaar gemaakt. 

LUFTHANSA 
Op 31 december jl. was er 
een eerste Millennium
vlucht van Lufthansa van 
Frankfurt (Duitsland) 
naar lohannesburg 

^W MAIN 75 f 

(ZuidAfrika) met een 
toestel van het type B747
400. 

SWISSAIR 
Op I en 2 april 1999 voer
de Siüissair in samenwer
king met TACV Cabo Verde 
Airlines een eerste vlucht 
met een B757 uit van Zü
rich (Zwitserland) naar 
Ilha do Sal (Kaapverdië). 
Dezelfde Zwitserse lucht
vaartmaatschappij vloog 
op 23 april 1999 in sa
menwerking met Austrian 
Airlines met een toestel 
van het type A320 van 
Wenen (Oostenrijk) naar 
Zürich (Zwitserland). 
Op II juni 199g was er 
een Swissairvlucht van 
Benghazi (Lybie) naar 
Zurich (Zwitserland); 
hiervoor werd een toestel 
van het type A3 20 inge
zet. 
Op 19 en 20 juni 1999 
werd in Zwitserland de 

tweeëndertigste Dag van 
de Aerofilatelie gehouden. 

BALLONPOST 
Op 5 december 1999 
werd in Oostenrijk weer 
de in luchtpostkringen 
bekende Christkind! Bal
lon/ahrt georganiseerd. 

lal lm Ausal (Oostenrijk). 
Er zou onder meer post 
van de Verenigde Naties 
(Wenen) worden meege
nomen, maar de weers
omstandigheden (te 
krachtige wind) lieten 
niet toe dat het lucht
schip opsteeg. De post
stukken werden wel afge
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LUFTSCHIFFPOST 
Op 6 december 1999 
werd een Lujtschijfpost
Jahrt georganiseerd ter 
herinnering aan SintNi
colaas. Het voorgenomen 
vertrekpunt was St. Niko

stempeld; ik toon u twee 
voorbeelden. 
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POSTZEGELVEIUNG 

Hogeweg 118 
4382 RK Vlissingen 

Tel. 0118-411878 
Fax 0118-411879 

POSTZEGELVEILING oAA^ 
Onder de hamer komen o.a.: 
- Omvangrijke afdeling 1e emissie, kleinrond- en ander stempelmateriaal. 
- Mooi gedeelte losse nos N.O.R. en buitenland w.i. veel topmateriaal 

(veelal gekleurd), variëteiten, brieven e.d. 
- Zoals gebruikelijk groot aantal interessante partijen, verzamelingen, 

restanten enz. van enkele tientjes tot duizenden guldens. 

Zaterdag 19 februari te ZOETERMEER 
Paviljoen "Zoetermeer" - Zilverstraat 2 

(voldoende parkeerruimte aanwezig) 

W. 
0118-411878 
De moeite waard! 

Uw inzending wordt gepresenteerd In één van de meest verzorgde catalogi 
van Nederland met als resultaat: DE BESTE OPBRENGSTEN. 
Informeert u eens vrijblijvend naar onze gunstige inzendvoorwaarden. 
Discretie verzekerd. Bij interessante objecten desgewenst kosteloos bezoek 
aan huis. 

DOOR OVERMAKING VAN ƒ 5 , -
(Por tokosten) 

ONTVANGT U ONZE ZEER LUXE 
CATALOGUS GRATIS, 

giro 3536041 bank 64.30.04.424 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

•NIEUW ZEELAND-AUSTRAUE-PACIFIC-WERELD^ 
NZ, Australië, AAI, mancolijsten welkom. 
500 verschillend NZ gestempeld voor ƒ 25,00 franco. 
1 kg NZ mix op papier (incl. nieuwste) voor ƒ 75,00 
franco (minimaal frankering een NZ $ 20 zegel] 
500 verschillend Australië gest. voor ƒ 25,00 franco. 
NIEUW NZ cataloaus 2000 kleur voor ƒ 20,00 franco. 
Australië (Comprenensive) catalogus 1999 kleur 
2e editie (incl. Austr staten) voor ƒ 50,00 franco 
Ifrankering $ 15,00). 
Wilt u ook onze wereld veilingcatalogus ontvangen, of 
onze andere verkooplijsten? 

Uw reacties aan: 
• PHILA NZ • 
P.O. Box 39-014 Howick, AKL, New Zealand, fax: 0064-9-579-8228. 
E-mail: global®phila.co.nz 
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Voor informatie: 

Jeanine de Troye 

Tel. 035-5488771 

Fax 035-5432777 

Brouwer Media 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % NVPH 
• Nederland gebr. vanaf 2 5 % NVPH 

Kwaliteit gegarandeerd 

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

tel. en fax 0592-314588. 
e-mail: ton.12@wxs.nl 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

mailto:ton.12@wxs.nl


SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA 

GELUKKIG NIEUWJAAR! 
De nieuwe eeuw is nau
welijks een dag oud wan
neer dit geschreven 
wordt, maar als u dit 
leest maakt niemand zich 
meer druk over dat magi
sche getal 2000, ook al 
zijn er flink wat landen 
die er een speciale post
zegel aan hebben gewijd. 
Desondanks toch nog de 
beste wensen voor al die 
trouwe lezers van deze 
rubriek die vaak reageren 
met vriendelijke briefes 
of telefoontjes. 

EEN EEUW GELEDEN 
De nieuwe eeuw bracht 
de redactie van het Fran
se postzegelblad Timbro-
loisirs op de gedachte 
eens te zien wat er zoal in 
de eerste weken van het 
jaar 1900 aan postzegels 
verscheen. Dat waren in 
het algemeen allemaal 
heel gewone frankeerze-
gels, zoals de Belgische 
zegel van 10 cent met de 
baardige koning Leopold 
II, een zegel met het toen 
bekende tweetalige 
strookje met de vraag aan 
de PTT om dat poststuk 
niet op zondag te bestel
len. Tegenwoordig mag 
je blij zijn als ze überhaupt 
de post nog bij je bezor
gen. 
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zegels van de In/ante als 
baby, maar in 1900 kwam 
de net 15 jaar geworden 
Alphonsus XIII in uni
form op de postzegel. 
In Engeland worden op 
postzegels afgebeelde 
koninginnen nooit ou
der. In 1900 verscheen 
een zegel van een halve 
penny met een afbeelding 
van de jonge vrouw die 
koningin Victoria eens 
was. Op dat moment was 
ze al 81 jaar. Trouwens, 
de huidige koningin, Eli
zabeth II, is op de beken
de Machin-zegels al 33 
jaar onveranderd geble
ven. 
Zwitserland begon de 
nieuwe eeuw honderd 
jaar geleden met een ech
te gelegenheidszegel, 
weliswaar ter gelegen
heid van het 25 jarig be
staan van de Wereldpost
vereniging, maar tóch. 
Kortom, een leuk idee 
om een verzamelingetje 
op te zetten met zegels 
die honderd jaar oud zijn. 

NEDERLAND IN DEN 
VREEMDE 
Ofschoon de Nederland
se nieuwe uitgiften in de 
buitenlandse filatelisti-
sche bladen meestal 
maar incidenteel vermeld 
worden, is de aandacht 

Postzegels uan honderdjaar geleden- ...leukvcrzamelgebied 

Beieren, toen nog een 
zelfstandig postaal ge
bied, kwam met zegels 
met het landswapen in 
reliëfdruk en Bosnië, dat 
onder Oostenrijks mili
tair bestuur stond, kreeg 
een postzegel zonder 
landsnaam, maar met het 
keizerlijk Oostenrijks 
wapen. 
Spanje had het destijds 
lang moeten doen met 

voor de Nederlandse fila
telie niet onbelangrijk. 
Het Duitse Bondsblad 
Philatelie van december 
brengt een artikeltje over 
de Arbeitsflemeinschojt Nie
derlande die vijftig jaar be
staat. De club is bijzon
der actief en beschikt on
der meer over een om
vangrijke bibliotheek. De 
ArGe heeft ook een eigen 
tijdschrift, waarin be-

ArGeNicderlonde: ...serieus bezig 
met Nederlandse Filatelie... 

langwekkende artikelen 
en studies verschijnen. 

Ter gelegenheid van het 
jubileum werd een hand
boek van 300 pagina's 
over de Cijferzegels van 
1876-1894 gepubliceerd, 
dat enige tijd geleden in 
Filatelie werd besproken. 
Ook de Deutsche Brief
marken-Revue van de
cember schenkt aan het 
jubileum van de ArGe en 
het handboek de nodige 
aandacht. 
De Nederlandse Bond 
van Filatelisten-Vereni
gingen onderscheidde de 
Arbeitsgemeinschaft on
langs met de Van der Wil-
ligen-medaille van het 
Costeruskapittel. 

NEDERUNDER IN DEN 
VREEMDE 
Het Amerikaanse blad 
Llnn's Stamp News 
plaatste op 9 november 
jl. een uitvoerig In me
moriam over Johannis de 
Kruyf, die op 92-jarige 
leeftijd is overleden en 
die in de Verenigde Sta
ten als een van de groot
ste experts op het gebied 
van de Nederlandse fila
telie geldt. Jo de Kruyf 
emigreerde in 1928 naar 
de Nieuwe Wereld en 
kwam via Canada naar 
New York, waar hij al in 
1934 de Netherlands and 
Colonies Philately Group 
oprichtte. Hij was sinds
dien vrijwel zijn gehele 
verdere leven redacteur 
van het orgaan van ge
noemde vereniging. De 
Kruyf publiceerde onder 
andere een handboek 
over onze postzegels en 
ook trad hij op als expert 
op het gebied van ver
valsingen. 

DE BAL IS ROND 
In Frankrijk wordt jaar
lijks onder de abonnees 
op de nieuwe uitgiften 
van La Poste een enquête 
gehouden naar wat men 
de mooiste zegel van het 

jaar vindt. In Nederland 
is een stichting 'De Post
zegel van het Jaar' na en
kele pogingen in stilte 
verdwenen, maar in 
Frankrijk hebben 92.000 
van de 650.000 abonnees 
laten weten welke zegel 
hun voorkeur had. De re
sultaten, die betrekking 
hebben op de jaargang 
1998 (het tellen gaat ken
nelijk niet zo vlug), wij
zen uit dat de ronde zegel 
die ter gelegenheid van 
de Wereldkampioen
schappen Voetbal van dat 
jaar werd uitgegeven het 
beste scoorde. Bijna 
twintig procent van de 
enquêtedeelnemers koos 
voorde'balzegel'. 

Voetbal is populair, uoetbal op 
postzegels (idk .. 

De winnaar werd op de 
voet gevolgd door de 
eveneens door Briat ont
worpen zegel van de 
Mont Saint-Michel. Inte
ressant zijn wat statisti
sche gegevens die, naar 
Atout Timbres bericht, 
uit de enquête naar voren 
kwamen. Zo bleek 37 
procent van de deelne
mers vrouw te zijn en wil
de 17 procent van de deel
nemers meer filatelisti-
sche informatie van de 
post ontvangen. Een ver
heugend verschijnsel: het 
aantal deelnemers bene
den de 18 jaar was dit 
keer bijna tien procent; 
twee jaar daarvoor (1996) 
was dat nog 7.7 procent. 

KANAALZONE 
OVERGEDRAGEN 
Nog even aandacht voor 
een stukje wereldge
schiedenis dat met het af
lopen van de twintigte 
eeuw zijn einde vond. In 
ons deel van de wereld is 

er weinig aandacht aan 
besteed, maar met in
gang van de 2iste eeuw is 
het bestuur van de Ka
naalzone in Midden-
Amerika na ongeveer een 
eeuw overgedragen aan 
de republiek Panama. 

Die staat werd in 1903 op 
instigatie van de Verenig
de Staten afgescheiden 
van de republiek Colom
bia, waar het gebied tot 
dan toe deel van uitmaak
te. Vervolgens pachtten 
de Verenigde Staten het 
gebied waar het 81.6 kilo
meter lange kanaal door 
liep.Voor deze ongeveer 
acht kilometer brede 
strook gaven de Verenig
de Staten vervolgens ei
gen zegels - aanvankelijk 
Amerikaanse zegels met 
de opdruk Canal-Zone uit. 

BANGKOK KOMT! 
Vanaf eind maart zal 
Bangkok, hoofdstad van 
Thailand, in het centrum 
van de filatelie staan; er 
wordt dan een grote we
reldtentoonstelling ge
houden. Uit Nederland 
zullen geen grote aantal
len bezoekers op deze ex
positie, Bangkok 2000, 
present zijn, maar er zijn 
nogal wat Nederlanders 
die belangstelling heb
ben voor de filatelie van 
het land dat eens Siam 
heette. 

Thailand uienkt uoor dejtlatelist, 
dankzij de tentoonstelling Bang
kok 2000. 

De prachtig uitgevoerde 
tentoonstellingsbulletins 
die het organisatiecomité 
heeft uitgegeven bevatten 
niet alleen veel techni
sche mededeUngen, 

Kanaalzone nu ujeerterug bij Ponamo... 



maar ook enkele artike
len over de postzegels 
van het koninkrijk dat in 
1883 zijn eerste zegels 
uitgaf. 

NIET AL TE STRENG 
Om met een serieuze 
overdenking te besluiten: 
het toonaangevende 
Amerikaanse tijdschrift 
American Philatelist van 
september 1999 verkon
digt in een groot artikel 
dat verzamelaars vooral 
met klassieke en kostba
re zegels hun kwaliteits
eisen niet al te zeer moe
ten opvoeren. Gerepa
reerde zegels horen in 
een collectie niet thuis, 
maar zegels met kleine 
defecten zoals een spel-
deprikje, een missend 
tandje of misschien een 
zwaar stempel moeten 
kunnen, vindt AP. Die 
kunnen er toe bijdragen 
dat storende lege plekken 
in een verzameling wor
den opgevuld, en dat te
gen een aantrekkelijke 
prijs (ongeveer een kwart 
van wat volstrekt gave ze
gels kosten). 

Een speldenprikje, een zuiaar 
stempel, een tondje minder - is dat 
nu 20 era > 

Trouwens, ook in Frank
rijk ziet men veel aanbie
dingen van zegels die van 
niet de allerhoogste kwa
liteit zijn steeds veelvul-
diger geadverteerd. Het 
is een onderwerp dat het 
zeker waard is om over te 
discussiëren. 

LEZEN GEEFT PLEZIER 
Kerstmis inspireerde De 
Philatelist uit Geleen (4e 
kwartaal 1999, uitgave 
nummer 122) tot een uit
voerig artikel over dit on
derwerp. Aan de hand 
van talrijke illustraties 

Kerstmis... thema met voldoende 
melin̂  van samen te stellen . 

behandelt de schrijver 
achtereenvolgens kerst-
gebruiken, kerstpost en 
kerststempels. Er is voor 
dit thema voldoende ma
teriaal voorhanden, tot 
zelfs luchtpostbrieven en 
aerogrammen. Kerst-
postbrieven waren er pas 
tijdens de Tweede We
reldoorlog en die zijn 
schaars. Kerstpostzegels 
worden door vrij veel lan
den uitgegeven en het is 
daarom opvallend dat 
Zwitserland er pas in 
1998 mee kwam. 

Al even opvallend is het 
dat Nederland ze hard
nekkig dccemberzê eis blijft 
noemen en deze naam 
zelfs geregistreerd heeft 
(TM) £)e schrijver meent 
dat Hongarije als eerste 
met dit fenomeen kwam, 
hoewel de Stanley Gib
bons catalogus twee ze
gels van Oostenrijk uit 
1937 als kerstzegels ver
meldt. Tot slot daagt de 
schrijver de lezers uit om 
aan te geven of er nog 
vroeger zegels zijn ver
schenen die voor kerstze
gel kunnen doorgaan. 

'Niet bestellen op zon
dag' was al eerder onder
werp van bespreking in 
filatelistische bladen. 
Clubblad nummer 
10/1999 van de postzegel
vereniging Zeeuwsch-
Vlaanderen gaat hier uit
gebreid op in met ver
schenen etiketten en tabs 
aan zegels. Ook de 
dienstnota's over dit on
derwerp komen in exten
so aan de orde. Voor die
genen die niets over dit 
onderwerp weten is het 
wel interessant om te le
zen, dat het tot1912 de 
normaalste zaak van de 
wereld was dat een brief 
op zondag werd bezorgd. 

De Brug (Philatelica Den 
Haag, december 1999) 
laat een somber geluid 
horen over de toekomst 
van de filatelie. Het voor
ziet een automaat naast 
de brievenbus, die het 
verschuldigde porto na 

tenaal om er een uitgebreide vcrza-

een druk op een rode 
knop op de brief drukt.. 
Ook gaat het blad in op 
de consequenties van 
Euro versus gulden in het 
rondzendverkeer; het 
blad hanteert als vuistre
gel dat afrondingen in 
guldens op 5 cent dienen 
te geschieden en bij eu
ro's op i(euro)cent. 

De Arbeitsgemeinschojt Nie
derlande kwam in deze af
levering van 'Wij lazen 
voor u' al eerder ter spra
ke. De ArGe gaat in het de
cembernummer 1999 van 
Nederland onder de loep 
(Duitstalig orgaan voor 
Nederland-verzamelaars 
in Duitsland en andere 
landen) uitgebreid in op 
de vlagstempels die in 
Nederland werden ge
bruikt gedurende de 
Tweede Wereldoorlog. 
Een van de opmerkelijke 
feiten uit het artikel is 
bijvoorbeeld dat het op i 
mei 1940 nog in gebruik 
zijnde vlagstempel Vacan-
tic in Vredifl Vaderland in 
augustus van datzelfde 
jaar werd gewijzigd in 
Vacantic Versterkt, Verjongt. 
Het artikel maakt de in
druk zeer compleet te 
zijn. 

Eemvizier (postzegelver
eniging Eemland) ver
heugt zich er al geruime 
tijd op over een vaste cor
respondent in Brazilië te 
beschikken. 

Eemvizier beschikt over een actieve 
correspondent in Brazilië. 

De schrijver informeert 
de lezers zeer uitgebreid 
over de achtergronden 

van de nieuwe emissies 
van dat land en door
spekt zijn verhaal met 
grappige persoonlijke 
belevenissen, waardoor 
het een verhaal wordt om 
van te smullen! Ook in 
het decembernummer 
van het blad is dat weer 
het geval. 

In Jungfraupost (Studie
groep Zwitserland) van 
december 1999 wordt het 
geheim van een vracht
brief uit 1837 onthuld. 
Hoewel het hier niet gaat 
om een postaal verzon
den brief, maar om een 
vrachtbrief voorzien van 
een voorloper van de late
re belastingzegels, 
dwingt het respect af als 
we ons realiseren hoeveel 
speurzin er nodig was 
om de betekenis te ach
terhalen. 

In Oost Europa Filatelie 
van november 1999 tref
fen we het eerste deel van 
een artikel aan over het 
Cyrillisch alfabet. Het zet 
uiteen hoe dat alfabet is 
ontstaan en waar het in 
gebruik is. Het schrift 
ontleent zijn naam aan 
de Macedonische mon
nik Cyrillus, die in de ne
gende eeuw naar de Sla
vische gebieden werd uit
gezonden om het Chris
tendom te prediken. We 
zien uit naar het vervolg, 
dat dieper zal ingaan op 
dit onderwerp. 

Christmas Island, maar 
welk? Daarover schrijft 
Novioposta in nummer 
66. Er blijken er drie te 
zijn en wel een in de In
dische Oceaan ten zuiden 
van Java, een in Microne
sië in de Stille Oceaan en 
een aan de oostkust van 
Nova Scotia, de meest 
oostelijke provincie van 
Canada. U kunt dus post
zegels van Kersteiland 
aantreffen met de waarde 
in Australische valuta, in 
die van Kiribati en in die 
van Canada. 

Het eerste deel van een 
helder verhaal dat ingaat 
op de vraag, waaruit een 
goede thematische ver
zameling moet bestaan 
vinden we in het decem
bernummer van Kaas-
post van de NVPV afde
ling Alkmaar. Als be
langrijkste eigenschap 
van de thematische ver
zameling geldt het tel
kens terugkerend motief 
in de zegels, de stem
pels, de postzegelboek
jes, de postwaardestuk-
ken enzovoort. Met be

langstelling kijken we uit 
naar het vervolg. 

In het Bulletin van de 
postzegelvereniging Post-
aumaat wordt een duide
lijke uiteenzetting gege
ven over de verschillen 
tussen postzegelboekjes, 
automaatboekjes, hang-
boekjes, hangmapjes en 
wat er verder nog in de 
winkel van sinkel van 
PTT Post te koop is. 

Bulletin Postaumaat discussie 
over nieuwe producten PTT Post 
in volle gang .. 

Er wordt uitgebreid inge
gaan op overeenkomsten 
in kaftvarianten, gerilde 
en niet gerilde vouwen, 
plakkingen, lijmpunten, 
losse inhouden en derge
lijke. In een duidelijk 
overzicht worden de 
reeds verschenen hang-
boekjes met al hun bij
zonderheden afzonder
lijk vermeld. 

In De Loupe (december 
'99) van de gelijknamige 
vereniging uit Leusden 
staat een artikel over 
Emile Zola dat tot de ge
schiedkundige filatelie 
gerekend kan worden. De 
voor het eindexamen ly
ceum tot tweemaal toe 
voor het examenvak 
Frans gezakte Emile brak 
op 28-jarige leeftijd door 
als schrijver met zijn ro
mans Therèse Raquin en 
Madeleine Firot. Grote be
kendheid verwierf hij met 
zijn verdediging van de 
militair Dreyfus, die ten 
onrechte van landverraad 
werd beschuldigd. 



ienhors« 
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)15,00 
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. 0541-515879/5111 
Fax 0541-520302 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 

ax076- 5200105 
-mail: l<ienhors@casemi 

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

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

WWW.KIENH0RST.COM 

De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dot maande l i j ks verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen-en buitenland. 

JAARABONNEMENT 2 0 0 0 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-1 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

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

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

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 
Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Voor inlichtingen en 
GRATIS cataiogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592-350486 
fax: 0592-355861 
email: poveia@wxs.nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

Uw voordelen Veilingschema 

aantrekkelijke kavels maart 
aantrekkelijke Inzetten juni 
100% garantie september 
optimale service december 
gratis fotokopieënservice 
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M.W. Karssen, 
Koperwiek20 (Villatelie), 
8081 ZP Elburg. 
Tel. 0525-680148 
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HANDELSONDERNEMING IMPORTEXPORT 

Fabrikant FILISAFE ( & Groothandel in Filateiistisclne en Numismatische artikeien 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
Kerkstraat17  NL4854CCBavel  Tel. (0161)431983,fax(0161)433099 
Bank: Rabo, Bavel rek.nr. 10.46.96.761  K.v.K. 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65  BTW nr. NL.0.647 19,455.601 

DAVO ■ HARTBERGER • HAWIO ■ IMPORTA  KABE  LEUCHTTURM ■ LINDNER ■ MICHEL  SAFE • SCHAUBEK ■ UtilE ■ YVERT 

SCHAUBEK sterk in kwa l i te i t 
en . . . ui tgebre id ! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

verzamei l iet in SCHAUBEK! 

Nieuwe staten zoals WitRusland, 
Kroatië, Slowenië, Georgië, 
Kazachstan, Azerbeidzjan, 
enz..verzamel het, u kunt 
het nog kompleet krijgen! 
Alle landen in standaard en 
brillant uitvoering leverbaar. 
U kunt kiezen uit schroef, 
klem en ringbanden met of 
zonder kassettte. 

KIES VOOR SCHAUBEK! 

NEDERLAND 
EN 

OVERZEE 
tegen afbraakprijzen 
Nederland en O.G. na de oorlog 20 tot 40% 

Katalog. 
Nederland en O.G. voor de oorlog ca. 30 tot 

40% Katalog, 
alles zowel gebruikt als ongebruikt. 

ook Indonesië ^ 
Nederland en O.G. voor de oorlog postfris 

ca. 40% Katalog. 
Stuur uw vragen of mancolijst. Eerste levering 
onbekende adressen bij vooruitbetaling. 
Prijzen vrijblijvend zolang voorraad strekt. 

Postzegelhandel Tolhuizen iid N.V.RH. 
Folkingestr 35, 9711 JT Groningen, 

Tel. 0503131577, Giro 837103 

lOEliT 1/ NEOEdiam EN OVERZEE? 
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. 

Mf/lV iysmU GaMNOEEQT KOPEN lOUOEtt EHIG ftmCOl 
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.M. HOEKSTRA Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten 
Telefoon 0597430755, Fax 0597431428 

IVlotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
Vee 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" 
Maandereind 61, 6711 AB, EdeCentrum 0318  61 03 34 

Postzegelver. Voorschoten organiseert op 
11 maart 2000 van 10  16 uur 

Propagandatentoonstelling + Koop en Ruilbeurs in 
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten 

Toegang gratis 
Hoofdsponsor: De Laat en Kromhout makelaardij o.g. 

OUDE POSTZEGELBOEKJES 
WAAR VIND JE DIE NOG? 
WIJ KUNNEN BIJVOORBEELD LEVEREN: 

België 
België 
Canada 
China 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Ierland 
IJsland 
Jamaica 
Japan 
Letland 
Luxemburg 

1913 
1941 
1912 
1932 
1931 
1929 
1912 
1906 
1946 
1945 
1935 
1941 
1938 
1930 

Al 3d 2F50 'La Royale Beige' 
A35 20F 'Une pêche miraculeuse' 
Nr 3 24c 12x2c George V 
Shanghai Emergency Postal Service 
HRE 17Galle& Jessen V 
28a Nothilfe 

2/, George V 
20x1 Oc rood Semeuse (Blanc) 
2/, Nr 2846 
kaft blauw 
24x1 p red. 'Jamaica Rum' 
20x2 yen rood 
Jubileum: 20 jaar Letland 
Caritas boekje 

BB3 
3 
6 
7N 

Altes In beste kwaliteit In volgende advertentie een vervolg hierop. 

LETi OTE^^ÄTDOP^ÄL 

ƒ 400,-
ƒ 250,-
ƒ 180,-
ƒ 3000,-
ƒ 400,-
ƒ 480,-
ƒ 1400,-
ƒ 840,-
ƒ 1275,-
ƒ 1250,-
ƒ 5900,-
ƒ 450,-
ƒ 600,-
ƒ 1225,-

POSTBUS1051 
5144 CB WAALWIJK 
TEL. 0416-331451 
FAX 0416-342856 
booklets@telebyte.nl 

Frankeergeldige 
postzegels 

van Nederland en alle West-
Europese landen 

koopt J.F.P. Peerenboom 
PeeUaan89,5691 LK Son. TeL/Fax: 0499-475622. 
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1 
SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAARAMPTMEIJER 
POSTBUS 132, 2770 AC BOSKOOP 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding meldmfl 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelstervan deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALBANIË 
29'99. Zeventigste verjaar
dag eerste nationale aüetiek
kampioenschap, Tirana. 
10, 20, 200 L. In samenhang. 
Resp. speerwerpen, discus
werpen, hardlopen; alle af
beeldingen met speerwerper 
op achtergrond. 
joio'gg. Iconen van Onufri 
(i6de eeuw) van Albaneseby
zantijnse schilders. 
30, 300 L. Resp. Maria met 
Kind, de Opstanding. 
28ii'g9. Belangrijke perso
nen. 
Blokje met 10, 20, 50, 300 L. 
Resp. dierenarts Bilal Golemi 
(18991955), politicus Azem 
Galica (18891924), schrijver 
Viktor Efümiu (18891972), 
dichter Lasgush Poradeci 
(19001987). 
ii2'99. Carnavalsmaskers. 
30, 300 L. Resp. stierenmas
ker, pauwenmasker. 

ANDORRA FRANS 
5i'oo. Millennium; viering 
van het jaar 2000. 
3. F. (€ 0.46). Gestileerde fi
guurtjes hand in hand. 

PRINCIPAT D A M ) O R R A 

%^M' 
ANDORRA SPAANS 
229'99. Toerisme. 

„ 35P. RullhuisinSispony. 
o 

° AZERBEIDZJAN 
_ 38'99. Torens. 
^ 1000, 3000 m. Resp. Dord 
= Kundge (14de eeuw), Dan
•^ ravy (13de eeuw). 
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^SÈSSÉ 

gio'gg. Vijfenzeventig jaar 
autonome republiek Naxci
van. 
1000 m. Tweemaal, in sa
menhang; blok met beide ze
gels. Resp. president H. Aliy
ev, landkaart republiek Nax
civan met historische/cultu
rele monumenten. 
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2oio'gg. Honderdste ge
boortedag van toneelschrijver 
GafarGabbarii (18991934). 
250 m. Theatergordijn met 
portret. 

Azdrbaycan pot;tu 

goio'gg. Tachtig jaar post
zegels van Azerbeidzjan; ze
gel op zegel. 
Blok met viermaal 500 m. 
Resp. Yvert nrs. 19, 20, 24 en 
27 met op blokrand bouw
kundige monumenten. 

BELGIË 
22ii'99. Frankeer(rol)ze
gels. 
Doosjes met 100 zelfklevende 
zegels, zonder aanduiding 
van nominale waarde met af
beelding van geranium (Pe
largonium, zie melding 1/64), 
logo van de Post, uitgiftejaar, 
bestemd voor brieven binnen
land; afbeelding van tulp (Tu
lipa), logo en jaar, bestemd 
voor brieven buitenland (prio
ritaire zendingen, zone A, Eu
ropese Unie). 
3i'oo. Millennium; nieuw
jaarzegel 'welkom 2000'. 
17 fr. (€ 0.42). Symbolisch 
welkom aan het jaar 2000. 

24i'oo. Promotie van de fi
latelie. 

1718, 32115 fr. 
^ Q « (€ 0.42+0.20, 
• 7 7 0.79+0.37); vel
^ letje van 50+25 

fr. (€ 1.24+0.62). 
Portretten van 
resp. koningin 

Astrid (vierde koningin der 
Belgen, afkomstig uit Zwe
den), koningin Fabiola (vijfde 
koningin, afkomstig uit 

Spanje), koningin Paola (zes
de en huidige koningin, af
komstig uit Italië). 
24i'oo. Brussel 2000, Euro
pese cultuurstad van het jaar 
2000. 
Strook met driemaal 17 fr. 
(€ 0.42) doorlopend, twee 
vignetten. Doorlopend pano
rama van Brussel en zijn mul
ticultureel karakter (bevol
king: ketjes 'Brusselse straat
jongens' en migranten uit di
verse continenten; cultuur: 
Anne Teresa De Keersmaeker 
en Toots Thielemansen; 
communicatie: TGV, boot en 
vliegtuig); vignetten met logo 
'Brussel 2000 Europese cul
tuurstad'. 
24i'oo. Frankeerzegels type 
'Broux/MVTM': Myriam 
Voz/Thierry Martin. 
19 fr. (€ 0.47). Portret koning 
Albert II. 
24i'oo. Frankeerzegels, vo
gels. 
16 fr. (€ 0.40). Grauwe klau
wier. 

2i2'oo. Vijfhonderdste ge
boortedag van Karel V (Gent 
1500Yuste 1558); gemeen
schappelijke uitgifte met 
Spanje. 
17, 21 fr. (€ 0.42,0.52); blok 
van 34 fr. (€ 0.84). Resp. Ka
rel V als Meester van het Gul
den Vlies (onbekende mees
ter uit de Venetiaanse 
school), op veertigjarige leef
tijd (Corneille de la Haye, ook 
wel Corneille de Lyon, circa 
1574); portret te paard (Titi
aan, circa i4goi576), blok
rand met wereldkaart van 
Abraham Ortelius ('Typus 
OrbisTerrarum'). 

2i2'oo. Exacte wetenschap
pen; het jaar 2000 werd door 
de Unesco uitgeroepen tot 
'World Mathematical Year 
2000'. 
17 fr. (€ 0.42). Wiskundige 

formules en 
been van Is
hango 
(merktekens 
in de rand, 
één van de 
oudste 
vondsten op 
wiskundig 
gebied). 
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2i2'oo. Serie 'een reis 'om' 
de 20ste eeuw in 80 postze
gels'; kindertekening met 
vooruitblik op de 21ste eeuw. 
17 fr. (€ 0.42). De wereld van 
de toekomst door een kind 
gezien (Joachim Beckers, 11 
jaar). 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
85'gg. Rode Kruis; ver
plichte bijplakzegel. 
o.10 KM. Handen, rood 
kruis. 
i4g'gg. Rode Kruis; week 
van de t.b.c.bestrijding; ver
plichte bijplakzegel. 
o.io KM. Weg met verkeers
bord 'stop t.b.c.', getal 2000. 

BULGARIJE 
57'99. Frankeerzegels, 
bronnen. 
o.oi, o.io, 0.18 L. Resp. in 
klooster bij Sopot, 'Peew'
bron in Kopriwstiza, in San
danski. 
jS'gg. Frankeerzegels, 
bronnen. 
0.20 L. 'Uhu'bron in Karlo
vo. 
239'g9. Honderd jaar geor
ganiseerde landbouwbewe

ging
0.18 L. Klavertjevier. 
Sio'gg. 'Bulgaria 1999', 
postzegeltentoonstelling. 
Blok met viermaal 600 L. 
Doorlopend beeld van leeuw 
uit wapen. 
öio'gg. Zangvogels. 
0.08, o.i8, 0.20, 060 L. Resp. 
Lanius minor, Turdus visci
vorus. Prunella modularis, 
Emberiza hortulana. 
Sio'gg. Fauna; beschermde 
dieren, schildpadden, 
o.10,0.18,0.30,0.60 L. Resp. 
Testudo graeca, Emys orbicu
lans, Testudo hermanni, 
Mauremys caspica. 
loio'gg. Hoogtepunten 
Bulgaarse olympische spor
ters. 
o.10, 0.20, 0.30, 0.60 L. Resp. 
boksen (16 medailles), hoog
springen (17), gewichtheffen 
(31), worstelen (60). 

CYPRUS TURKS 
i2ii'g9. Gedenkjaren. 
75.000, 225.000, 250.000 TL. 
Resp. vijfendertig jaar KKTC 
(Turkse posterijen), hon

derdvijfentwintig jaar UPU*, 
totale zonsverduistering op 
II augustus 1999. 
November 'gg. Slangen. 
150.000 TL. Viermaal. 
3i2'gg. Verwoesting van 
Turks cultureel erfgoed in 
ZuidCyprus; religieuze en 
culturele gebouwen (reactie 
op melding 1/64 'vijfentwin
tigjaar illegale Turkse mili
taire bezetting van Cyprus'). 
75.000,15.000, 210.000, 
i.ooo.oooTL. 

*««««>*•**•<***«««•* 
KUZEY KI8RIS 1 MIÜON 

LI It A TURK 
CUMHURIYCT 

f 
f 

tWmmlÊÊ

DENEMARKEN 
i2i'oo. De twintigste eeuw, 
I (er verschijnen in totaal vier 
series met vier zegels). 
4.,4.50, 5.25, 5.75 kr. Resp. 
krant 'Aftenposten': de 
avondpost van 26 juli 1901 
met artikel over het nieuwe 
ministerie Deuntzer (portret 
professor J.H. Deuntzer), il
lustratie 'Jensen er valgtü'uit 
krant van 1903 van tekenaar 
Alfred Schmidt (betreft eerste 
sociaaldemocratische bur
gemeester van Kopenhagen), 
Deense film 'Abgründe' 
(1910) met filmscène van Asta 
Nielsen en Poul Reumert, 
communicatie (reclameaf
beelding van telefonerende 
vrouw, 1914). 
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DUITSLAND 
iji'oo. Jubileum A.D. 2000 
(Geboorte van Jezus 2000 jaar 
geleden). 
iio Pf. Kruis in cirkel met 



centraal vijf duiven, Latijnse 
tekst 'Christus Heri Hodie 
Semper' en 'Christus Gestern 
Heute in Eeuwigkeit' (Chris
tus gisteren, heden en in eeu
wigheid). 
ij-i-'oo. Keizer Karel de Gro
te (742-814), Dom van Aken 
1200 jaar geleden gebouwd 
(Unesco*-werelderfgoed in 
1978). 
110 Pf. Grondomtrekvan de 
'Pfalzkapelle' (Mariakerk) en 
borstbeeld van Karel de Gro
te. 

ij-i-'oo. EXPO 2000 Han
nover, wereldtentoonstelling. 
100 Pf Symbolische voorstel
ling van mens, natuur en 
techniek (o.a. detail van foto 
van oog, gemaakt door Tony 
Stone uit München). 

^^^K^m^m^m^mw 

Muster 
100 m 

ij-i-'oo. Honderdvijfentwin-
tigste geboortedag van theo-
loog/filosoof/medicus/orga-
nist/muziekwetenschapper 
Albert Schweitzer (1875-
1965, Nobelprijs voor de vre
de in 1952). 
no Pf Portret en handteke
ning. 

ij-i-'oo. Honderd jaar Duitse 
voetbalbond. (DFB: Deut
scher Fussball-Bund). 
110 Pf Ronde zegel. Voetbal 
met logo. 

ij-i-'oo. Tiende sterfdag van 
politicus Herbert Wehner 
(1906-1990). 
n o Pf Portretfoto gemaakt 
door J.H. Darchiner uit Born. 

ij-i-'oo. 'Geen geweld tegen 
vrouwen'. 
iio Pf Profielfoto van vrouw 
(fotograaf Tony Stone), tekst 
'Keine Gewalt gegen Frau
en'). 

ESTLAND 
22-io-'9g. Frankeerzegels 
type staatswapen. 
3.60 kr. Drie leeuwen. 
4-ii-'99. Frankeerzegels type 
staatswapen. 
0.30, 2.- kr. Drie leeuwen. 
25-ii-'99. Kerstmis 1999. 
3.10 kr. Kerstkabouters met 
mandje appels en hart, ca
deaus. 

25-ii-'99. De eerste publieke 
kerstboom in Tallinn in 1441. 
7.- kr. Afbeelding van de 
kerstboom in 1441. 

1441.3. - \Müm 
esmü koriüTaliami 

ï f s t i ^ 7.00 3 

FINLAND 
i2-i-'oo. Jubileum postzegel
boekje stad Helsinki; 450 jaar 
geleden gesticht, een van de 
Europese culmursteden 2000. 
Inhoud: twee vellen met elk 
vier zegels van 3.50 Fm. en 
acht pagina's tekst en plaat
jes met een verkoopprijs van 
30.-Fm. 
Vel I. Architectuur in Helsin
ki. Resp. museum van heden
daagse kunst Kiasma (Steven 
Holl), Lasipalatsi bisoscoop 
en mediacentrum, Turku
kathedraal op 'Senate 
Square', Finlandia Hall (Alvar 
Aalto). 
Vel II. Belangrijke gebeurte
nissen. Resp. openluchtcon
certen in Kaivopuisto Park, 

'Market Square' in de herfst 
(Baltische haringmarkt), 
'Forces ofLight City Festival', 
'The Quest for the Lost 
Crown' (speurtocht voor kin
deren naar de verloren kroon 
in het labyrint van het Suo-
menlinna kasteel). 
i2-i-'oo. De Baltische haring-
markt. 
3.50 Fm. Als in het jubileum
boekje. 

Postzegel
boekje met 
tweemaal 
vijf zegels 
van 3.-F. 
(€0.46). 
Hartvormi

ge zegels. Resp. twee slangen 
vormen hart met strikje (in 
verschillende tinten rood), 
vrouwengezicht (met groene 
achtergrond). 

suomi finlancl350 

i2-i-'oo. Suomenlinna kas
teel 'Castle of Finland' als 
'bewaker' haveningang Hel
sinki. 
7.20 Fm. Het kasteel. 

S K I M I l l M . W I ) 

i2-i-'oo. 'Vrienden in de 
ruimte', postzegelboekje 
'met vriendschap' (o.a. voor 
Sint Valentijn, 14 februari). 
Inhoud: zesmaal 3.50 Fm. 
Resp. meisje met wereldbol 
waarop meisje met bal als 
rugzak, ladder tegen maan 
met twee beklimmers, vogel-
huisje als ballon met twee vo
gels, figuurtje met hoefijzer 
als 'zwem-vliegband' en bol 
(planeetNeptunus) metvhe-
gende jongen, planeet (Jupi
ter) met zich op ring bevin
dende jongeren, uitijsbal 
(Pluto) tevoorschijn komen
de ijsbeer en ijshallen blazen
de figuur; sterrenhemel als 
achtergrond. 

FRANKRIJK 
3-i-'oo. De vuurtoren 'du 
Bout du Monde' (aan het eind 
van de wereld, bij Kaap 
Hoorn; Jules Verne schreef in 
een van zijn laatste romans 
over twee identieke schitte
rende lichten, zie pag. 154). 
3.- F. (€ 0.46). Vuurtoren 
'San Juan de Salvamento' en 
'La Rochelle'. 
lo-i-'oo. 'Coeurs 2000', Yves 
Saint Laurent(geboren in 
1936); groen en roze, de mo-
dekleuren van de eerste col
lectie van het nieuwe tijd
perk. 

i7-i-'oo. Bank van Frankrijk. 
3.- F. (€ 0.46). Deur met 
'Banque de France'; details 
van bankbiljetten. 

GIBRALTAR 
28-i-'oo. Millenniumzegels 
'Gibraltar through the ages'. 
Vel met zestien zegels (acht-
maal 5 en achtmaal 30 p.); 
postzegelboekje met alle ze
gels en achtergrondinforma
tie. 
28-i-'oo. 'Stampin the futu
re'; wereldwedstrijd postze
gels ontwerpen, vier be
kroonde tekeningen van kin
deren uit Gibraltar. 
Velletje met viermaal vier ze
gels van 30, 42, 54, 66 p. van 
Colin Grech, Kim Barea, 
Stephan Wiüiamson-Fa en 
Michael Podesta, velrand met 
ontwerpen van de overige 
deelnemers uit Gibraltar. 

GRIEKENLAND 
i3-i2-'99. Strijdkrachten. 
20, 30, 40, 50, 70,120,170, 
250, 600 Dr. Resp. oefening 
luchtlanding, boot met pro
jectielen op patrouille in de 
Egeïsche Zee, twee F-16 vlieg
tuigen, vliegtuig Cl-25 tijdens 
brandbestrijding, torpedo-
boot tijdens oefening, distri
butie van humanitaire hulp in 

Bosnië, vliegtuig Mirage 
2000 op patrouille in de Egei-
sche Zee, gezamenlijke 
offensieve oefening, onder
zeeër Okeanos. 

i-i-'oo. Oecumenisch pa
triarchaat, 2000 jaar na 
Christus. 
20, 50,120,170, 200, 500 Dr. 
Resp. de Geboorte van Jezus, 
inter-religieuze dialoog, 
doxologie, epifanie, commu
nie, voorzienigheid. 

GROOT-BRITTANNIË 
i-2-'oo. 'Fire and Light'; mil
lenniumzegels 2000/5, 6, 7, 
8. 
19, 26,44, 64 p. Resp. 
'Beacons across the land' 
(vuurbakens en vuurwerk tij
dens de millenniumviering); 
RheilflFordd, Eeri/Snowdonia 
(stoomlocomotief'Welsh 
Highland Railway' van Cae-
narfon naar Porthmadog, 
1930); 'Dynamic Earth' in 
Edinburgh (bliksemflitsen, 
spectaculair project met als 
onderwerp het verhaal van 
onze planeet vanaf de 'Big 
Bang' tot heden, 'Old Town' 
van Edinburgh naast het 
'Holyroodhouse'); 'Lighting 
Croydon's skyline' (kleurige 
ringen, lichtschouwspel in
gegeven door bouwkundige 
tentoonstelling in 1993). 

IERLAND 
Afbeelding melding 1/65. 



ii'oo. Millennium, II; histo
rische gebeurtenissen. 
Vel met tweemaal zes zegels 
van 30 p. Resp. invasie van 
de Noormannen, de 'Vikin
gentijd' (vanaf eind 8ste 
eeuw); 'flight of the earls ' 
(vlucht van de graven, einde 
van het oude Gaelic bestel, 
oorzaak van sterke verzwak
king Ierse macht); Ierse par
lement 1782 (erkennmgvan 
democratie); de 'Land 
League' (landhervorming); 
onafhankelijkheid; 'UN 
Peacekeeping' (rol van Ier
land bij handhaven van we
reldvrede). 
2g2'oo. Millennium, III (zie 
melding 1/65, gemeld als 
millennium II). 

ITALIÉ 
24ii'99. Hetjubeljaar. 
1000 (€. 0.52). Driemaal. 
Fragmenten van perkament. 
Resp. 'Tabula Peutingeriana' 
(middeleeuwen), zegel uit de 
i8de eeuw met pelgrims op 
weg naar de vier basilieken 
van Rome en de 'Scala Santa', 
reliëf met afbeelding van pel
grims (Dom van Fidenza, 
12de13de eeuw). 

1000 ^Ok^ s. ' °52 

27ii'g9. Het nieuwe 
millennium. 
4800 L. (€ 2.48). Een afbeel
ding ontleend aan 'De schep
ping van Adam' van Michel
angelo, een robothand i.p.v. 
Godshand. 

f^ÊÊÊJi 
ij-n-'gg. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed'; honderd
ste geboortedag van schilder 
Antonio Ligabue (1899
1965). 
1000 L. (€ 0.52). Schilderij 
'luipaard gebeten door spin' 
(gemeentenhuis van Color
no). 

JOEGOSLAVIË 
27ii'99. NATO* agressie 
op Joegoslavië, 24 maart 

= 1999
=■ 2., 6.Ndin. Beide driemaal. 
° Aangerichte verwoestingen. 
_ Resp. telecommunicatie, zie
^ kenhuizen (tweemaal twee 
= verschillende afbeeldingen), 
°= raffinaderij, televisie. 

KROATIË 
24ii'99. Kerstmis 1999. 
2.30 kn. Detail van relief

kerststal 'Nativity for my 
children' van Mila Wood 
{1928). 
i5i2'99. Moderne kunst; 
schilderijen. 
2.30, 3.50, 5. kn. Resp. 'een 
winterlandschap' (Gabrijel 
Jurkic, i886i974);'Klek', 
landschap met brug (Oton 
Postruznik, 19001978), 'uit 
steen gehouwen tafel' (Ignjat 
Job, 18951936). 

O'on POSTRU.'MK O , ^ 

Zonder datum. Franjo Tudj
man, 19221999. 
2.30, 5.kn. Portret. 
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LITOUWEN 
3i'oo. Frankeerzegels; 
smeedijzeren hoogste punten 
van monumenten. 
10, 20 c , I., 1.30,1.70 Lt. 
Resp. van paal langs de weg 
(Rietavas), in Andriunai, Vei
zirzenai, Vaizgakiemis, Bau
kai. 
i62'oo. Dag van de onaf
hankelijkheid; portretten on
dertekenaars verklaring van 
onafhankelijkheid. 
1.30,1.70 Lt. Resp. J. Vaila
kaitis (18861944), J. Smilge
vicius (18701942). 
ii3'oo. Tiende verjaardag 
herstel onafhankelijkheid. 
Blok van 7.40 Lt. Zegel met 
verklaring van onafhankelijk
heid, II maart 1990; blok met 
gebouw. 
253'oo. Bekende personen; 
portretten. 
I., 1.30,1.70 Lt. Resp. schrij
ver V. Pietaris (18501902), 
kunstenaar K. Ruseckas 
(18001860), cultureel werker 
P. Visinskis (18751906). 

LUXEMBURG 
3i'oo. Millennium. 
Postzegelboekje met twee

maal een 
mm*m 
tntfltiw 
Ai2 

blok met vier 
zelfklevende 
zegels met 
letter'A.'De 
vier zegels 
van het blok 
vormen sa

men een grafische voorstel
ling van de overgang naar het 
nieuwe millennium. 

MACEDONIË 
i6'99. Rode Kruis; week van 
de solidariteit, verplichte bij
plakzegel. 
2 den. Mensen rond wereld
bol met rood kruis. 
256'99. Middeleeuwse 
Macedonische heersers met 
regeringsperiodes. 
Blok met 4, 8,18, 30 den. 
Resp. vorst Strez (12041214), 
tsaar Gorgi Vojteh (1072
1073), vorst Dobromir Hrs 
(11951203), tsaar Petar Del
jan (10401041). 
i49'99. Rode Kruis; week 
van de t.b.c.bestrijding, ver
plichte bijplakzegel. 
2 den. Longlcwab, gezichten. 

MALTA 
27ii'99. Kerstmis 1999. 
6, 6+3,16+3, 26+3 c. Resp. 
moeder en kind, zingende 
kinderen met boek 'Millied 
1999': kerstmis, knipogende 
kerstman, kerstversieringen 
(bal, knipwerk). 

Mil in> 

MALTA 16'3 
HatryBofg J9S9 Bttnöesdruckete 

ioi2'9g. Vijfentwintig jaar 
republiek Malta. 
6, II, 16, ig, 26 c. 

MAN 
24i'oo. 'The story of time'. 
22, 26, 29, 34, 38,44 p. Resp. 
John Harrison, George Da
niels, John Harrison, Thomas 
Mudge, John Arnold, Tho
mas Earnshaw (geen verdere 
gegevens). 
292'oo. 'The Lady of our 
century'. 
22, 26, 30,44, 52, 64 p.; blok 
(geen verdere gegevens). 

MOLDAVIË 
208'99. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag van dich
ter Johann Wolfgang von 
Goethe (17491832). 
1.10 L. Portret, scène uit 
Faust. 
3i8'gg. Tien jaar Latijns al
fabet. 
25 b. Gestileerde adelaar (wa
pen). 
iig'gg. Patriarchen; por
tretten van metropolieten 
(aartsbisschoppen die aan 
het hoofd staan van een kerk
provincie). 
25 b., 2.40 L. Resp. Varlaam 
(i5goi657), Gurie Grosu 
(i877ig43). 

MONACO 
i3i2'gg. Vierentwintigste 
internationaal circusfestival, 
Monte Carlo (20 tot 27 janu
ari 2000). 
2.70 F. (€ 0.41). Aanplakbiljet 
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met clown en 'XXIV Festival 
du Cirque'. 
i3i2'99. Kerstmis 1999. 
3. F. (€0.46). Moeder met 
kind. 

i3i2'99. Jubeljaar 2000; 
opening 'Porta Santa' in de 
SintPieterbasiliek. 
3.50 F. (€0.53). Pauselijke 
hand en de heilige deur. 

i3i2'99. Drieëndertigste in
ternationaal concours bloem
sierkunst 2000. 
4.50 F. (€ 0.69). Bloemschik
king met verwerking van het 
jaartal 2000. 

OEKRAÏNE 
49'99. Internationaal jaar 
van de ouderen, Oekraïnse 
kunst. 
Blok van 1.20 G.+io k. Icoon 
'Moeder Gods 'uit het kloos
ter SwatogorskijUspenskij. 
22g'g9. Fauna in de Oost
Karpaten; milieubescher
ming (zie Polen). 
1.40 G. Tweemaal, in samen
hang. Resp. Cervus elaphus. 
Felis silvestris. 
28g'g9. Oekraïnse nationa
le bank. 
3 G. Beeldmerk. 

OOSTENRIJK 
2ii'oo. 'Welkom op de 
WIPA 2000 in Wenen'. 
Blok met 91.442. S. WIPA

zegels uit de jaren 1997,1998 
en 1999 en vignet met WIPA
logo. 
2ii'oo. Serie 'volksgebrui
ken en kostbaarheden'. 
7. S. Kapelprocessie in Ka
rinthië met kinderen bij het 
'Kirchleintragen'. 

POLEN 
i48'gg. 'Walbrzych gg', na
tionale postzegeltentoonstel
ling in Waldenburg. 
Blok van i. Zl. Kasteel Ksiaz. 
22g'gg. Fauna in de Oost
Karpaten; milieubescher
ming (zie Oekraïne). 
1.40 Zl. Tweemaal, in samen
hang. Resp. Cervus elaphus. 
Felis silvestris. 
259'gg. Poolse heersers. 
60, 70 gr., I., 1.40 Zl. Resp. 
Wladislaw IV Wasa (1595
1648), Jan II Kazimierz (1609
1672), Michail KorybutWis
nowiecki (16401673), Jan III 
Sobieski (16291696). 

PORTUGAL 
i9i2'g9. Terugblik op 
Macau (laatste en oudste 
westerse kolonie in Azië 
overgedragen aan China). 
Blok van 350.e. (€ 1.75). Ze
gel met wapen, blok met deel 
wereldbol, rij Chinezen en 
Porwgezen. 

« ^ ^ 

ROEMENIË 
29ii'9g. Kerstmis 1999. 
1500, 3100 L. Resp. kerst
boom met klok en ballen, 
sterren; kerstman met ca
deaus. 

joii'gg. Verenigde Naties; 
tien jaar conventie 'rechten 
van het kind'; kindertekenin
gen. 
goo, 3400, 8850 L. Resp. 
bloem met gezicht, kind voor 
bord met getallen, rij jonge
ren; beeldmerk. 

SLOVENIË 
iSii'gg. Kerstmis iggg. 
80, go Sit. Versierde initiaal 
(letter H) met afbeelding van 
Maria, Jozef en het Kind, stal 
met os en ezel, uit antifonari
um (gezangenboek) van 



Kranj (manuscript van de 
hand van Joannes Von Werd 
de Augusta, 15de eeuwse illu
minator: handschriftverluch-
ter). 
i8-ii-'99. Nieuwjaar; vuur
werk. 
17,18 Sit. Vader en moeder 
met kinderen (van wie één op 
slee en één met vuurwerkster
retje) kijken naar vuurwerk. 

^MMmM^MMmmmAM^m^^mmm 

Postzegelboekje met vijfmaal 
80 Sit. 'kerstmis' en driemaal 
17 Sit. 'nieuwjaar'; postzegel
boekje met tienmaal 17 Sit. 
'nieuwjaar'; postzegelboekje 
met vijfmaal 17 Sit. 'nieuw
jaar' en driemaal 80 Sit. 
'kerstmis' en twee vignetten 
met tekst 'gelukkig nieuw
jaar' in Sloveens en Engels. 

SLOWAKIJE 
j-ii- 'gp. Kerstmis 1999; teke
ning van Stanislaw Sekeres 
(15 jaar). 
4 Sk. Wintervermaak 
(sneeuwpop, sneeuwballen 
gooien, sleeèn, skiën). 

i7-ii-'99. Fluwelen revolutie 
1989. 
5.- Sk. Symbolische voorstel
ling (vrouwenhoofd met lin
ten en tekst 'Nezna Revolucia 
17 november 1989'). 

23-ii-'99. Museum 'Joodse 
cultuur in Slowakije' (zie 
melding 1/68 van Israël), ge
zamenlijke uitgifte van Israël 
en Slowakije; versierde 'ha-
ban' keramische kruiken 
vervaardigd voor broeder

schap 'Chevra Kadis'. 
12.-, 18 Sk. In samenhang. 
Resp. de plicht om zieken te 
bezoeken (kruik uit 1776 met 
afbeelding van ziekenbe
zoek), de plicht om doden te 
begraven (kruik uit 1734 met 
afbeelding van vier mannen 
in ceremoniële kledij die 
overledene ten grave dragen), 
Blok met de twee zegels en 
twee Israëlische zegels. 

: SLOVEMSKO i 
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SPANJE 
8-io-'99. Werelderfgoed; cul
turele bezittingen op de 
Unesco* lijst van werelderf
goed (klooster van San MiUan 
de la Cogolla, La Rjoja, op de 
lijst geplaatst ini997). 
35, 70P. Resp. klooster van 
San Millan de Yuso (geen ruï
nes uit de iide eeuw, huidige 
gebouw in renaissancestijl, 
i6de-i8de eeuw), klooster 
van San Millan de Suso (ge
bouwd op de grot van de her-
miet St. Millan, 6de eeuw). 

ESPA/fA 

9-io-'99. Dag van de postze
gel; honderdvijfentwintigjaar 
UPU*. 
70 P. UPU-monument in 
Bern. 
i3-io-'99. Briefwisseling tus
sen scholieren (promotie
campagne van ministerie van 
onderwijs en posterijen, voor 
de tweede maal georgani
seerd). 
Vel met viermaal drie zegels 
van 20 P. en een vignet. His
torische rondgang van 'post
zegelmannetje' (van af de 
eerste Spaanse postzegel in 
1850 tot aan de wereldten
toonstelling in 2000 met 
daartussen verschillende af
beeldingen uit sociale en cul
turele leven: lezen, schrijven, 
sport, transport, postzegels 
verzamelen, muziek, natuur, 
schilderkunst). 

3-ii-'99. 'Espafla 2000', we-
reldpostzegeltentoonstel-
ling, 'Casa de Campo' in Ma
drid; Andalusische paarden 
(stoeterij 'Cartuja-Hierro del 
Bocado', zie pag. 156). 
Vel met tweemaal 20, 35, 70, 
100,150,185 P. Vijf verschil
lende olieverfschiiderijen van 

van paarden (schilder José 
Manuel Gómez, geboren in 
1940), de zegel van 70 P. ten
toonstellingsposter met logo. 

j-ii- 'gg. Kerstmis 1999. 
35, 70 P. Resp. detail 'aanbid
ding door de drie koningen' 
van het hoofdaltaar van de 
kathedraal van Toledo, schil
derij 'kerstmis' (op stoeltje 
zittend kind kijkt naar beeldje 
en waxinelichtje) van schilder 
Isabel Guerra (geboren in 
1947, cisterzienzer non van 
het klooster Santa Lucia in 
Zaragoza). 

2i-2-'oo. Vijfhonderdste ge
boortedag van Karel V (Gent 
1500-Yuste 1558); gemeen
schappelijke uitgifte met 
Frankrijk. 
35, 70 P.; blokvani5oP. 
Resp. Karel V als Meester van 
het Gulden Vhes (onbekende 
meester uit de Venetiaanse 
school), op veertigjarige leef
tijd (Corneille de la Haye, ook 
wel Corneille de Lyon, circa 
1574); portret te paard (Titi-
aan, circa 1490-1576), blok-
rand met wereldkaart van 
Abraham Ortelius ('Typus 
OrbisTerrarum'). 

VATICAAN 
24-ii-'99. Opening van de 
bronzen 'Porta Santa' (heili
ge deur) in de Sint-Pieter
basiliek; jubeljaar 2000. 
200, 300, 400, 500, 600, 800, 
1000,1200 L.; vel met alle 
waarden. Resp. cherub bij de 
'deur' van het paradijs en ver
banning uit de Hof van Eden, 

engel van de blijde bood
schap, doop van Jezus en het 
afgedwaalde schaap, de 
barmhartige Vader en de ge
nezing van de verlamde, de 
zondige vrouw en de plicht te 
vergeven, Petrus' verlooche
ning en de Kruisiging, Jezus' 
verschijning aan Thomas en 
aan de elf discipelen, Jezus' 
verschijning aan Saulus en de 
opening van de 'Porta Santa'; 
vel met op rand 'het heilig 
jaar 2000, opening van de 
Santa Porta'. 
~ " " " ' 1 

24-ii-'99. Kerstmis 1999; 
schilderij met afbeelding van 
de Heilige Familie ('Lo Spag-
na': Giovanni di Pietro, circa 
1450-1528) uit het Vaticaans 
museum. 
500, 800, 900,1200 L. (1200 
L. met samenhangend 'Prio
rity Mail' vignet). Drie de
tails, de 1200 L. met complete 
schilderij. 

WITRUSLAND 
i7'9''99- Resocialisering van 
VVitrussische gebieden 60 
jaar geleden. 
29.000 r. Grenzen van Wit-
rusland, twee elkaar begroe
tende Witrussen. 

ZWEDEN 
27-i2-'99 t/m 3i-i-'oo. Mil
lenniumwisseling, 'de dage
raad van een millennium'. 
Postzegelboekje met viermaal 
twee zegels van 5 kr. Twee
maal, in samenhang. Twee 
verschillende afbeeldingen 
van het in de Oostzee gelegen 
eiland Gotland met het mo
ment waarop de eerste zon
nestralen om 8.27 uur op r ja
nuari 2000 het eiland Helig-
holmen, ten oosten van de 
zuidspits van Gotland, tref
fen; mapje met acht zegels. 

Postzegelboekje met twee
maal drie zegels 'brev'. Resp. 
de dansende draak, de draak 
met de mand, de vliegende 
draak. 
i3-i-'oo. Zakhorloge van ko
ning Karel XII, dat 30 jaar ge
leden werd gestolen, maar 
'teruggevonden' behoort tot 
de collectie van de Koninklij
ke Zweedse Wapenkamer in 
Stockholm; geschenk van 
zijn grootmoeder koningin 
Hedvig Eleonora na de zege 
bij Narva (20 november 
1700), vervaardigd door J. 
Bellete in Londen (1701); rol-
zegels, zie pag. 155. 
Zegels 'ekonomibrev', 'brev'. 
Resp. binnenwerk horloge 
met vermelding van 'Bellete, 
London', Latijnse tekst 'Caro-
lus duodecimus vivat floreat 
triumphat' (lang leve Karel 
XII, moge hij floreren en 
triomferen); uurwerkplaat. 

i3-i-'oo. Valentijn (14 febru
ari); liefdesperikelen op Va
lentijnsdag. 
Postzegelboekje met twee
maal drie zegels 'brev'. Een 
wirwar van krassen in gete
kende harten als symbool van 
complicaties in liefdesge
schiedenissen, harten in har
ten; achtergrond van vrolijk 
gekleurde enveloppen, poüo-
den, Zweedse vlag. 

ZWITSERLAND 
6-i2-'99. Pinguin Pingu; her
uitgave. 
79, go c. Afbeeldingen van 
emissie g-3-'99 met als enige 
verandering met plakband 
i.p.v. met touw dichtgemaak
te pakketjes. 

i3-i-'oo. Illustraties uit kin
derboek 'het draakje met de 
rode ogen' van AsOrid Lind-
gren met illustraties van Hon 
Wikland (jaar van de draak**) 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
i4-9-'99. Flora; cactussen. 
10.000, 20.000, 
30.000,40.000, 50.000, 
60.000 Af.; blok van 150.000 
Af Resp. Erdisia tenuicula, 
Cereus hexagonus, Mammil-
lariayaquensis, Matucana 
multicolor, Arthrocereus 



rondonianus, Hildewintera 
aureispina; Rebutia marso
neri. 
i5io'9g. Auto's; Ferrari. 
10.000, 20.000, 30.000, 
40.000, 50.000, 60.000 Af. 
Resp. 208 Turbo, F 40, GTO, 
F 512 iW, F 50, 550 Maranello. 

ClUi l AFGHAN POST 
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AITUTAKI 
jiii'gg. Derde millennium; 
opdruk op het door Unesco* 
gesponsorde 'zesde Pacific 
Festival of Arts' in Raroton
ga, 1992 (zeilschepen); zie 
ook onder Cookeilanden en 
Penrhyn. 
30, 50, 95 c., $1.75,1.95. 
Resp. 'vaka motu', 'hamata
fua', 'alia kalia ndrua', 'hoku
le'a Hawaiian', 'tuamotu 
pahi'; opdruk 'Kia Orana 
Third Millennium'. 

ARGENTINIË 
30io'9g. Antarctica 1999
2000. 
75 c. Radiostation van de Ar
gentijnse posterijen voor 
postbestelling aan verschil
lende bases, ijsbreker 'A.R.A. 
Almirante Irizar'. 
i3ii'99. Voetbal. 
75 c. Tweemaal. Resp. club 
'Atlético Boca Juniors' (bal
lonnen in geel en blauw), 
club 'Atlético River Plate' 
(vlaggen in rood/wit); beide 
afbeeldingen met clubem
bleem. 

= 20ii'99. Cartografie; toe
° slagzegels. 
_ Blokje met 25425, 50+50 
^ (tweemaal), 75+75 c. Resp. 
= ZuidAmerika, planisfeervan 
^ Argues, 1546 (Pierre Descel
^ liers); riviermond van Rio de 
'^ la Plata, 17de eeuw (Claes 
3 Voogt); Buenos Aires 
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(I.G.M.A. 1910); satellietkaart 
monding Riachuelo, Buenos 
Aires (I.G.M.A 1999). 
2oii'99. Canonisatie (hei
ligverklaring) van Hector Val
divielso Saez in 1999 ('de 
martelaren van Asturië'). 
75 c. Portret van de geestelij
ke, SintPieterbasiliek in 
Rome, met groep studenten. 

75'^ REPUBLICA ARGENTINA 

27ii'99. Tweehonderd jaar 
nationale zeevaartschool 
'Manuel Belgrano'. 
75 c. Schip 'San Francisco 
Xavier, achtergrond met oude 
kaart en oud document. 
27ii'99. Tewaterlating van 
de 'Corbeta (korvetbrik) 
A.R. A. Uruguay' 125 jaar ge
leden. 
Blokvan$i.50. Zegel met de 
'Corbeta A.R.A. Uruguay', 
blok met portret Julian Irizar 
(1903) en officierskorps, ver
schillende schepen,scheeps
apparatuur. 
4i2'9g. Kerstmis 199g. 
75 c. De 'Heilige Familie' uit
gebeeld m fimo?klei, kerst
engeltje. 

ARUBA 
ii2'gg. Kerstmis 1999, met 
als thema Psalm 36:9 'in Your 
light we see light'; zelfkle
vende zegels. 
40, 70,100 c. Resp. de drie 
wijzen uit het oosten volgen 
de ster, de herders en de ster, 
de stal en de ster; tekst 'Bon 
Pasco, Bon Aiïa' (zalig ker
steefst, gelukkig nieuwjaar). 

AUSTRALIË 
ii'oo. 'Het gezicht van Au
stralië'. 
Vel met vijfmaal vijf zegels 
van 45 c. Foto's van Austra
liërs van jong tot oud. 
2ii'oo. Dag van Australië; 
'Australian Legends Award' 
(bij samenstellen van deze ru
briek afbeeldingen nog niet 
bekend, de onderscheiding 
wordt toegekend aan mensen 
die tijdens hun leven een bij
drage hebben geleverd aan 
'our national identity and 
heritage'). 
Blokje met viermaal 45 c. 
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242'oo. Kunstfestivals. 
Strook met vijfmaal 45 c. 
Resp. internationaal kunst
festival in Perth (48ste pro
gramma, 'Black Swan Thea
tre Company's Cloudstreet'), 

festival in Adelaide (Belgi
sche dansgroep 'Rosas' van 
Anne Teresa De Keersmae
ker), in Sydney (beeldhouw
werk 'Guardian Angel' van 
Inge King, danser van de 
'Tharp' in uitvoering van 
'Sweet Field'), in Melbourne 
(danseres van de Balinese 
dansgroep 'Sekarwari', op 
achtergrond een lid van de 
groep 'Spindrift'), in Bris
bane (ZuidAfrikaanse dan
ser Mundalano David Mata
mela van de groep 'Vusa' in 
uitvoeringvan 'African Mo
ves', slagwerker Sidwell 
Dhlamini). 
Vel met twee stroken en mid
denveld met festival logo's. 

BAHREIN 
24ii'gg. Tien jaar 'Bahrain 
Stock Exchange'. 
100, 200, 250 fils. Symbo
lische voorstellingen met 
tekst 'Bahrain Stock Exchan
ge, 19891999', de 250 fils 
bovendien met tekst 'An 
Oasis of Investment'. 

BELIZE 
i8io'gg. Voor de tweede 
maal gecorrigeerde uitgifte
datum melding 12/883 (1/67) 
'honderdvijfentwintig jaar 
UPU*. 
6i2'gg. Nieuwe uitgifteda
tum en aanvulling melding 
1/67 'kerstmis iggg, schilde
rijen'. 
25, 60,75 c , $ I.. Resp. 'de 
Heilige Familie met de kleine 
Jezus en Johannes' (Peter 
Paul Rubens), 'de Heilige Fa
milie met Jezus en Johannes' 
(onbekende meester uit de 
i8de eeuw), 'Madonna met 
Jezus, Johannes en engel' 
(onbekende meester uit de 
19de eeuw), 'Madonna met 
het Kind en Johannes' (An
drea del Salerno, 14841530). 

BELIZE $li 
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BENIN 
i5io'99. Vijftig jaar SOS 
kinderdorpen ('SOSKin

derdorf International'). 
135, 200, 300, 500 F. Beeld
merk, spelende kinderen. 

i5io'99. Voetbal; 'Man
chester United', kampioen 
1999. 
Vel met 135, 200, 300,400, 
500,1000 F. Resp. zegevie
rende ploeg, spelmoment, 
kampioen, stadion met op 
tribune 'Manchester United', 
bekers 'Triple Vainqueur' 
(drievoudig winnaar), speler? 
met beker, velrand met club
embleem. 

BOLIVIA 
joii'gg. 'AmericaUpaep*; 
een nieuw millennium zon
der wapens. 
3.50 Bs. Tweemaal. Symbo
lische voorstellingen. Resp. 
wereldbol met bloem, pot
lood, zon, vis, ster, kind met 
ballonnen, kind met hoed; 
door bloem gedragen wereld
bol. 

i4i2'gg. Kerstmis iggg. 
2., 6., 7. Bs. Resp. kinde
ren met kerstboompje met 
ster, schilderij 'de Geboorte 
van Jezus' (Gaspar Miguel de 
Berrios), schilderwerk 'onze 
families in de wereld' van 
Omar Medina (bekroond met 
de tweede prijs in wereld
schilderconcours UNFPA, 
igg7); afbeeldingen boven
dien met resp. kerstboompje, 
kersster (Euphorbia pulcher
rima), kaarsje met hulst 
(Ilex). 

; CORREOS DE BOLIVIA 
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BOTSWANA 
ii2'gg. Miss Universe iggg. 
35 t., I., 2., 2.50,15.P.; 
blok van alle waarden. Miss 
Botswana Mpule Kewlagobe 
gekroond als Miss Universe 
iggg in Trinidad en Tobago. 

BRAZILIË 
igii'gg. Serie 'vlaggen Bra
ziliaanse staten'. 
R$ 0.31, 0.36. Resp. Amapa, 
Roraima. 
22ii'gg. Eerbetoon aan 
componist Antonio Carlos 
Jobim (Hederen o.a. 'Girl 
from Ipanema', samen met 
Vinicius de Moraes). 
R$ 0.31. Vleugel met op 
pianobankje liggende hoed, 
meisje als symbool voor de 
'Girl'. 

CAMBODJA 
iig'gg. Dag (feest) van de 
onafhankelijkheid. 
500,1500, 2000 R. Resp. 
symbolische voorstelling, ha
vengezicht en groep mensen, 
rij mensen (beide laatste af
beeldingen met 'verkiezing 
1998'). 

gio'gg. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
1600 R. Postkoets, beeld
merk, wereldbol. 
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CAYMANEILANDEN 
i7ii'gg. Uitgiftedatum mel
ding 1/67 'kerstmis 1999'. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
iii'gg. Toeslagzegels aard
beving van 21 september 
iggg. 
Blok met tweemaal 25.+25.. 
Resp. aardbeving (instorten
de gebouwen) en hulpverle
ning (vliegtuig en manschap
pen), epicentrum; uit hart ko
mende hand reikt naar uit 
puin komende hand. 

Jii2'9g. Millennium, 'Y2K' 
(jaar 2000). 
5. (tweemaal), 12., 15.. 
Resp. millenniuminformatie 



(satelliet STi), milieube
scherming (hert in land
schap), industrieën econo
mie (moderne gebouwen en
hogesnelheidstrein), vrede 
(gebouwen, op achtergrond 
de SintPieterbasiliek in 
Rome, vredesduif); alle af
beeldingen met 2000. 
Blok met alle zegels. 
3ii2'99. 'Taipei 2000', 
postzegeltentoonstelling als 
welkom aan het jaar 2000. 
Blok van het 'Y2K' met als 
toevoeging 'Taipei 2000 
Stamp Exhibition' in Chinese 
karakters en Engels. 

CHRISTMASEILAND 
i3i'oo. Chinese dierenriem; 
jaar van de draak**. 
45 c. Tweemaal, doorloper; 
blokje met beide zegels. 
Resp. draak, in spiegelbeeld. 

COLOJVIBIA 
25'3''99 'AmericaUpaep*; 
belangrijke vrouwen. 
600,1200 P. Resp. presi
dentsechtgenoot Soledad 
Romam de Nüfiez (1835
1924), politicus Bertha Her
nandez de Ospina (1907
1993)

COOKEILANDEN 
3ii2'99. Derde millennium; 
opdruk op het door Unesco* 
gesponsorde 'zesde Pacific 
Festival of Arts' in Raroton
ga, 1992; zie ook onder Aitu
taki en Penrhyn. 
80, 85 c., $ !.,!.75. Resp. 
kano en vogel, drie verschil
lende beeldjes van de god
heid Tangaroa met vogel; op
druk 'Kia Orana Third Mil
lennium'. 

CUBA 
279'99. Toerisme; gebou
wen in Havana (Habana) en 
vlinders. 
10,15, 65, 75 c. Resp. 'Morro 
de La Habana' en Antia numi
dia, kathedraal en Papilio po
lyxenes, klooster 'San Fran
cisco de Asis' (St. Franciscus 
van Assisi) en Dryas juIia, 
'Capitolio Nacional' (Capi
tool) en Eueides cleobaea. 

8io'g9. Zeventig jaar lucht
vaartmaatschappij 'Cubana'; 
vliegtuigen. 
15 (tweemaal), 65, 75 c. Resp. 
DCio, Fokker, A320, DC3. 
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i2io'g9. 'AmericaUpaep*'; 
een nieuw millennium zon
der wapens. 
15, 65 c. Symbolische voor
stellingen. Resp. 'verbods
bord' voor gebruik van wa
pens, vredesduif; bord met 
wereldbol omlijst door pijlen 
als vliegroute voor vredes
duif 

A M E R I C A (Juljd 

Upaep ra^ 

65 
i6io'gg. Veertig jaar Minfar 
('Ministry of the Revolutiona
ry Armed Forces') en MNR 
('Militias National Revolutio
nary'). 
15, 65 c. Resp. gebouw, mar
cherende militie en gebouw. 
28io'g9. Veertigste sterf
dag/verdwijning van 'held 
van de Cubaanse revolutie' 
Camilo Cienfuegos Gor
riardn (i932verdwenen op 
28 oktober 1959). 
15 c. Portret. 

20i2'99. Honderdste ge
boortedag van dichter/schrij
ver/revolutionair Ruben 
Martinez Villena (18991934). 
15 c. Portret. 

EL SALVADOR 
4ii'99. Kerstmis 1999. 
1.50,4. C. Beide tweemaal. 
Traditionele afbeeldingen. 
Werk van resp. DelmyGuan
dique (koepelgebouwtjes en 
ster), Margarita Orellana 
(vrouw met bloemen). Lolly 
Sandoval Clozef en Maria on
derweg), José Francisco 
Guadron (geboortetafereel, 
hond en duif). 

FALKLANDEILANDEN 
6i2'9g. Millennium; vogels. 
9, 30 p. Beide driemaal. 
Resp. 'Upland goose' op 

nest, 'kelp gull' bij zonsop
gang, 'Christ Church' katihe
draal, 'king penguin' (Apte
nodytes patagonica) met uit 
ei komend jong, 'night her
on' bij zonsondergang, gezin 
met cadeaus bij kerstboom. 

Februari '00. Sir Ernest Hen
ry Shackleton (18741922), 
'leader of men', door zijn on
dergeschikten 'boss' ge
noemd; Falklandeilanden, 
Brits Zuidpoolgebied en 
ZuidGeorgie/Zuidelijke 
Sandwicheilanden gaven elk 
drie zegels uit ter herinnering 
aan de legendarische tocht 
'the first crossing of the last 
continent'. 
17,45, 75 p. Resp. 'New 
Land': de 'Caird Coast' (ont
dekt 16 januari 1915; 'de lan
ge, lange nacht' met de 'En
durance' in het pakijs van de 
'Wedell Sea', juni 1915); Sir 
Ernest Henry Shackleton. 

FIJI 
2gii'gg. Kerstmis 1999; 
kindertekeningen. 
13, 31, 63, 87 c., $ I., 2.. 
Resp. 'tis kerstmis' (meisje 
geeft geschenken aan oudere 
met tekst'share': deel), 
'kerstmis is een geschenk van 
God (engelen), 'een Kmd is 
ons geboren' (opengeslagen 
boek met afbeeldingen van 
de drie koningen en Maria 
met Kind), 'Jozef en Maria op 
weg van Nazareth naar Beth
lehem', 'Geboorte in de stal' 
(met o.a. duif), 'kerstmis op 
Fiji' (multiraciale en culture
le bevolking). 
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ii'oo. Millennium; 'Fiji, 
waar het nieuwe millennium 
begint' (ligging van de meer 
dan 330 eilanden, ooster
lengte 175° en westerlengte 
177°, zuiderbreedtes van 15° 
en 22°). 
$ 5.. Viermaal; blok met vier
maal $ 10.. Resp. handen 
van Fijibewoners van ver
schillend ras, grote zeilkano 
'drua', krijger met ceremo

niële trommel 'lali' bij tempel 
'bure kalou', drie eilanden en 
vlag, alle waarden met da
tumlijn; inheemse flora en 
fauna (resp. Medinilla water
housei: nationale bloem, in
heemse naam: Tagimaucia: 
'wenen in je slaap' naar een 
legende waarin een ver
dwaald meisje tranen vergiet 
en op die plaats vervolgens 
rood met witte bloemen ziet 
bloeien; Brachylophus vitien
sis: reptiel iguana; 'red' of 
'sacred prawns': garnalen; 
'Fiji petrel': zeldzaam vogel
tje dat in de afglopen 145 jaar 
slechts één maal is waarge
nomen). 

HONDURAS 
27i'gg. Een jaar president
schap Carlos Roberto Flores 
(geboren in 1950). 
5.40,10. L. Resp. president 
en echtgenote groeten paus 
Johannes Paulus II, portret 
van echtpaar. 
i92'gg. Hulpverlening aan 
slachtoffers van orkaan 
'Mitch'. 
Twee vellen met elke 16 ze
gels van 5.40 L. 
204'gg. 'AmericaUpaep*'; 
portretten belangrijke vrou
wen. 
2.60, 7.30,10.65 L. Resp. Pi
lar Salinas, Clementina Sua
rez (19021991), Mary Flake 
de Flores. 
i45'9g. Moederdag. 
20., 30., 50. L. Resp. poli
tieagente Erika Orellana sust 
baby, Paphiopedilum urba
nianum (flora), Miltoniopsis 
vexillaria (flora). 

JAMAICA 
iii'gg. Dertig jaar 'Air Ja
maica'; vliegtuigen. 
$ 10, 25, 30. Resp. A310, A
320, A340. 

25ii'gg. Uitgiftedatum 
melding 12/884/885 'hon
den'. 

JAPAN 
237'99. Dag van een brief 
schrijven; vijftigste verjaar
dag 'Pen Friends Clubs' van 
Japan; figuren uit kinderboe
ken van illustrator Dick Bru
na. 
50 (viermaal), 80 (tienmaal, 
waaronder drie ronde zegels) 
yen. Resp. figuurtje met pop 
aan tafel met brief, beer met 
poüood, figuurtje met kroon

tjespen, clown en envelop, fi
guurtje met blauwe hoed en 
ster, giraffes met vogeltje, 
vlieger en vogeltje, schrijvend 
meisje (ronde zegel), nijntje 
en beer, trompetblazer, cello
speler, uitkijkend naar brief 
(rond), een brief verzenden, 
drie eendjes (rond). 

238'99. Museumserie twin
tigste eeuw, I. 
50 (tweemaal), 80 (achtmaal) 
yen, zegel zonder waarde
aanduiding. Resp. novelle 
'Wagahai wa Neko de aru' 
(Natsume Soseki), novelle 
'Bochan' (Natsume Soseki), 
'Midaregami' (dichteres Yo
sano Akiko, 18781942), 
filmtheater Denkikan, 'Chin
chindensha' (de eerste 
'streetcar': trolley in Tokio 
tussen Shinagawa en Shin
bashi), toneelspelers Kawa
kami Otojirou (18641911) en 
Sadayakko (18711946), twee 
verschillende afbeeldingen 
RussischJapanse oorlog, 
kleding'Haikara', 'Comple
tion of Ryogoku Kokugikan' 
(hal voor sumoworstelen, 
1909), logo (getal 20). 

log'gg. Vierenvijftigste na
tionale sportfestival. 
50 yen. Golfspeler, gentiaan 
(flora). 

22g'99. Museumserie twin
tigste eeuw, II. 
50 (tweemaal, doorloper), 80 
(achtmaal) yen, zegel zonder 
waardeaanduiding. Resp. 
eerste in Japan gebouwde 
vliegtuigen luchtschip, pu
blicatie liederenboek lagere 
school (1910), Shiraseexpe
ditie zuidpool (1910), Dr. No
guchi Hideyo (18761928, 
ontdekker 'Oroya' koorts), 
Japanse wolf (uitgestorven, 
voor het laatst waargenomen 
in 1905), eerste Japanse deel
name aan de Olympische 
spelen in Zweden (1912), for
matie van de 'Takarazuka' 
musical (1913), lied van 
Kachusha van Matsui Su
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mako (18861919) en Shima
mura Hogetsu (18711918), 
eerste verkoop van melkca
ramel in Japan (1913), logo. 
iio'gg. Internationaal jaar 
van de ouderen. 
80 yen. Olifant (symbool voor 
de oudere mens) en ooievaar 
('bezorger' van baby 's). 

6io'99. Internationale week 
'schrijfeenseenbrief; hon
derdvijfentwintig jaar UPU*. 
90, iio, 130 yen. (Alle twee
maal, in verticale samen
hang). Bovenste zegels ont
leend aan 'zesendertig beel
den van de berg Fuji' (Katsu
shika Hokusai, 17601849). 
Resp. schip op zeeroute in 
Kazusa streek, regen bene
den de bergtop, onder de 
Fukagawamannen brug. On
derste zegels met 'groeten'. 
Resp. confederatieroos en 
mus, Chrysanthemum en 
paardenvlieg, pioenroos en 
vlinder. 

90 
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KIRIBATI 
Aanvulling melding 8/9/619 
'Millennium II' 
De reeds gemelde afbeelding 
van 25 c. Milleniumeiland: 
het meest afgelegen eiland 
van Kiribati, 'Caroline Is
land', dat bij de 150 ° meridi
aan ligt, werd herdoopt in 
Millennium Island; het is een 
verzameling van 22 brokstuk
ken koraal en onbewoond; de 
millenniumzon verscheen 
daar op i januari om 3.43 uur 
lokale tijd. 
ii'oo. Millennium, III; 'Mi
cronesië  een vredesgebied'. 
25, 40, 60, 75 c , $ I.. Sym
bolische voorstellingen. 
Resp. geloof (handen en we
reldbol), harmonie (zon en 

planeten), hoop (wereldbol 
met sterrenbaan), verlichting 
(zon, maan en sterren), vrede 
(wereldbol, opgaande zon, 
vredesduif met olijftakje); alle 
afbeeldingen met sterrenhe
mel. 

iWAAGDENEILANDEN 
iggg. Kerstmis 1999; kerken. 
20, 35, 50 c , $ I.. 'Zion Hill', 
kerk van de zevendedag
adventisten (1982, 'Fat Hogs 
Bay'), ruïne anglicaanse kerk 
'St. Phillip's' (Kingston), ka
tholieke kerk 'St. Williams' 
('Road Town'). 

MALEISIË 
Afbeelding melding 12/885 
'nationaal theater'. 

308'99. Petronas tweeling
torens. 
30, 50 s., i.RM. 

ig'99. Honderdvijfentwin
tig jaar 'Taiping'; transport. 
20, 30, 50 s., I. RM. Resp. 
'rumah kedai' (1928) voor 
'Peace Hotel', auto (i8g8), lo
comotief (1885),'vliegtuig' 
(1930)

MEXICO 
i74'99. Honderdste sterf
dag van stierenvechter Pon
ciano Diaz Salinas (1856
1899). 

$ 10.. Zegel met portret en 
stierengevecht; blok met ge
drapeerde doek. 
i5'5''99 D3g van de leraar. 
$ 3.. Lerares Guadalupe Ce
niceros de Pérez (19081968), 
schoolkinderen. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
i5ii'gg. Flora 1999. 
40, 75 (beide viermaal), 110, 
225 (beide tweemaal) c. Drie
hoekige zegels in samen
hang, voor liefdesbrieven, 
huwelijksuitnodigingen, ge
boorteaankondigingen, ver
jaarskaarten e.a. Resp. Gar
denia jasminoides, SaintPau
lia ionantha; Allamanda ca
tharctica, Bougainvillea; Pha
laenopsis (orchidee). Cassia 
fistula; Cymbidium (orchi
dee), Strelitzia; Guzmania 
lingulata, Doritaenopsis (or
chidee); Caralluma hexago
na, Catharanthus roseus. 

■»»^^^^■■■■■■■■■i 
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ii2'g9. Kerstmis 1999, mil
lennium. 
35,150 c. Resp. vrolijke jon
geren met kerstmanmutsen; 
klok op bijna twaalf uur en 
tekst 'anno 2000', ligging van 
de vijf eilanden. 

NEVIS 
i2ii'99. Kerstmis 1999; 
schilderijen. 
30,90 c., $1.20,1.80, 3.; 
blokvan$ 5.. Resp. 'de aan
bidding door de koningen' 
(AlbrechtDürer, 1504), de 
'Canigiani Heilige Familie' 
(Rafael, 1507), 'de Geboorte' 
(Albrecht Dürer, 1502), 'Ma
donna en Kind omgeven door 
engelen' (Peter Paul Rubens, 
1608), 'Madonna en Kind 
omgeven door heiligen' (Pe
ter Paul Rubens, 19361940); 
'Madonna en Kind bij een 
raam' (Albrecht Dürer, 1498). 

NICARAGUA 
2g4'gg. Tweede sterfdag 
van Diana, prinses van Wales 
(19611997). 
5., 7.50,10. Cd. Portretten. 
304'gg. Vlinders, II. 
3.50,8., 12.50 Cd.; velletje 
met negenmaal 9. Cd; blok 
van 15. Cd. Resp. Orni
thoptera alexandrae, Ce
pheuptychia cephius, Phoebis 
philea; Cithaerias esmeralda, 
Eryphanis polyxena, Parides 
coon, Callicucore maimuna, 
Nymphalis heliconius, Hypo
limnas salmacis, Morpho rhe
tenor, Precis octavia, Troides 
brookiana; Papilio glaucus. 

NIEUWCALEDONIÉ 
Afbeelding melding 1/69 
'kasteel Hagen'. 

loii'gg. Cultureel centrum 
Tjibaou; 'aji abori', een dans 
gebaseerd op een mythe. 
70 F. Kanakdansers. 

NIGERIA 
Aanvulling melding 12/885 
'Nicon': 
5, 30 N. Resp. schepen, ge
bouw; beide waarden met 
beeldmerk Niconverzeke
ringsmaatschappij en zin
spreuk 'Strong and Caring'. 
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NIGERIA 

PENRHYN 
3ii2'gg. Derde millennium; 
opdruk op het door Unesco* 
gesponsorde 'zesde Pacific 
Festival of Arts' in Raroton
ga, 1992; zie ook onder Aitu
taki en Cookeilanden. 
$ 1.15,1.75,1.95. Resp. zeil
kano, beeldje godheid Tanga
roa, zeilkano met twee zei
len, alle afbeeldingen met vo
gel; opdruk 'Kia Orana Third 
Millennium'. 

PITCAIRNEILANDEN 
i4i'oo. Fauna; schildpad. 
5, 20, 35 c., $5.. 

POLYNESIË 
ioi2'gg. Vijf
de festival van 
de Markiezen
eilanden. 
90 F. Symboli
sche voorstel
ling

SALOMONSEILANDEN 
i68'gg. of iiz'gg. Bezoek 
van veteranen Tweede We
reldoorlog, millennium (mel
ding 1/70). 
Vel met tweemaal vijf zegels 
van 30 c. met middenveld. 
Resp. Guadacanal  ter nage
dachtenis aan hen die vielen, 
de cenotaaf Honiara, vredes
park monument, oorlogsmo
nument Verenigde Staten, 
Reunionschip 'Ocean Pearl'; 
'Henderson Field' (vliegveld 
met vliegtuigen en 'vijftigste 
verjaardag Guadalcanal, Sa
lomonseilanden, augustus 
ig42'). 
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i2ii'g9. Nieuwe uitgifteda
tum melding 1/70 'honderd
vijftigjaar Melanesische mis
sie, kerstmis iggg'. 

SENEGAL 
Vervolgprogramma iggg. 
27'9g. Honderdvijftig jaar 
postzegels. 
i67'9g. Sport en schaken. 
237'gg. Titanic en trans
port. 
? Films en tekenfilms. 
io8'gg. Jaar van de ouderen. 
278'gg. Paddestoelen en 
scouting. 
gio'gg. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
zii'gg. Dertig jaar bemande 
maanlanding. 
2ii'9g. Twintig jaar Nobel
prijs voor de vrede voor moe
der Teresa. 
Programma 2000. 
20i'oo. Milieu, fauna. 
233'oo. Vijftig jaar wereld 
meteorologische organisatie. 
i54'gg. Honderd jaar inter
nationale wielrijdersbond. 

SEYCHELLEN 
i4i2'99. Kerstmis 1999, 
millennium. 
I., 1.50, 22.50,10. R. Resp. 
kathedraal van de 'onbevlekte 
ontvangenis', vogel 'fairy 
tern' bij zonsopgang, dolfijn 
met Seychelleneiland op ach
tergrond, komeet in maan
licht. 

SOMALIË 
i28'9g. Brandweerwagens. 
100, 200, 300, 400, 500, 700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. 
Resp. tankwagen (1856), 
'Maxim Motors Co.' (1920), 
'International' (1940), 'Inter
national' (1950), 'Mack' 
(1950), 'Chevrolet C20' 
(1990); 'Metz FirehunterFLF 
11.000' (1990), op blok 'Hy
draulic Aerial Tower' (1990). 
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79'9g. Scouting. 
100, 200,300,400, 500,700 
Sh.So.; blok van 1000 Sh.So. 
Verschillende activiteiten 
(tentenkamp, natuuronder
zoek, kampvuur e.a.). 



jog'gg. Fauna. 
100, 200, 300, 400, 500, 700 
Sh.So; blokvaniooo Sh. So. 
Resp. Genetta pardina, 
Equus zebra, Tragelaphus 
strepsiceros, Galago senega
lensis, Okapiajohnstoni, 
Crocuta crocuta; Macaca syl
vanus. 

SRI LANKA 
26ii'99. Uitgiftedatum 
melding 1/70 'Most. Ven. Ba
langoda'. 
*«■■■■■■■•■■■iw**«w 
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i2i2'99. Sciulderijen. 
3.50,4., 17., 20. Rs.; blok 
met de vier waarden. Resp. 
afbeelding van vrouw met 
kinderen (David Paynter), een 
vrouw met vaas (Justin Dara
niyagala), mensen bij zee 
(Ivan Peries), monniken (So
lias Mendis); op blokrand pa
let, verf en penselen. 

UU 
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gang van posterijen naar mo
derne dynamische onderne
ming. 
9io'99. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
Sf. 950, i.ooo. Symbolische 
voorstellingen van een 
nieuw millennium zonder 
wapens. Resp. wereldbol, 
satelliet, feestelijk verpakte 
postzegel; planeet, post
zegel, satelliet. 

. t l O O O ; 
u Suriname,! 

3u'99. 
Kerstmis 
1999. 
Sf. 500, 
850, 
900, 
I.OOO. 
Resp. 
stal met 
palm
boom en 
ster, ver

sierde kerstboom, engel, 
kaars. 
3i2'99. Voor het kind; kin
dertekeningen. 
SJ. i.ioo, 1.400, i.öoo. 
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TANZANIA 
Zonder datum/ Flora. 
150, 250,400, 500 Sh.; blok 
van 600 Sh. Resp. Lilium no
giflorum, Strelitzia reginae, 
Zantedeschia 'Anim Lily', Iris 
'Apollo'; Zantedeschia 'Anim 
Lily'. 

Zonder datum. Koralen. 
3.50,13.50,14., 22. Rs.; 
blok met alle waarden. Resp. 
'boulder', 'blue tipped', 
'brain boulder', 'elk horn'. 
Zonder datum. Vlinders. 
3.50,13.50,17., 20.Rs.; 
blok met alle waarden. 

SURINAME 
9io'99. 'AmericaUpaep*. 
Sf. I.OOO, 2.250. Doorloper. 

Sym
boU
sche 
voor
stelling 
van 
over

TOGO 
5io'99. Vissen; Carassius 
auratus auratus. 
100,150, 200, 300,400, 500 
F.; blokvaniooo F. Verschil
lende afbeeldingen van Ca
rassius auratus auratus. 
■««^nwv^^w^pwvw 

i5io'99. Tien jaar 'vrij
zone'. 
125, 240, 340 F. Symbolische 
voorstellingen. Resp. ligging 
Togo (landkaart), wolken
lucht, muur met 'oog'; beeld
merk. 
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TONGA 
ii2'99. Millennium, I. 
Strook met 55, 80 s., $ i., 
2.50. Resp. oud monument 
'Ha'araonga', mensenen 
duiven, mensen en vrede, ko
ning Taufa'ahau Topou IV. 
ii'oo. Millennium, II. 
10 s., $ I., 2.50, 2.70; blok 
van $ 5.20. Ronde zegels met 
duivenvleugels; vredesbood
schap. 

TONGA NIUAFO'OU 
ii'oo. Millennium, I. 
Blok met twee zegels. 

TRISTAN DA CUNHA 
Aanvulling melding 11/793 
'millennium/dageraad 2000'. 
20, 30, 50, 60 p. Vier verschil
lende afbeeldingen van uit de 
ZuidAÜantische Oceaan op
rijzend eiland met bergen, 
vogels. 

"~' 

TSJAAD 
i5ii'99. 'Wonderen van ver
geten culturen'. 
50,150, 300,400, 500, 700, 
900 F. Resp. Paaseiland, Sto
nehenge, Jericho, Machu 
Picchu, Valley of Statues, 
Chichén Itza, Persepolis, 
tekst 'Merveilles du monde 
des cultures oubliées'. 

^90r 
C mm 1 

hi 
1 

f 1 
1 4ERVE1L 

l | , S '  . i , x p j 

i%li'S| 
LES DU MONDE DES ü! 

TUVALU 
3ii2'99. Millennium. 
Blokvan$ 2.; twee vellen 
met zesmaal 90 c. 
72'oo. WWF*; 'Sand Tiger 
Sharks'. 
Vier zegels ($ 1.50), blok van 
$1.50, vel van $3.. 

VANUATU 
ii2'g9. Millennium. 
Velletje met 34, 68, 84, 90, 96 
vt. Resp. onderwaterleven 
2000, rituelen 2000 ('Pente
cost: pinksteren Jump' als 
voorloper van bungyjum
ping), gewoontes/gebruiken 
2000 (gemaskerde dansers, 
trommels, schelp), flora en 
fauna 2000 (vogel 'kingfis
her', nationale plant 'name
le'), landschap 2000 (de 
meest ontoegankelijke vul
kaan ter wereld: de 'Yasur' op 
eiland Tanna). 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i5i2'99. Kindertekeningen, 
gemaakt in samenwerking 
met 'Sharjah City for Huma
nitarian Services' en 'Supre
me Council of Childhood'. 
50 fils, I. Dh., 150, 250 fils. 
Resp. mensen bij moskee 
(Nooran Khaleefa, 10 jaar), 
kleding, kraag? (Khawla Al 
Hawaï, (12 jaar), landschap 
met rivier (Khawla Salem, 9 
jaar), tent, op de grond rond 
kleed etend gezin, kameel 
(Fatimah Ibrahim, (9 jaar). 

UNIIEOHRAStMIflAIES ii'X^j 

22i2'99. Millennium; acht
entwintigjaar eenheid en 
welvaart op weg naar het 
nieuwe millennium. 
50, 250 fils. Twee verschil
lende afbeeldingen van jaar
tal 2000 met duif 

VERENIGDE NATIES 
Afbeelding melding 12/886 
'internationaal jaar van dank
zegging'. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
258'99. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
45 c. Sterrenkruis. 
Sio'gg. Dienstzegel. 
33 c. Adelaar met tekst 'Pe
nalty for private use'. 
8io'99. 'Uncle Sam'. 
22 c. 

Sio'gg. Viering Chanoekah 
(inwijdingsfeest) 
33 c. Negen gekleurde kaars
jes (chanoekahlamp is een 
achtarmige luchter die op het 
joodse Inwijdingsfeest wordt 
aangestoken met de behulp 
van de negende 'de sjam
maas': bediende; door het 
ontsteken van steeds één 
licht meer op elk der volgen
de acht dagen wordt het 
groeiende licht gesymboli
seerd). 
i3io'99. Vijftig jaar NATO*. 
33 c. Tekst 'NATO fifty years' 
en vredesduif 
20io'99. Wens/groetzegel; 
hert (plechtigheid vond 
plaats in de 'Rudolph Ele
mentary School'. 
Blokje met viermaal 33 c. 
Hert ('Rudolph the rednosed 
reindeer') met verschillende 
achtergrondkleuren. 
20io'99. Kerstmis 1999. 
33 c. 'Madonna en Kind' van 
Bartoleomeo Vivarini (15de 
eeuw). 
29io'99. Kwanzaa. 
33 c. 

i8ii'99. 'Celebrate the Cen
tury, VIII'. 
Vel met vijftienmaal 33 c. De 
jaren zeventig. Resp.'Smiley 
Face' (lachend gezichtje), 
Sesamstraat, discomuziek, 
dag van de aarde, viering 
tweehonderd jaar Verenigde 
Staten, beweging vrouwen
rechten, televisieserie 'All in 
the Family', 'Monday Night 
Football' (sportprogramma 
op televisie), 'Pittsburgh 
Steelers' (winnaars van vier 
'superbowls'voetbal), 'Secre
tariat' (paard van het jaar in 
1972, won in 1973 de 'Triple 
Crown'), 'Jumbo Jets', VCRs 
(Videocassette recorders) 
maken plaats voor Betamax 
en VHS: 'Video Home Sys
tem' banden, medische voor
uitgang (CATscans en MRS
technologie), 'Pioneer 10', 
mode; tekst op vel 'Bicenten
nial, Watergate, and Earth 
Day' met toelichtende tekst 
over de jaren 70. 
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27i2'9g. Millennium, het 
jaar 2000. 
33 c. Baby met hoge hoed 
luidt met trompet en bel het 

151 



nieuwe jaar in (deze afbeel
ding verscheen voor het eerst 
in 'The Saturday Evening 
Post' op 2 januari 1937 van il
lustrator J.C. Leyendecker, 
1874-1951). 

WALLIS EN FUTUNA 
i-i2-'99. Honderdvijftig jaar 
postzegels. 
65 F. 

WEST-SAMOA 
30-ii-'99. Kerstmis 1999, 
millennium; flora, sterren
beeld. 
70, 90 s., $ 2.-, 6.-. Resp. Hi
biscus rosa-sinensis, Poin-
settia (Euphorbia pulcherri-
ma), 'Chirstmas cactus' 

(bloeiende lidcactus), Zuider-
kruis; alle zegels met jaartal
len 1999 en 2000, tekst 'May 
God Be the Foundation of Sa
moa'. 

ZUID-GEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
December '99. Millennium. 
Vel met driemaal ii en drie
maal 35 p. met middenveld. 
Resp. zonsopgang ('Happy 
Millennium'), kerk ('Peace be 
with you'), albatros ('Best 
Wishes'), zonsondergang 
('Happy New Year'), rendier 
('Merry Christmas 1999'), 
pinguïn ('Greetings'); mid
denveld met speciale groet. 

Februari '00. Sir Ernest Hen
ry Shackleton (zie de Falk
landeilanden). 
35, 40, 65 p. Resp. de boot
reis: Shackletons reis over de 
'Scotia Sea' naarZuid-Geor-
gië (1916); bij Zuid-Georgië: 
Shackleton leidt Crean en 
Worsley in de richting van het 
walvisstation van Stromness; 
'Shackleton's Cross' bij 
'Hope Point'. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
i4-ii-'gg. Uitgiftedatum/cor-
rectie/aanvulling melding 
12/886 'vissen'. 
10 (geen 15 ), 20, 25, 50, 80 p. 
Resp. Champsocephalus 
gunnari, Dissostichus elegi-
noides, Pagothenia borchgre-
vinki, Notothenia rossii mar-
morata, Trematomus ber-
nacchii. 

2000. Sir Ernest Henry Shac
kleton (zie de Falklandeilan
den). 
35,40,65 p. Resp. scheeps-
wrakvan de 'Endurance': 
ramp op 27 oktober, gezon
ken op 21 november 1915; 
stuurloos: 'Ocean Camp', 30 
oktober tot 23 december 
1915, kort na verlaten van de 
Endurance'; 'ElephantIs
land': tewaterlating van de 
'James Caird', 24 april 1916. 

*: Gebruikte afkortingen 
NATO North Atlantic 

Treaty Organization 
(NAVO) 

Unesco United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

Upaep Union Postal de Las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

UPU Universal Postal 
Union/Union Posta
le Universelle/Uni-
versele Post Unie 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund 
for Nature) 

**: Het jaar van de draak; de 
Chinese dierenriem (zodiak) 
bestaat uit twaalf tekens: rat, 
buffel/os, tijger, konijn/haas, 
draak, slang, paard, 
geit/schaap, aap, haan, hond, 
zwijn/varken. Het Chinese 
jaar van de draak (vijfde te
ken) begint 4 februari 2000. 
Er komen veel draken in de 
Chinese mythologie voor: 
'spirit-dragons' (regenbren
gers), 'earth dragons' (be
heersers van waterbronnen), 
'treasure dragons' (schatbe-
wakers), 'dragon kings' 
(heersers over de vier wereld
zeeën) en een aantal bij de vijf 
elementen (hout, vuur, aarde, 
metaal en water). 
Mensen geboren in het jaar 
van de draak zijn trots, leven
dig en vol zelfvertrouwen. Ze 
zijn intelligent, extravert en 
snel van reactie. Hoewel 
energiek en hardwerkend 
zijn zij ook impulsief, onge
duldig en rusteloos. 

DE VALK P H I L A T E L I E ^ 
BERLIJN 
155 
156 
157 
158 
159 
160/62 
163/72 
173 
174/75 
176 
177 
178 
179/80 
181 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193/96 
197 
198 
199/13 
215/16 
217 
218/29 
230 
231 
232 
233 
234/35 
236 
237/40 
241 
242/49 
250/53 
254/65 
266/69 
270/85 
286/90 
291/94 
295/98 

2,40 
2,10 
5,40 
2,10 
0,45 
2,40 
9,75 
0,90 
2,10 
0,60 
0,65 
1,25 
1,35 
1,00 
0,20 
0.40 
0,65 
0,35 
0,25 
0,40 
1,50 
0,20 
0,25 
7.50 
0,30 
0,25 
3,00 
0,45 
0,15 
0,25 
0,25 
0,40 
0,25 
0,90 
0,35 
6,75 
0,65 
3,10 
0.70 

10,50 
5,75 
0,80 
0,85 

POSTFRI. 
299/02 
303/08 
309 
310/13 
314/15 
316/19 
320 
321 
322/25 
326/29 
330/37 
333/41 
BL2 
342/45 
346 
347 
348/51 
352 
353 
354/57 
358 
359/70 
372 
373/76 
377 
378 
379/84 
385 
386/89 
390 
391 
392 
393/96 
397/00 
BL3 
401 
402/1 la 
412/15 
416 
417 
418/21 
422 
423/25 

1,25 
2,10 
0,25 
0,75 
0,45 
1,90 
0,25 
0,35 
0,75 
1.75 
3,25 
1,40 
1,65 
1,35 
0,60 
0,40 
1,15 
0,25 
0,25 
1,65 
0,30 
7,00 
0,40 
1,25 
0,35 
0,20 
3,50 
0,40 
1,50 
0,35 
0,55 
0,50 
3,50 
1,25 
1,35 
0,40 
9,75 
1,50 
0,35 
0,25 
1,65 
0,40 
1,10 

5 No's VOLGENS MICHEL'^ 
426 
427/33 
434 
435/38 
439 
440 
441 
442/45 
446/51 
452 
453 
454 
455/58 
BL4 
459/62 
463 
464 
465 
466 
467 
468/71 
472 
473/76 
477 
478/80 
481 
482 
483/87 
488/91 
492 
493 
494/07 
508 
509 
510/13 
514 
515 
516 
517/20 
521 
522 
523 
524/27 

0,75 
7,50 
0,55 
2.75 
0,35 
0,45 
0,50 
2,75 
4,50 
0,55 
1,20 
0,65 
3,25 
3,85 
2,50 
0,40 
0,25 
0,25 
1,35 
0,40 
2,10 
0,45 
2,15 
0,75 
1,30 
0,55 
0,60 
3,75 
4,25 
0,60 
0,45 

12,50 
0,60 
0,50 
1,90 
0,50 
0,50 
0,60 
2,25 
0,50 
0,60 
0,90 
1,75 

528 
BL5 
529/31 
532/40 
541 
542 
543 
544/47 
548 
549 
550 
551 
552/55 
556/59 
560 
BL6 
561 
562 
563/66 
567/68 
569 
570 
571 
572 
573/76 
577 
578/80 
581 
BL7 
582/86 
587/90 
591 
592/95 
596/97 
598 
599 
600 
601 
602 
603/06 
607/10 
611a 
612 

0,60 
0,70 
1,50 
6,00 
0,55 
0,45 
0,40 
2,15 
0,40 
1.25 
1,15 
0,70 
3,00 
1,90 
0,60 
0.70 
0,75 
0,95 
2.10 
1,60 
0,40 
0,50 
0,75 
0,60 
2,00 
1,00 
1,65 
0,60 
0,70 
6,50 
5,00 
0,75 
2,75 
1,50 
1,15 
0,60 
0,80 
0,90 
0,60 
2,50 
3,00 
0,65 
1,15 

613 
614/15a 
616 
617/20 
621/23 
624 
625/26 
627 
628 
629/32 
633 
634/36 
637 
638 
639 
640 
641/44 
645/46 
647 
648 
649 
650/53 
654 
655/57 
658 
659 
660/63 
664/66 
666 
667 
678/79 
680/83 
684 
685/87 
688 
689/92 
693 
694/97 
698/99 
700 
701 
702 
703/06 

Exnu VOORDEEL' 
OPrOP 

0,65 
0,85 
0,90 
3,00 
2,00 
0,65 
1.25 
0,75 
0,85 
3,00 
0,65 
2,10 
0,65 
0,65 
0,65 
0,90 
2,90 
1,75 
0,50 
0,65 
0,90 
3,25 
0,65 
2,00 
0,65 
0,90 
3,00 
1,65 
0,75 
0,60 
1,50 
4,50 
1,15 
2,50 
0,70 
4,25 
1,40 
5,00 
2.75 
0,70 
0,75 
1,20 
5,00 

707 
708/11 
712/15 
716/18 
719 
720 
721 
722 
723 
724/27 
728 
729 
730 
731 
732/33 
734 
735/38 
739 
740 
741 
742 
743 
744/47 
748 
749 
750 
751/52 
753 
754/57 
758 
759 
760 
761/63 
764 
765/68 
769 
770/71 
776 
777/78 
779 
tot Einde 
25% cw 

r^ 

0,70 
4,50 
5,00 
5,00 
0,85 
0,65 
0.75 
1,40 
0,75 
7,50 
0,75 
0,75 
0,70 
1.15 
2,75 
0,90 
5.50 
0,90 
0,75 
1,25 
0,75 
0,65 
5,00 
1,25 
1,00 
1,25 
3,00 
0,85 
4,50 
0,70 
1,20 
1,15 
3,25 
1,15 
4,50 
0,70 
2,15 
1,40 
3,25 
0,85 
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' VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELIVIARKT 

18-19 maart 2000 
^*ö. »̂0 VAN 9.30 -17.00 UUR 
oo**' 

il»»»' 

IBW l4»4 *<.*:'Sexo®' 
03^' .eeï̂ ^ 

GROTE VEEMARKTHAL 
UTRECHT 

V»*' gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde .De Berenkuil" en A27 

Er is 2,75 km. tafel aanwezig! ENTREE: ƒ e,-; PAS es-i- 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! 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Michel-nummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

zonder enige Icoopverplichting 
Postbus 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z.O., tel. en fax 020 - 6 974 978 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http://pzhronh.fiiasoft.nl Tel. 0313-419041 
D7U DflM UCDCPUCIT Faxnr. 0313-413295 
rLïl nUN nCnOUnCI I E-mail: pzhronh@bart.nl 

http://pzhronh.fiiasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 

POSTZEGELVEILING 

Runmono 
Onze volgende 
43-ste veiling vindt plaats 
op 11 maart a.s. 
in De Doelen Rotterdam 

Met o.a.: 
- Klassiek Japan 
- China w.o. FDC met blok 1 
- Ie emissie Nederland 
- Mooi kleinrond 
- Diverse interessante nalatenschappen 

Vraag een gratis catalogus aan. 

Westewagenstraat 60 
3011 AT, Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam 
Tel.nr.: 010-213 09 86, Faxnr.: 010-2131730 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en toelichting op de nieuwe 
thematische postzegeluitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw 

verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal 

van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 
* mogelijkheid voor abonnement op Maandblad 

Filatelie voor gereduceerde prijs 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 
Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 
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EEN VUURTOREN AAN 
HET EINDE VAN DE WERELD 

De millenniumwisseling 
betekende voor veel men
sen werken in plaats van 
feesten. Op Nieuwjaars
dag 2000 waren zelfs ver
schillende postadminis
traties in touw vanwege 
speciale uitgiften op de 
eerste dag van de nieuwe 
eeuw. 

het einde van de wereld, 
waar de walvissen de In
dianen ontmoeten', ver
hief zich al spoedig een 
vuurtoren, gebouwd op 
een naar voren springend 
gedeelte van het gebergte 
van 70 meter hoog. Het 
veelhoekige bouwwerk 
was geheel van hout ver

Op I januari werd ook in 
Frankrijk een zegel uitge
geven; niet in verband 
met het begin van het 
nieuwe millennium, 
maar naar aanleiding van 
de reconstructie van een 
vuurtoren 'aan het einde 
van de wereld', op Vuur
land. Tegelijkertijd werd 
in Frankrijk, in de haven 
van La Rochelle, een 
soortgelijke vuurtoren 
voltooid. 
Beide vuurtorens staan 
op een Franse zegel van 
3 f.; voor vuurtorenverza
melaars een bijzondere 
aanwinst. Reden genoeg 
om een verzamelaar van 
dit thema te vragen de in
formatie van de Franse 
PTT voor deze rubriek te 
bewerken. 

Walvissen en indianen 
Op Vuurland, op de uiter
ste punt van ZuidAmeri
ka, begon alles in 1881. 
Op die datum besloot de 
Argentijnse regering de 

= soevereiniteit van Vuur
S land op te eisen. Driejaar 
 later wierpen drie sche
■s pen hun anker uit in de 
S haven van San Juan de 
" Salvamento. Aan boord 
'2 was een expeditie die de 
n opdracht had een vuurto
^ ren(?) te bouwen. 'Aan 

vaardigd, en wierp stra
lenbundels die vijftien 
zeemijlen ver konden 
worden waargenomen. 
Na de inwerkingstelling 
op 15 mei 1884 deed de 
toren achttien jaar dienst, 
tot in igo2. 
Pas in 1994 ging een na
vigator en avonturier uit 
La Rochelle, Andre Bon
ner, op zoek naar de res
tanten van de vuurtoren 
en met succes. Hij be
sloot de toren te recon
strueren. In 1997 werd in 
Ushuala met de herbouw 
van de toren begonnen. 
Twee maanden werd er 
op de lokatie zelf ge
werkt, onder barre om
standigheden en ge
plaagd door hevige win
den. Nu zendt de vuurto
ren weer twee lichtsigna
len per vijftien seconden 
uit, waardoor het werk 
van de zeelieden in de ge
vaarlijke passage van 
Kaap Hoorn wordt verge
makkelijkt. 

Replica 
Om de wedergeboorte te 
vieren werd op i januari 
2000 een ander project 
gerealiseerd. Op die da
tum werd een replica van 
'de vuurtoren aan het ein
de van de wereld' vol

i WK 
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tooid op Pointe des Mini
mes bij La Rochelle. 
Twee identieke lichten 
branden nu aan de kus
ten van de Atlantische 
Oceaan en wel op twee 
halfronden, zoals Jules 
Verne heeft beschreven. 
Het epos van de con
structie van een vuurto
ren aan het einde van de 
wereld was het thema van 
een van Verne's laatste 
boeken in 1905. Tegen
woordig wordt de zuide
lijke duisternis opnieuw 
verlicht. 
Zoals gezegd gaat het om 
twee houten 'vuurto
rens': één bij Kaap Hoorn 
en één bij La Rochelle. De 
eerste staat op 70 meter 
hoogte, die van La Ro
ebelle op zeeniveau. De 
laatste heeft daardoor 
niet zoveel nut; de toren 
fungeert alleen als gids
licht om de vaarweg aan 
te geven. La Rochelle 
heeft een haven met forti
ficaties; één van de mid
deleeuwse haventorens, 
de Tour de la lanterne, doet 
dienst als vuurtoren. 

Tierra del Puego (Vuur
land) werd in 1520 ont
dekt door de Portugese 
zeevaarder en ontdek
kingsreiziger Fernao de 
Magelhaes; de Straat van 
Magelhaes werd naar hem 
vernoemd. Kaap Hoorn, 
op het eiland Hoorn ten 
zuiden van Vuurland, is 
een 424 meter hoge rots 

die in 1578 werd ontdekt 
door de Engelse admiraal 
Francis Drake. De naam 
'Hoorn' is afgeleid van de 
geboorteplaats van de Ne
derlandse zeevaarder Wil
lem Corneliszoon Schou
ten, die in 1616 op zijn 
tocht rond de wereld de 
kaap passeerde. 

DeheerF.S.J.G. Hermse 
in Sittard dank ik harte
lijk voor dit 'gastoptre
den' in deze rubriek en 
voor de het beschikbaar 
stellen van extra illustra
tiemateriaal. 

MILLENNIUMWISSELING 
Ook de postadministratie 
van het eiland Man was 
tijdens de millennium
wisseling in touw. Mis
schien om een record te 
vestigen, want er werden 
omstreeks die tijd drie 
zegels, opgenomen in 
een velletje met een toe
passelijke tekst, uitgege
ven. De officiële emissie
data  of beter: emissie
tijden van die drie zegels 
waren respectievelijk 31 
december 1999 om 23.59 
uur, middernacht 
1999/2000 en I januari 
2000 om o.01 uur. 
Het is niet de enige uit
gifte die de millennium
wisseling in beeld 
brengt, maar misschien 
wel de mooiste en thema
tisch gezien zeker de in
teressantste. Behalve het 
hoofdonderwerp (de mil
lenniumwisseling) ko
men ook andere, verwan
te thema's aan bod. Het 
accent ligt vooral op as
tronomie, maar ook kat
tenverzamelaars komen 
aan bod! De drie zegels 
brengen de hemel boven 
drie markante plaatsen 
op het eiland Man in 
beeld op drie cruciale 
tijdstippen. De ontwer
per heeft niet alleen drie 
prachtige plaatjes ge
schapen, maar ook ge
zorgd voor maximale in

formatie. Ik zou het velle
tje dan ook willen betite
len als de ultieme millen
niumemissie. 

De linkerzegel van 50 p. 
toont de hemel boven het 
meest westelijke punt van 
het eiland, de Calf of Man. 
Hier kon de zon in de vo
rige eeuw voor het laatst 
ter hoogte van de zee
spiegel worden gezien op 
31 december om 15.53 
Greenwich Mean Time 
(GMT). De hemel wordt 
op de zegel snel donker 
en de planeet Mars komt 
links tevoorschijn. In de 
rechterbovenhoek zijn de 
drie heldere sterren De
neb, Vega en Altair zicht
baar, samen bekend als 
de 'Zomerdriehoek', de 
driester die de hemel bo
ven Man in de zomer
maanden domineert. 
De middelste zegel (£ 2.) 
toont de hemel boven 
Tyniuald Hill, St. Johns. 
Dit is een historische 
plek bij uitstek, want hier 
is al meer dan duizend 
jaar de zetel van het par
lement gevestigd. Ieder 
jaar op 5 juli komt dat 
parlement, het Hof van 
Tyniuald, in de open lucht 
in een openbare zitting 
bijeen. Op 31 december 
1999 om middernacht lag 
het zenit (toppunt aan de 
hemel) op Man in het 
sterrenbeeld Lynx. Bewo
ners van Man menen in 
dat sterrenbeeld een kat 
van het eiland te herken
nen; daarom is het op de 
zegel afgebeeld als een 
staartloze Manxkat. Kat
tenverzamelaars hebben 
ongetwijfeld al zegels 
met een afbeelding van 
deze bijzondere kat in 
hun collectie, en ze zul
len de zegel van £ 2. on
getwijfeld als een aan
winst beschouwen. Op de 
zegel zijn verder zicht
baar de Kleine Beer (Ursa 
Minor), het ploeggedeelte 
 bij ons bekend als het 
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steelpannetje - van de Grote 
Beer (Ursa Major) en de 
Draak. En omdat 2000 
het Jaar van de Draak is 
ontbreekt de Chinese 
aanduiding niet... 
Op de rechterzegel van 
50 p. zien we de hemel 
afgebeeld zoals die zicht
baar is op het meest oos
telijke punt van het ei
land, Mauflhoid Head. De 
zon kwam hier voor de 
eerste keer in de eenen
twintigste eeuw op om 
8.51 GMT. Rechts van de 
zon is de heldere planeet 
Venus te zien. Ook Mer-
curius is aangegeven, al 
is die veel minder duide
lijk zichtbaar. De sterren 
Deneb, Vega en Altair 
zijn ook hier weer goed te 
zien. De rode lijn rechts 
naast de drie-ster geeft 
de baan van het Interna
tional Space Station (ISS) 
aan, een ruimtestation 
dat aan hemel boven Man 
geregeld kan worden 
waargenomen. De ISS zal 
dit jaar nog een menselij
ke bemanning krijgen. 
Waar de rode lijn breder 
is gaat het om het deel 
van de baan waar het sta
tion het duidelijkst zicht
baar is; dan wordt het 
zonlicht door het ruimte
station weerkaatst. 

HET VERHAAL 
VAN DE TIJD 
Wie 'precisieuurwerken' 
zegt denkt waarschijnlijk 
meteen aan Zwitserland. 
Dat Engeland ook het no
dige heeft gepresteerd is 
waarschijnlijk minder be
kend. De oorsprong van 
de Engelse prestaties ligt 
in het gemis van een be
trouwbaar navigatiesys
teem in de zeventiende 
eeuw, de tijd van de grote 
ontdekkingsreizen. En
geland was in die tijd -
net als Nederland en Por
tugal - bijzonder actief op 
dat gebied. Destijds kon 
de geografische breedte 
(Noord en Zuid) vrij 
nauwkeurig worden be
paald, maar de geografi
sche lengte (Oost en 
West) niet. Dit kostte veel 
zeelieden het leven. Zo 
dacht admiraal Sir Clou-
desley Shovel in 1707 dat 
zijn vloot op de juiste 

koers in veilige wateren 
voer, maar 's nachts in de 
mist zag men niet dat 
men in de richting van de 
Scilly-eilanden voer. Ge
volg: het verlies van vier 
schepen en bijna twee
duizend man, onder wie 
de admiraal zelf. 
Koningin Anne loofde in 
1714 de fabelachtige som 
van 20.000 pond uit voor 
diegene die ervoor kon 
zorgen dat de geografi
sche lengtegraad correct 
kon worden bepaald. Dat 
bleef niet zonder gevol
gen. 
Hoe de geschiedenis af
liep is door Man vastge
legd op zes zegels met als 
thema The Story o/Time 
(24 januari); een nogal 
'technische' serie, maar 
thematisch gezien beslist 
interessant. 

De zegels van 22 en 29 p. 
belichten de bijdrage van 
John Harrison (1693-
1776), wiens uurwerk na 
twee proefreizen aan de 
eisen bleek te voldoen. 
Hij moest echter wel elf 
jaar strijd voeren om zijn 
beloning te krijgen. Als 
koning George III niet 
persoonlijk voor hem in 
de bres was gesprongen, 
had Harrison naar zijn 
twintigduizend pond 
kunnen fluiten. 
Na Harrison ontwikkelde 
Thomas Mudge (1715-
1794) een ingewikkeld 
uurwerk. Hij vond in 
1754 het zogenoemde an-
kerechappement uit. De 
zegel van 34 p. is aan 
hem gewijd. Die van 38 
p. eert John Arnold 
(1736-1799), die er in 
slaagde uurwerken tegen 
een acceptabele prijs te 
produceren. 
De zegel van 44 p. brengt 
Thomas Earnshaw (1749-
1829) in beeld, die de 
horloges van Arnold per
fectioneerde. 
De uurwerken van Mudge 
hadden als probleem dat 
ze regelmatig onderhoud 
(smering) nodig hadden. 
Dr. George Daniels MBE, 
DSC, FSA, (1926-) vond 
de oplossing: het coaxi
aal echappement, dat ook 
in de Zwitserse uurwerk
industrie wordt toege

past. De zegel van 26 p. 
belicht deze belangrijke, 
twintigste eeuwse Britse 
bijdrage aan de ontwik
keling van een mecha
nisch precisieuurwerk 
dat onafhankelijk van 
elektriciteit onder alle 
omstandigheden langdu
rig zonder onderhoud 
zijn werk doet. 

Toevalligerwijs gaf Zwe
den op 13 januari twee 
zegels uit met afljeeldin-
gen van het zakhorloge 
van de Zweedse koning 
Karel XII, dat dertig jaar 
geleden werd gestolen, 
maar dat inmiddels is te
ruggevonden en nu deel 
uitmaakt van de collectie 
van de Koninklijke 
Zweedse Wapenkamer in 
Stockholm. Sinds januari 
1999 is het daar weer te 
bewonderen. 

van Bonn gesloten, een 
wettelijk kader voor de 
bescherming van trekdie-
ren. Het verdrag is in
middels door zestig lan
den ondertekend; Zuid-
Afrika deed dat in 1991. 
In Zuid-Afrika is er jaar
lijks een massale trek van 
vooral zoogdieren; ze
bra's leggen bijvoorbeeld 
grote afstanden af bij hun 
trek naar en van de Se-
rengeti-vlakten. 
Op de bovenste rij (van 
links naar rechts) zijn op 
de eerste zegel twee boe-
renzwaluwen (Hirundo 
rustica) afgebeeld. Zwalu
wen uit heel Europa en de 
westelijke helft van Azië 
trekken naar Zuid-Afrika. 
Er is vastgesteld dat een 
zwaluw die Durban ver
liet op 12 april 1970 27 
dagen later in Engeland 
was gearriveerd. Het vo-

Op de rode zegel zien we 
het binnenwerk, op de 
blauwe de wijzerplaat. 
Het is een uniek horloge 
met kijkgaatjes en zonder 
wijzers. De tijd wordt in 
cijfers aangegeven; een 
soort voorloper dus van 
het digitale horloge. 

TREKDIEREN IN 
ZUID-AFRIKA 
Niet alleen vogels trek
ken in bepaalde seizoe
nen. Datblijktweluiteen 
Zuid-Afrikaans grootfor
maatboekje (4 oktober 
1999), dat behalve zegels 
met trekvogels bevat, ook 
exemplaren met andere 
trekdieren bevat. Aanlei
ding was de zesde trek-
dierenconferentie, die in 
november 1999 in Kaap
stad werd gehouden (zie 
ook Nieuwe postzeaclboekjes, 
'Philatelie' van december 
1999). 
In 1979 werd het Verdrag 

geitje had in die tijd een 
afstand van 9.921 kilo
meter afgelegd ofwel 
zo'n 370 kilometer per 
dag! 
Twee mensenhaaien (Car-
charodon carcharms) zien 
we op de tweede zegel. 
Ruim een Icwart van de 
360 haaiensoorten wordt 
in de Zuid-Afrikaanse 
wateren waargenomen. 
Op de derde zegel is de 
kleine torenvalk (FaIco 
naumanni) afgebeeld; hij 
overwintert meestal in 
Zuid-Afrika. Op zomer

avonden zitten er zoveel 
van deze vogels in de bo
men in kleine steden en 
dorpen in de regio Ka
roo, dat het wel om een 
inheemse vogel lijkt te 
gaan. De populatie neemt 
overigens af; het is een 
kwetsbare diersoort. 
De gewone dolfijn (Del-
phinus delphis) -'hoofd
persoon' van de vierde 
zegel - komt in grote 
aantallen voor in de war
me oceaanstreken. In 
Zuid-Afrika trekken de 
dolfijnen in de winter van 
de Oostkaap naar Kwa-
Zulu-Natal. 

Op de vijfde zegel zien we 
een vogel die jarenlang 
voor verwarring heeft ge
zorgd: de bijeneter (Me-
rops apiaster). De meeste 
Europese bijeneters broe
den in de zomer tussen 
Spanje en het Zuiden van 
Rusland, waarna ze naar 
zuidelijk Afrika trekken. 
Europese bijeneters broe
den ook wel in zuidelijk 
Afrika, om daarna 
Noordwaarts, naar cen
traal Afrika te trekken. 
Aanvankelijk dacht men 
dat het om dezelfde, 
tweemaal per jaar broe
dende groep ging, maar 
nu weten we dat het twee 
verschillende groepen 
zijn. 
Op de eerste zegel op de 
onderste rij is de onechte 
karetschildpad (Caretta 
caretto) afgebeeld. De 
stranden van Tongaland 
in noordelijk KwaZulu-
Natal vormen een uitste
kende broedplaats voor 
deze schildpaddensoort, 
die van Oost Afrika en 
Madagaskar tot aan de 
Westkaap voorkomt. Pas
geboren jongen drijven 
zuidwaarts naar de Egul-
hasstroom. Pas na 12 tot 
15 jaar zijn de jonge 
schildpadden zo sterk, 
dat ze naar hun geboorte-
stranden kunnen terug
keren. 
Een krombekstrandloper 
(Calidrisjcrru^inea) is te 
zien op de tweede zegel. 
Aan het aantal strandlo-
pers aan de voet van de 
Tafelberg is te zien of er 
dat jaar in Siberië veel 
danwei weinig lemmin-
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gen zijn geweest. Waren 
het er veel, dan hadden 
de vossen genoeg te eten 
en konden de krombek
strandlopers rustig broe
den. Waren de lemmin
gen schaars, dan stroop
ten de vossen de toendra 
af naar voedsel. De eieren 
en de jongen van de 
krombekstrandlopers 
zijn een gemakkelijke 
prooi voor de vossen. 
De reuzenalbatros (Dio
medm exulans), te zien op 
de derde zegel, is al tien
tallen jaren het slacht
offer van de beugvisserij. 
Er sneuvelen er zoveel, 
dat de populatie hard te
rugloopt. Een reuzenal
batros brengt slechts één 
jong in de twee jaar 
groot, een te geringe aan
was om de massale sterf
te te compenseren. 
De springbok (Antidorcas 
marsupialis, zegel vier), 
een middelgrote antilo
pe, is het nationale dier 
van ZuidAfrika. Vroeger 
trokken enorme kudden 
door Bechuanaland en de 
Kaapprovincie op zoek 
naar nieuwe weidegron
den. In 1849 deed de kud
de springbokken er drie 
dagen over om de stad 
Beaufirt West (Karoo) te 
passeren. De laatste gro
te springboktrek ligt ove
rigens al honderd jaar 
achter ons. 

Tenslotte aandacht voor 
de kleine flamingo (Phoe
niconaias minor; geen ech
te trekvogel, maar omdat 
de vogels zich in verschil
lende landen ophouden 
vallen ze onder het Ver
drag van Bonn. Vroeger 
dacht men dat er twee 
populaties van deze fla
mingo's waren: één in 
zuidelijk en één in ooste
lijk Afrika. Recente stu
dies tonen echter aan dat 
de kleine flamingo's de 
meren van Great Rift Valley 
in Kenya en Tanzania ge
bruiken om naar lagunes 
en waterbekkens in Bots
wana, Namibië en Zuid
Afrika te trekken. 
Op het kaftje van het 

= postzegelboekje is een 
° vissoort afgebeeld, die 
— ook in de literatuur grote 
^ bekendheid geniet: de 
^ blauwe merlijn (Makaira 
" nigricans), door Grzimek 

'^ aangeduid als Makaira 
3 ampla. Deze reusachtige 
^ vis wordt als de snelste 
i zwemmer en beste sprin

 ^ ger van de zeeën be
I f l schouwd. Snelheden van 
• • " 60 tot 80 kilometer per 

uur en sprongen van 40 
meter hoog zijn geen uit
zondering. Samen met de 
witte merlijn (Merlin alba) 

behoort hij tot de popu
lairste 'sportvissen' uit 
de Atlantische Oceaan. 
De beroemde schrijver 
Ernest Hemingway be
schrijft in zijn boek De 
oude man en de zee hoe zo'n 
merlijnenvangst ver
loopt. 

ZINLOOS GEWELD TEGEN 
VROUWEN 
'Zinloos geweld' is een 
bijzonder actueel maat
schappelijk thema. In de 
thematische filatelie ijlt 
zo'n thema vaak behoor
lijk na. Als zo'n onder
werp voor het eerst de 
kranten haalt, durft 
slechts een enkele verza
melaar het aan daar een 
verzameling op te base
ren. 
Toch is het niet zo dat het 
thema niet op zegels of 
stempels aan bod komt. 
'Geweld tegen vrouwen' 
is een thema dat vooral 
de laatste tijd veel aan
dacht krijgt. In Luxem
burg was een machine
stempel in gebruik met 
een toepasselijke tekst 
(zie Thematisch panorama 
van januari 2000) en 
Duitsland gaf op 13 janu
ari van dit jaar een post
zegel uit met de slogan 
Kein Gewahgegen Frauen 
('Geen geweld tegen 
vrouwen', zie de afbeel
ding in de rubriek Nieuwe 
uitgiften). Ondanks de ge
lijkstellingvan mannen 
en vrouwen komt geweld 
tegen vrouwen ook in 
Duitsland nog steeds 
voor. In de meer dan 400 
'Blijfvan mijn lijfhuizen 
worden jaarlijks meer 
dan 45.000 vrouwen met 
hun kinderen opgeno
men. 

"Männer und Frauen 
Sind glpichberechtigt" 

( A r t 3 A U 2 O G ! 
Der Simdnsministef tili Jugend 
fami!,a. Ffsuen und Gesundheit 

1999, gewijd aan de stoe
terij van de CartujaHierro 
del Bocado. Het is de twee
de uitgifte op dat thema, 
want op 29 december 
1998 werd al een serie 
van zes zegels uitgegeven 
met paarden uit die stoe
terij, die in 1484 door de 
kartuizer monniken werd 
gesticht. 
Op de vier nieuwe zegels 
zijn Andalusische paar
den afgebeeld; schilderij
en van José Manuel Go
mez werden als voor
beeld gebruikt. De paar
den stammen af van een 
inheems ras uit Jerez de 
la Frontera aan het eind 
van de vijftiende eeuw. 

At ma« dan 40 jaar 

■ tfe specialist ¥oar mototlsten 

Stempel (RN/ggo) met de 
tekstAl meer dan 40 jaar
de specialist uoor motoristen. 

Volgens het Groot Woor
denboek der Nederlandse 
Taal (de 'Dikke van 
Dale') betekent motorist 
motorrijder. Maar de en
velop waarop dit stempel 
voorkomt verwijst naar 
A. Vledder Technische 
Producten bv, met de 
tekst 'Techniek in de na
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De kartuizer monniken 
zorgden drie eeuwen 
lang voor deze paarden; 
sinds 1990 is de stoeterij 
eigendom van het staats
bedrijf Axpasa. De nieu
we beheerder van de in
drukwekkende kudde 
paarden begon ermee de 
nakomelingen van de 
paarden terug te halen 
die in 1810 bij de Franse 
bezetting waren verdwe
nen. In iggi keerden die 
terug naar Jerez. 
Op Espana 2000 wordt het 
Andalusisch paard met 
behulp van een groots au
diovisueel spektakel on
der de aandacht van het 

rfu'SfHE 

In dit verband kan ook het 
frankeerstempel van het 
Duitse ministerie voor 
Jeugd, Gezin, Vrouwen en 
Gezondheid uit 1986 wor
den genoemd. De tekst 
luidde Männer und Frauen 
sind gleichberechtigt (Art. 3 
Abs. 2 GG). 

ANDALUSISCHE PAARDEN 
Grote postzegeltentoon
stellingen leveren meest
al veel fllatelistisch mate
riaal op. Velletjes zijn 
daarbij nogal populair. 
Spanje maakt reclame 
voor Espana 2000 op een 
velletje van 23 november 

publiek gebracht. De 
Espana 2000uitgiften zor
gen ervoor dat paarden
verzamelaars de beschik
king hebben over tien 
aantrekkelijke zegels met 
dit beroemde paardenras. 
Overigens kunt u het vel
letje beter in tact laten: op 
de velranden staan sym
bolen uit brandijzers. 

MOTORISTEN? 
Meestal is de 'bood
schap' in een frankeer
stempel duidelijk. Soms 
frons je echter wel eens je 
wenkbrauwen. UitHuis
sen komt het frankeer

tuur' als merkwaardige 
toevoeging. De motorfi
latelisten mogen het uit
zoeken. 
Hoewel de tekst Motorists 
carelessness kills (Nieuw
Zeelands machinestem
pel, 1956) doet vermoe
den dat ook hier om mo
torrijders gaat, is die con
clusie toch onjuist. In het 
Engels betekent motorist 
gewoon 'autorijder'. 

meiaars zijn die hun ken
nis en ervaring aan ande
re verzamelaars willen 
doorgeven. En het is he
lemaal leuk als er infor
matie wordt verstrekt 
over thema's waarvoor 
nog geen catalogus be
schikbaar is. Wie naar 
thema's wil zoeken kan 
gebruik maken van Ne
derlandse en buitenland
se zoekmachines. Op al
gemene woorden zoeken 
 'postzegels', 'stamps', 
'thematisch verzamelen' 
'collecting'  is niet aan te 
bevelen. U krijgt dan veel 
teveel nietrelevante mel
dingen en dubbele ver
wijzingen. 

Toch ontdekte ik op die 
manier  gebruikmakend 
van de Nederlandse zoek
machine Ilse een interes
sante site voor verzame
laars van het thema mo
lens: 'De geschiedenis 
van Onstwedde en van 
molens op postzegels'. 
De Nederlandstalige 
checklist van Molenzegels 
wordt goed bijgehouden. 
Een andere interessante 
themasite is die van van 
bijenverzamelaar John 
Driebergen uit Rijns
burg, die in 'Philatelie' 
van juli/augustus 1997 

\'0\ MOTORioo 
CMBEIISONESS 
KU...L.S  : 

INTERNET 
Er is op Internet ontzet
tend veel te vinden. Ook 
filatelisten kunnen ervan 
alles ontdekken, hoewel 
er veel commercieel kaf 
tussen het koren zit. 
Voor thematische verza
melaars zijn vooral de 
sites van thematische 
verzamelaars en themati
sche verenigingen van 
belang. De checklists die 
al dan niet met afbeeldin
gen  op deze sites te vin
den zijn zullen de thema
tische catalogi voorlopig 
nog niet overbodig ma
ken. Zelfs de beste sites 
kunnen qua informatie
niveau nog niet concurre
ren met die thematische 
catalogi die voorzien zijn 
van uitvoerige registers. 
Toch is het verheugend 
dat er thematische verza

een artikel over dit thema 
schreef Deze site is meer 
beschrijvend van aard. 

IN KORT BESTEK 
Gemeenten brengen vaak 
nuttige of interessante 
mededelingen in hun 
frankeerstempel onder 
de aandacht van een 
breed publiek. Een op
merkelijk stempel 
(FM50407) is dat van de 
ZuidHollandse gemeen
te Nieuwerkerk aan den 
IJssel, waaruit blijkt dat 
de gemeente 6,74 N.A.P. 
ligt. Ook het beeldmerk
de leeuw uit het gemeen
tewapen en een schuine 
schaalverdeling op water 
 is een verwijzing naar 
deze lage hgging. Toch 
maar verhuizen naar de 
Veluwe? 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
Finland, Zweden, vraaghjst 
G v.Toor, teL 0183-567203, 
fax 567204 

T e.a.b. Skand. Yv fr. ruim 
190000 + Rep. Indon Zon-
nebl ƒ 8 5 0 0 Alles ie pi en 
pf t/m 1985 Falandt, tel 
010-5914347 

Gelopen rondz. boekjes met 
20% kortmg, Nederland, 
Ned Indie, Curasao, Ned 
Antillen, Suriname, België, 
Luxembourg, Duitsland, 
Duitse Geb , Scandinavië, 
Zwitserland, Oostenrijk, 
Liechtenstein, Italia, Vati-
caan, Australia, div. Eng 
Kol. J H Ackermann Rosen-
dael 2 -1121 HH Landsmeer 

Wegens leeftijd onderstaan
de, enkele P.T T mapjes enz 
Voorbeeld is no 92 3 , - , Nr. 
1285 , -FDC, Nr 1710,55 E 
328 4.50 zegels series P.F. 
No 666 2 0 , - No 802 3,50 No 
1324 - 3.45. Ook losse zegels 
gestempeld + serie Bloc's 
1642715 , -10634 , - Rond 
stempels - lang stempels, 
geen handelaren K Tams, 
Bosstr. 131, 2153 AM Nieuw-
Vennep, 0252-675671 

500 Ned. ƒ 10,-; 1000 wereld 
ƒ 1 5 , - ; 2000 wereld ƒ 25 , - ; 
400 Duitsland grf ƒ 3 0 , -
giro 413922 t.n.v. A. Snoep, 
Dordrecht, tel 078-6162047 

Duitsland vanaf 10% te 
koop M.G Kuipers, Casi
noweg 3c, 5915 EA Venlo 

Ruim 500 oude ansichtkaar
ten, merendeels Den 
Haag/Scheveningen, m een 
koopvoor ƒ 2 0 0 , -
J J. Greven, Pijperstraat 4, 
1962 BL Heemskerk, Tel 
0251-232691 

Suriname: compleet pracht 
vel 22-223 gest. Zeer uniek' 
C. de Vos, tel. 0118-603292. 

Vraag gratis prijsl. ned. en 
ontvang gratis 3 compl. se
ries. Hommes tel. 0186-
61^794-

400 vers Ned. ± 70 % gr f met 
compl gelegenkindservoor 
ƒ 20 , - op giro 2197981VW 
Stouten, tel. 071-5722626. 

Verz. Austr. + Nw. Zeeland 
in Davo Cristal Albums. Gat. 
waarde 13 000 Prijs in over
leg v.d. Zijden, 023-
5847293. 

«t l oogebr telkaarten ƒ 7 5 , - , 
= eerste dag envl. 1980 - 1 9 8 9 
=ï j 2 5 0 , - P o s t z Ruimtevaart 3 
^ serie ƒ 10,- , Ned. portfr. 
„ 1956 ƒ 150,1999 Ned 
^ ƒ 1 1 5 , - . H v/d Pols, Aak 56, 
I- 2991 DA Barendrecht, 0180-
2 615887 

IT . Naam en No stempels Duit-
EB se Staten en Reich. J.v.d. 
• ¥ Meulen, Santhorstlaan 23, 

2242 BC Wassenaar, tel. 
070-5117364. 

Aerogrammen, postwaarde-
stukken (Postfris) Gehele 

Wereld. Prijslijsten (2x38 
p a g ) t e g e n / 4 , - i n p o s t z g . 
G A. van Albada, Klimop-
zoom 119, 2353 RH Leider
dorp. 

Poststukken verschill. lan
den effecten, rekeningen, 
papiernoodgeld en ansicht
kaarten Duitse-Reich. Mw 
A.N. Briggeman, Kantelen-
weg 70, 7233 RD Oostvoor-
ne, tel/fax 0181-485036 

T k. Rusland tot i960 0 met 
topwaarden. West Europa, 
motief, Cept ® 1998/99, 
FDC NL + overzee Indone
sië, Macau. E. Nijman, Hein-
dijk 105, 3079 PK Rotter
dam. 

Portugal, +1000 verschillend 
ƒ125 , - ( f r anco) Storten op 
giro 51463 tnv Stamp-Impex 
te Oosterbeek. Pakketten 
ook voor de handel . Korting 
notk Info via Postbus 68, 
6860 AB Oosterbeek. 

Postzegels verp. p 50 st. a 
f 1,00 + a lbums 4- boeken. 
H.H Wissink. Tel 0547-
260736. 

Rusland, Bloks en zegels v.a 
25% Stuur mancol ook partij, 
0345-615703. S. Oever, Lin-
gestr. 35,4142 ZA Leerdam. 

Indonesië postfris series + 
bl. '75/90 Z'bl. ƒ 5 0 9 0 , - . 
Bod gevraagd, J. Jansen 070-
3644758. 

Leuchtturm Blanco. Ge
bruikt, LBi t/m LB8 en mix, 
voor ƒ 19,00 per 10 stuks. J.P 
Kamerling, 0348-415011 

Polen, Joegoslavië, Roe
menie, Albanië, Hongarije, 
Bulgarije, Tsjechoslowakije. 
PZH Robert Wiktor, Hod-
gesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Tel./fax 046-4512751. Ook 
rariteiten' 

Ned. pfr, gest. FDC blanco/ 
getypt maximum/ kinder-
bedkrt. autombj. , comb. J. 
Laman - Trip. Tel. 0499-
474163-

ISRAËL. Palestijns gezag. 
Nieuwe uitgiften tegen no
minale waarde Ongelooflij
ke aanbieding, kostbaar ge
schenk, beste voorwaarden, 
prijslijst gratis Eilat Philate
lic Club, Postbus 542/32. El-
lat Israel 

Collecties, partijen, restan
ten. Pzh Centro Filatehco, 
Havenstr 43 , Woerden, 
0348423885. Ook grote 
voorraad Europese landen 

1000 versch wereld, veel ou
der materiaal, betere. Bank 
260777811. J. Schoenmaker, 
ƒ 3 7 , 5 0 . Meer en Boslaan 7, 
2103 VN Heemstede. 

Gratis prijslijst voor kleine 
kavels etc. J. Stienstra, Ba-
rietgeel 21, 2718 BL Zoeter-
meer, tel. 079-3610229. 

Duitsland: 55 versch. jan. 
'97 tot heden voor ƒ 10 , -500 
versch. jan. '86 heden ƒ 9 0 , - . 
Prijsl. Bank 304810398 Giro 

5312882 Verseveld - Bosch-
man. De Olmen 80, 6903 BP 
Zevenaar 

DDR 25% Ned. + Geb Bund 
Berlin Reich + Geb. eet. 35% 
Pf & Gest. J. Romkens 045-
546^894. 

LIST 2000 containing older 
mint thematic material free, 
from W&K SCHAETZLE 
AG., CH-8832 Wollerau. 
FAX 0041-1-784 8059 . E-
mail: w.k.schaetzle agcg) 
bluewin.ch. 

100 versch. Bankbiljetten, 
bankf r l sƒ62 Zegels van 
USA, Canada, BeNelux en 
Great Britain Queen Victoria 
t/m King George VI, stuur 
ons uw mancolijst. C.v.d. 
Linden, Postfach 185515, D-
45205, Essen. Fax; 0049 
2054 971886, E-mail; clas-
sicstamps@)yahoo.de. 

Telebrieven met ongebruik
te telefoonkaarten 1-4,11-
32. Vraagprijs=nom waarde 
= ƒ 250, - . J.H. Visser, tel. 
070-3954135. 

Jaarverzameling NED. onge
bruikt 1993, mapjes 103-116, 
nom. ƒ40 ,50 .1994 , mapjes 
117-130, nom. ƒ 36,60 1995, 
mapjes 131-145, nom. 
ƒ30 ,55 .1996 , mapjes 146-
161, nom. ƒ 39,00 Alles in 
een koop ƒ 130,-. J.H. Vis
ser, tel 070-3954135. 

Jaarverzameling Zwitser
land 1995, ongebruikt, m 
PTT-boekje. Vraagprijs= 
nom. waarde= ƒ 57 , - . J.H 
Visser, tel. 070-3954135 

GEVRAAGD 
Verzamelaar zoekt echt ge
lopen poststukken van het 
Wereld Natuur Fonds. Ene 
de Vries, 035-6215482. 

Groot-Brittannie Wie helpt 
mij voor mijn collectie GB 
aan naam en adres van En
gelse verzamelaar van Ne
der land ' Stam, 0102204565. 

Zegels NL gestempeld koop 
of ruil. Stockmann, Zeve
naar, tel 0316-526265. 

Postfrisse frankeergeldige ze
gels Nederland J.v. Fucht, 
030-6362197 of 06-50400679. 

Ruil/koop gevraagd hang-
zakjes en hangboekjes 1997-
heden. W. v/d Putten 070-
5178514-

Rusland Mi no 64 t/m 70 en 
109 t/m 125. Konings, Ha-
verblok 6, 4724 GB Wouw. 
0165-303510. 

Gebruikte postzegels van 
Nederland 1999 op papier. 
Ik geef een goede prijs. J. de 
Bruijn, Rietzoom 63, 2804 
CN Gouda, 0182-538460. 

Frankeergeldig Engeland 
F2,3o/£, Guernsey/Alden-
weyF2,=/£, Jersey Fi,35/£, 
Man Fi,8o/£. Amerika Fi, 
40/$, Canada Fo,8o/$, Uno 

New York Fo,80/$. Brouwer, 
0511-4537^6-

Firmaperforaties. Koop of 
ruil M. Silkens, Kortenaer-
laan 18,1215 NH Hilversum: 
035-6234423. 

Gestopt met verzamelen? 
Postzegelverzamelaar komt 
bij u langs. J. Dekker, 0299-
621339 of06-22447129. 

Ik zoek firmaperforaties: 
Ruil of koop elk aantal. Veel 
ruilmateriaal aanwezig. W.J. 
Manssen, Laan der V.N. 31, 
3844 AD Harderwijk, 0341-
417980. 

Voor 20 treinen of Liechten
stein 50 gr . f Wereld of 100 
gr. f. Nederland Retour R. 
Otten, Helperzoom 167, 
9722 BK Groningen. 

Perfins voor topprijzen. 
Vraag offerte D. Scheper, 
Hogeland i, 2264 JX Leid-
schendam, 070-3279626. 

Zegels NL gestempeld koop 
of ruil Stockmann, Zeve
naar, tel. 0316-526265. 

Gevraagd bod op mijn post
zegelverzameling A.v.d. 
Molen, 0595-422327. 

DIVERSEN 
Postz.ver.Haarlemmermeer 
heeft nog tafels te huur op 
de jaarlijkse overdekte 
postz.markt op zaterdag 22 
april 2000 in FJoofddorp 
Inl. 023-5613929. 

Op zaterdag 6 mei Grote 
Verzamelbeurs in Nunspeet 
in "Sportcomplex De Brake" 
aan de Oosteinderweg in 
Nunspeet . Van 10.00-16 30 
uur. Inhchtingen- J. den Bes
ten (0341 256163). 

Nat. verzamelbeurs van 
postzegels, poststukken en 

prentbriefkaarten. Zat. 11 
maart van 10-17 uur. Toe
gang gratis. "De Koepel". 
Kapittelweg 399A, Hilver
sum. Fil.ver. Hilversum en 
omstreken. Inlichtingen tel. 
036-5304354. 

wvvw.filasoft.nl - De mooi
ste en meest verrassende 
website van René v. Dijk, Pb 
9519, Amsterdam. 

Filatelistenver. Zuidelijk 
Afrika Bijeenkomsten, vei
lingen, blad, rondzending en 
bibliotheek. FVZA Postbus 
33223, 3005 EE Rotterdam. 

Israel: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen 
Inl. A. Bouwense, tel 0113-
212762. 

Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden. Vaticaan en S 
Marino bijeenkomsten, vei
lingen en rondzending. Inl 
L. v.d. Brun, V Kinsber-
genstr. 33, 2518 GV Den 
Haag, tel. 070-3460328. 

In- en verkoop Postzegels -
Prentbriefkaarten - knip
sels. G.J van Soest, Houten, 
030-6371815. 

Fil. Ver. Duitsland 4X per jaar 
bijeenkomst met veiling, 
clubblad en rondzendingen. 
A Hulkenberg, Vivaldiweg 
68, 3752 HC Bunschoten, 
tel. 033-2983261. Vraag info! 

Oostenrijk verzamelaars 
worden Lid van de AR.GE 
Osterreich e.V Info via 
voorzitter (Duits): Wolfg. 
Klose, Naumburger Str 4 
D-56075 Koblenz of Victor 
CoenenC. V G e n d l a a n i 5 , 
4797 CV Willemstad 

Postzegels - munten - ruil
beurs Fidei-et-Arti te Ou-
denbosch zondag 10/13 uur: 
27 februari, 0165-314898. 

BREAK SETS BY TOPIC 

http://wvvw.filasoft.nl


Verzamel de officiële WWF-postzegels met 
de unieke ''WWF-Postzegel-Verzameling 

/erzamel al die waardevolle zegels met het WWF logo 
3oor PTT's overal ter wereld wordt als ondersteuning aan het 
an het WWF officieel frankeergeldige postzegels uitgegeven. In lan-
len als België, de Nederlandse Antillen, Monaco, Rusland, Portugal, 
ndonesië, etc. verschijnen prachtige, schaarse WWF-postzegelseries. 
1̂ deze series hebben het thema "Bedreigde Dieren" en dragen het 

ogo van het WWF. Het zijn de dieren die in dat land met uitsterven 
vorden bedreigd en door topkunstenaars op schitterende, artistieke 
vijze zijn uitgebeeld. 
like maand verschijnt zo'n schaarse serie postzegels, die maar korte 
ijd in dat land verkrijgbaar is. Maar die u nu heel eenvoudig kunt 
verzamelen met de unieke "Grote WWF verzameling Bedreigde 
bieren". Er zijn nu twaalf WWF-uitgiften in voorbereiding. 

\l jaren wordt deze uitzonderlijke verzameling enthousiast ontvan
gen. Niet alleen door postzegelverzamelaars, maar nog veel meer 
ioor natuur-liefhebbers. Een trots bezit dat generaties lang zal wor-
len gekoesterd. 

J heeft nu de kans om met de waardevolle "Grote WWF-Postzegel-
/erzameling Bedreigde Dieren" te starten. Maak vrijblijvend kennis 
n ontvang de eerste zending De neushoorns van Indonesië 14 dagen 
)p zicht thuis. U ontvangt dan: 

1. de complete set van vier postzegels van Indonesië; 
2. de complete set van vier eerste dag envelopp>en Indonesië 
3. de albumbladen hiervoor 
4. de albumbladen met documentatie 
5. de albumbladen met kleurenfoto's 
6. speciale opbergstroken voor uw kostbaar bezit 

5e totale waarde van dit hele Indonesië-pakket is ƒ 29,50 . 
>iu ter kennismaking voor slechts f 14.75! 

Stuur vandaag nog uw Voordeelbon op aan: 
De "Grote WWF-Postzegel-Verzamellng", Antwoordnr 161< 
3740 WG Bunschoten. Tel. 033-2982353 

*" "{TORDËCC B o 
of bel: 033-2982353 

JA, ik wil kennismaken met de "Grote WWF-Postzegel-Verzamellng Bedreigc 
Dieren" voor de prijs van slechts f. 14,75 (+ f. 3,25 als bijdrage in de verzer 
kosten). Ik ontvang tevens gratis het WWF-Verzamelalbum. Als ik (om welk« 
reden dan ook) niet tevreden ben, stuur ik u de verzameling binnen 14 
dagen weer terug. Ik ben u dan niets verschuldigd. 

Naam: hr / m\ 

Adres: 

Postcode/plaats: 

Als ik de verzameling behoud, betaal ik (a.u.b. aankruisen): 

O met de bijgesloten acceptgiro-kaart (+ f. 1,- bankkosten) 

O automatisch van mijn bank-/ giro rekeningnr (geen bankkosten) 

I I I I I I I I I I 



Vanaf IE JRNURRl 
EDDD VErhrJighaar 

verkrijgbaar bij 
de N.V.P.H. 
vakhandel filatelie 

HEr N.VRH l o c o O P Of VESPÄKKINI . 

OAdANOEtRT HET GEBRUIK VAN OÉ 

Postzegels verzameien, ccn hobby met toekomst! 

Nu verhrijgbaar de 
al 

CD-RDm 
De spelletjes zijn voorzien van meerdere niveaus, zodat de spelletjes geschikt zijn voor 
alle leeftijden. Voor de spellen is gebruik gemaakt van de postzegels zoals die op de 
NVPH POSTZEGEL CD-ROM catalogi staan afgebeeld. Mooie afbeeldingen van Nederlandse 
postzegels waarmee verschillende leuke spelletjes kunnen worden gespeeld. 

Deze CD-Rom is verkrijgbaar bij de N.V.P.H. vakhandel filatelie en in de betere 
multimedia- en computerwinkeb. 




