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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

TEN KANTORE ROKIN 60, L. AMSTERDAM 

VEILING 23/29 MAART 
Eerste zitting 
DONDERDAGMIDDAG 23 maart 15.00 uur 
COLLECTIES/STOCKS NEDERLAND EN OVERZEE 

Tweede zitting 
DONDERDAGAVOND 23 maart, 19.00 uur 
WERELD IN STOCKBOEKJES, BRIEVEN EN DOZEN 

Derde zitting 
ZATERDAG 25 MAART, 11.30 UUR 
BUITENLAND, LOSSE KAVELS, COLLECTIES EN RESTANTEN 

Vierde zitting 
DINSDAGMIDDAG 28 maart, 13.00 uur 
NEDERLAND EN OVERZEE, LOSSE KAVELS 

Vijfde zitting 
DINSDAGAVOND 28 maart, 19.00 uur 
VERVOLG NEDERLAND EN OVERZEE, LOSSE KAVELS 

Zesde zitting 
WOENSDAGMIDDAG 29 maart, 14.00 uur 
EERSTE EMISSIE, POSTHISTORIE EN JAPANSE BEZETTING 

kavels 1-201 

kavels 202-690 

kavels 801-1827 

kavels 2001-2800 

kavels 2801-3552 

kavels 7001-7925 

De gehele catalogus met alle foto's in kleur staat op Internet: www.npv.nl 

Kijkdagen: 
18 maart 
20 maart 
21 maart 
22 maart 
23 maart 

24 maart 

ZATERDAG 
MAANDAG 
DINSDAG 
WOENSDAG 
DONDERDAG 

VRIJDAG 

10.00 - 16.00 uur 
10.00 - 16.00 uur 
10.00 - 16.00 uur 
10.00-19.30 uur 
10.00-16.30 uur 
(alleen kavels 1-1827) 
10.00-16.00 uur 
(alleen op afspraak kavels 801 -1827) 

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

http://www.npv.nl


Millenmum7Wonderdoos j ^ 
Echte 'MillenniumWonderdozen' worden gemaakt in het 'Millennium Jaar 2000'. 

Twee partijen met Nederland en (voormalige) Koloniën van ruim f 500.000,= cataloguswaarde * 
^ ^ worden voor een buitenlandse handelaar door Philapost verkocht. ^ j 

Partij I voor f 50.000 = ineens en Partij I I ais Wonderdozen 
PARTIJ L 
f 500.000,= cataloguswaarde te koop voor slechts 
f 50.000,= ineens. Slechts éénmaal voorradig! 
Te bezichtigen t o t 10 dagen na het verschijnen van 
deze adver tent ie ! Vraag uitgebreide in format ie ! 

PARTIJ II: 
Eén van de tweehonderd Wonderdozen die worden 
gemaakt van Partij II ter waarde van f 500.000,=. 
Te bestellen met 100% TeruggaveGarantie voor 
slechts f 295,= per ' IVl i l lenniumWonderdoos'. 

Bestel nu de 'MillenniumWonderdoos' ^^MaMil^^^mêfi voor slechts 

^Tuxe PHILA® Kwaliteits Insteekalbul^^ insteekkaarteï^ 
PHILA* Insteekalbums & Insteekkaarten 
zijn van bi jzondere kwal i te i t en 
worden gemaakt in de fabr ieken 
waar alle gerenomeerde merken 
insteekalbums worden vervaardigd. 

Alleen de prijs Is anders! 

PHILAPOST 
BERKEL ENRODENRIJS 

5 HALEN = A BETALEN 

BEL 

FAX 

POST 

EMAIL 

BEZOEK 

0 1 0  5 1 1 5 0 99 
Van 9 00 uur to t 17 00 uur mavr 

0 1 0  5 1 1 8 3 2 1 
24 uur per dag, 7 dagen per week 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

info@philapost.nl 

Ranonkeiweg 4, 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

Open Dagen: vr 7 en za 8 april van 10 0017 00 uur 

Witte Bladen Vlakliggend 
A48/16 8 bladen/16 zijden 
A416/32 16 bladen/32 zijden 
A424/48 24 bladen/48 zijden 
A432/64 32 bladen/64 zijden 

per stuk 
f 9,50 
f 15,00 
f 22,50 
f 29,50 

stuksprijs 
per 5 stuks 
f 7,60 
f 12,00 
f 18,00 
f 23,60 

AKTIE AANBIEDING I 
A430/60 30 bladen/60 zijden 

per 5 f 19,50 per stuk! 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
A48/16T 8 bladen/16 zijden f 9,50 
A416/32T 16 bladen/32 zijden f 15,00 
A424/48T 24 bladen/48 zijden f 22,50 
A432/64T 32 bladen/64 zijden f 29,50 

7,60 
12,00 
18,00 
23,60 

I 
AKTIE AANBIEDING II 

A432/64ZWG GEWATTEERD 
32 zwarte bladen/64 zijden 

met Luxe Gewatteerde Kaft! 
per 5 f 25,= per stuk! 

Zwarte Bladen Vlakliggend met Glasheldere Stroken 
A48/16ZB 8 bladen/16 zijden f 12,50 f 10,00 
A416/32ZB 16 bladen/32 zijden f 19,50 f 15,60' 
A424/48ZB 24 bladen/48 zijden f 29,50 f 23,60 
A432/64ZB 32 bladen/64 zijden f39 ,50 f31 ,60 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 

■iY»iiitî Tfi'iivmaflaBa 

100 Mini 
lOOSemi 
100 Midi 
100 Maxi 

100x73 mm 
147 X 84 mm doosje 
157 X 109 mm doosje 
209 X 149 mm 

9,50 
14,50 
19,50 
29,50 

f 7,60 
f 11,60 
f 15,60 
f 23,60 

ÜDNVPH Geen verzendkosten 100% Retourgarantie 
binnen 7 dagen Betaling binnen 10 dagen 
Vaste kosten per bestel l ing f5 ,00 
Levering zolang de voorraad strekt / | / 
Uitgebreide lever ingsvoorwaarden [^Lf " ' ! L / y i / 
worden u op verzoek toegezonden ^^^hL''!^ 

Philapost® Phila® en Wonderdoos® zijn 
geregistreerde handelsmerken van Phila B V 

T 
SUPERTIP 
LEUCHTTURM LZS4/24G 

normaal f75,75 nu slechts 
f39,50 per stuk! 

24 zwarte bladen en 
48 bladzijden met Glasheldere 

Schutbladen! 
Bij afname van 10 stuks 
slechts f29,50 per stuk! 

mailto:info@philapost.nl
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DEALER IN RARE STAMPS 

Winkels: 
Gedempte Turfhavei^i 4, 1621 HE JHoorii, 
Tel: 0229-232278 ..-^ 

'̂ 
Koorstraat 14, 1811 GP Alkmaar. Tel.: 072-5119982 
Kapelstraat 20, 1404 HX Bussum. Tel.: 035-6916288 
/ i 

VRAAG ONZE PRIJSCOURANT MET ALLE 
HOOFDNUMMERS VAN NEDERLAND EN 

OVERZEESE GEBIEDSDELEN AAN TELEFONISCH 
OF SCHRIFTELIJK BIJ DE VESTIGING IN BUSSUM 

1=1947 Curagao postfris 
2 = 1944 Curagao luchtpost postfris 
3 = 1950 Ned. Antillen postfris 
4 = 1940 Suriname postfris 
5 = 1954 Suriname postfris 
6 = 1924 Nederland postfris 
7 = 1941 Nederland postfris 
8 = 1946 Nederland postfris 
9 = 1946 Nederland postfris 

10 = 1947 Nederland postfris 
11 = 1950 Nederland postfris 
12 = 1960 Nederland postfris 
13 = 1963 Nederland postfris 
14 = Nederland postfris postzegel boekje nr 
15 = Nederland postfris postzegel boekje nr 

V«*^ V 

cat.nr. 178-181 
cat.nr. 42-52 
cat.nr. 218-229 
cat.nr. 190-193 
cat.nr. 312-315 
cat.nr. 136-138 
cat.nr. 392-396 
cat.nr. 449-453 
cat.nr. 469-473 
cat.nr. 490-494 
cat.nr. 561-562 
cat.nr. 738-742 
cat.nr. 786-790 

53 van 1947 
6B van 1966 

cat.w. ƒ 
cat.w. ƒ 
cat.w. ƒ 
cat.w. ƒ 
cat.w. ƒ 

700,— 
4 5 , -

164,50 
2 6 , -
6 0 , -

cat.w. ƒ 500,— 
cat.w. ƒ 
cat.w. ƒ 
cat.w. ƒ 
cat.w. ƒ 
cat.w. ƒ 
cat.w. ƒ 
cat.w. ƒ 
cat.w. ƒ 

12,50 
8 , -
9 -

20,50 
2 6 , -
4 0 , -
2 0 , -

1 2 5 , -
cat.w. ƒ 300,— 

onze 
onze 
onze 
onze 
onze 
onze 
onze 
onze 
onze 
onze 
onze 
onze 
onze 
onze 
onze 

prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 

420,— 
22,50 
85,— 
1 5 , -
2 8 , -

300,— 
5 , -
3,10 
3,50 
7,95 

1 0 , -
1 5 , -

8,— 
7 0 , -

155,— 
X 

■ M É 

Bestelformulier sturen aan 
Kapelstraat 20, 1404 HX Bussum 
Stuurt u mij a.u.b. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 10 ä 

...X nr. I I a 

...X nr. 

1 ä 
2 ä 
3 ä 
4 ä 
5 ä 
6 ä 
7 ä 
8 ä 
9 ä 

ƒ 4 2 0 — 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

Kosten o n d e r ƒ 

Totaal 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 

...X nr. 
12 ä 
13 ä 

...X nr. 14 ä 

...X nr. 15 ä 

22,50 
85 — 
15 — 
28 — 

300 — 
5 — 
3,10 
3,50 
7,95 

10,— 
15,— 
8,— 

70,— 
155,— 
200,— 

O o 
er 
a S 

er 
o 

Crq ™ 
o 3 

er 

3.50 

Plaats: 
Telefoonnr.: 
Hand teken ing : 

Zo werkt schriftelijk bestel len bij 
Postzegelhandel Alexander: 
f\ ) 
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 

6. 
bij u afgeven. (#* '%*i(«*%i 

Eventuele manco's worden zo spoedig mogelijk 
nagezonden. 
Of, als u naar een van onze winkels komt wordt u direct 
geholpen. L^\ 

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. 
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vErhrijgbflar bij 
dB N.V.P.H. 
vBhhsndel filstelie 

HET N VPK LOGO OP DE VERPAKKING 
CAHANDf EBT HET OEBRUIK VAN DE 

OFFiCietENVPH NUMM6RIN0 EN PRIJ/EM 

gels verzamelen, een hobby met toekomst! 

u verhriJgbQQr de 

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 computerwinkels. 



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 FDC's E129 tot en met E375: luxe onbeschre
ven verzameling 100% compleet incl de A-nrs en vele met 
getelde extra's (cat w/ f 2 014,50) Elders meestal boven de 
f 1 000- bij ons f 395 -

2) NEDERLAND stadsposten: grote collectie, zeer gevarieerd 
incl vele echt gelopen stukken f 455-

3) NEDERLAND (xx) officiële jaarcollecties PTT periode 1976 
tot en met 1999 excl suppl met de lang lopende senes (23 
complete jaargangen) Elders kost deze set in alle redelijkheid 
ca f 1 435,- Nu f 750,-

4) NEDERLAND ca.1872/1999 een z g Giga-wonderdoos incl 
vele complete senes, massagoed FDC's veldeeltjes postfris 
etc etc Zeer veelzijdige en interessante koop' f 850,-

5) NEDERLAND FDC's netjes geadresseerd nrs E8 tot en met 
E48(catw f 3 316,- 41 stuks) f 1.000,-

6) NEDERLAND periode ca.1940/1976 (xx): collectie postfris 
incl doubletten en aantallen in wisselende hoeveelheid, incl 
vele goede complete senes 50-er jaren (cat \N f 6 130,-) 
Koopjei f 1.000,-

8) AANTEKENSTROOKJES NEDERLAND, incl brieven en 
kaarten met aantekenstrookjes grote doos ' rijp en groen", 
ook oud en ouder materiaal, veelzijdig en zeer interessant' f 1.850,-

9) NEDERLAND bijzondere vluchten, zowel voor als naoorlogs 
matenaal Voor liefhebber bijzonder leuk object' f 2.000,-

10) NEDERLAND en Overzee ca.1900/1995: grote doos met 
postzegels waarin vele betere zegels en series, over het alge
meen IS de kwaliteit goed te noemen al moet er gerekend 
worden op een afval van ca 10% Enerzijds veel klem en een 
voudig matenaal FDC's anderzijds veel prima en interessant 
matenaal zeer gevarieerd en veelzijdig, for pleasure and pro 
fit Cat w minimaal f 25 000,- Opperst sorteergenot' 
Spotkoopje' f 2.000,-

11) NEDERLAND FDC's onbeschreven engrospost tussen E48 en 
E330 zeer gevaneerd Cat w f23 150,- Nu f 2.000,-

12) NEDERLAND PORTZEGELS (Strafport) op bnef en kaart 
penode 1907/1958 verzameling zeer gevarieerd incl vele 
zeldzame enkel-frankeringen (ruim IOC stuks, cat w f 8 150,-
plus plus) Prachtkoop' f 3.500,-

13) AEROGRAMMEN gehele wereld: verzameling incl vele bete 
re en zelzame stukken, een uitgebreid geheel echt met liefde 
smaak en verstand verzameld Koopje, voor zoveel moois' f 2.450,-

14) ALGERIJE, grote collectie/partij om uit te zoeken incl voorio 
pers specialiteiten postgeschiedenis, brieven kaarten etc 
Uniek in deze hoeveelheid' f 5.000,-

15) ANDORRA Frans en Spaans: belangrijke collectie incl veel 
topmatenaal f 
BELGIË: avonturen uitzoekpartij rijp en groen incl veel pnma 

3.500,-

650,-
16) 

materiaal 
17) BELG.CONGO etc: grote partij om uit te zoeken incl veel 

klassiek f 900,-
18) BERLIJN West (xx/x/o): belangrijke verzameling/partij incl 

veel topmatenaal f 2.000,-
19) DUITSE RIJK 1872/1945: prachtverzameling incl veel 

belangrijk materiaal f 2.500,-
20) DUITSLAND, oud Duitse Staten en gebieden: verzameling 

waarin veel goed en beter matenaal gemengde kwaliteiten, 
leuk geheel maar nogal slordig verzameld f 3.500,-

21) DUITSE GEBIEDEN, Duitse Staten etc en nog wat andere 
landen overwegend gebruikt en vaak in mooie albums, grote 
avonturenpartij zeer gevarieerd f 5.000,-

22) DUITSLAND en gebieden periode ca.1935/1945- grote col 
lectie waarin veel belangrijk en zeldzaam mooi filatelistisch 
materiaal met zwaartepunt op 2^ wereldoorlog in vele zeld-
zaamheden grote doos vol met hoogst interessant filatelis-
tisch materiaal Fundgrube' f 8.500,-

23) DUITSE RIJK 1871/1940: verzameling op albumbladen ver 
regaand compleet incl o a Sud Amerika- en Polar Fahrt 
overw ongestempeld Bijzonder aantrekkelijk en charmant 
geheel' f 10.000,-

24) DUITSLAND (west) ca.1945/1968: belangrijke collectie/partij 
waarin veel prima materiaal o a complete postfrisse z g 
"Posthorn'-sene Michel nrs 123/ 138 postfris zonder plakker 
in luxe minister insteekboek (ex coli Koos Zuurhof) etc , etc 
Zeer geschikt voor postzegelhandel c q belegger, alsmede 
smikkelen en smullen voor specialist, gigantische cat w ' f 13.500,-

25) DUITSLAND en gebieden: enorm grote partij, zeer geschikt 
voor handelaar, belegger etc f 50.000,-

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

27) ESTLAND: leuke avonturenpartij om uit te zoeken, zowel klas
siek als modern incl kaarten, brieven etc f 300,-

28) FIUME 1919/1924: avonturenpartij/collectie incl 
rariteiten/specialiteiten "rijp en groen' schatkamertje voor 
specialist' f 3.000,-

29) FRANKRIJK BRIEVEN overw. periode ca.1900/1950- mooie 

30) 

31) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46) 

47) 
48) 

49) 

50) 

51) 

52) 

53) 

54) 

collectie waarin veel interessant stempelmateriaal postge
schiedenis, enkelfrankeringen etc , etc Zeer interessant en 
zeer gevaneerd, voor specialist een droom om uit te zoeken 
incl veel zeldzaam mooi en zeldzaam materiaal (ca 4500 
brieven en kaarten allen echt gelopen') Spotkoopje' f 
FRANSE KOLONIEN en gebieden: partij/collectie om uit te 
zoeken waarin vnjwel alleen zeldzamere en betere zegels en 
senes Veel uitzoekplezier' f 
GEHELE WERELD, opruimingspartij meest oudere verzame 
lingen, gevaneerd, vrijwel alleen courant en goed verkoopbaar 
matenaal geschikt voor vele doeleinden opzet wereldverz , 
postzegelhandel, rondzendverkeer, ruilmatenaal studie etc 
etc Verk w per collectie/boek/album ruim f 10 000,- cat w 
hier natuurlijk een veelvoud van' (vele duizenden zegels, 
goede kwaliteit, afval gemiddeld met meer dan ca 5%) 
Spotkoopje' f 
GROENLAND: mooie collectie overw postfns incl 
doubletten f 
HONGARIJE: unieke, grote studie-stempelcollectie 
klassiek incl brieven, kaarten en poststukken f 

IERLAND 1922/ca.1980 (o/x/xx): gigantische partij incl veel 
massagoed o a van de 30 er jaren op briefstukjes, incl bne-
ven kaarten postwaardestukken handboeken etc Voor spe
cialist absoluut een avonturenpartij van de Ie orde absoluut 
onuitgezocht, ook vele complete postfrisse series etc (vele 
duizenden zegels) Zeer veelzijdig en interessant' f 
IRAN (Perzie) ca.1870/1990: gigantische partij grotendeels 
op albumbladen, zeer veelzijdig waarin veel prima matenaal f 
ISRAEL periode 1948/ca.1990: gigantische partij, zeer veel
zijdig en gevarieerd incl doubletten poststukken, brieven, 
kaarten en vele, vele postfnsse complete senes met full-tab' 
Belangrijke prachtkoop, ENORM hoge cat w ook smikkelen 
en smullen voor specialist' Koopje' f 
ISRAEL periode 1948/ca.1985 etc: gigantische collectie incl 
doubletten zeer veelzijdig en interessant, ook historisch 
materiaal (Palestina) en vele Judaica- curiositeiten generaal, 
brieven kaarten met en zonder postzegels (synagogen etc ) 
Hoogst interessante prachtkoop' f 
JEMEN (e.a. arab. Republieken): partij/collectie, zeer veelzij
dig en interessant' f 
JORDANIË periode 1920/ca.1990: gigantische, veelzijdige 
avonturenpartij f 
JOEGOSLAVIË en gebieden: avonturencollectie/partij incl 
veel interessant oud brievenmateriaal voor creatieve filatelist 
IS hier beslist een hoogwaardige tentoonstellingscollectie uit 
te halen veel erg veel hoogst interessant en waardevol filate-
listisch materiaal' Qua franje en sjeuigheid en avontuur zit er 
heel heel heel erg veel aan' Fundgrube van de Ie orde' f 
KRETA etc. periode 1900/ca.1910: collectie/partij klassiek 
zeer interessant voor specialist en zeker in deze grote omvang 
zeldzaam f 
KROATIË 1941/1945 (xx/x/o): gigantische collectie/partij "rijp 
en groen incl topmatenaal, ook div stukken dubieus resp 
vals f 
LEEUWARD EILANDEN ca.1890/1970- mooie verzameling 
incl doubletten f 
LEVANT etc. periode rond 1900 belangrijke verzameling incl 
brieven, kaarten etc , zeer veelzijdig f 
LIBERIA: grote avonturenpartij mol veel klassiek, varianten, 
stempels etc , etc f 
LITOUWEN: leuke avonturenpartij om uit te zoeken incl post 
geschiedenis etc zowel klassiek als modern f 
LUXEMBURG 1852/ca.1980: grote partij om uit te zoeken f 
MALEISIË en ook wat omringende landen: mooie verzame 
ling waann veel prima klassiek materiaal en vele topstukken, 
een charmant en hoogst interessant geheel f 
MONTENEGRO periode ca.1874/1913. leuke partij om uit te 
zoeken f 
NOORWEGEN: grote partij zeer veelzijdig en interessant, vele 
avonden uitzoeken sorteren en genieten f 
OOSTENRIJK fiscaalzegels etc, etc: avonturenpartij, 
zeer ongewoon veelzijdig merendeels fraai 19e eeuws 
matenaal f 
OOSTENRIJK ca. 1850/1995 (o/xx/x): beeldschone partij 
waarin enerzijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds 
veel frankeerbaar materiaal o a afkomstig uit abonnementen 
Veelzijdige prachtkoop w i veel avontuur en betere zegels 
Koopje' f 
OOST EUROPA periode ca.1850/1980: 3 grote uitpuilende 
koffers met albums, dozen stockboeken etc , waarin naast 
lagere waarden en eenvoudig matenaal veel interessante 
schaarse zeldzame en klassieke zegels en series vrijwel alle 
Oostblok landen goed vertegenwoordigd zeer veelzijdig en 
gevaneerd Enorm hoge cat w , hoogst interessante en 
belangrijke koop' f 
RHODESIA en Zimbabwe: mooie verzameling/partij om uit te 
zoeken incl topmatenaal, interessante zeldzame foutdruk 

3.900,-

550,-

3.000,-

1.200,-

5.000,-

5.000,-

3.500,-

3.550,-

8.500,-

875,-

2.800,-

5.000,-

1.500,-

5.000,-

900,-

6.350,-

2.500,-

300,-
3.000,-

5.000,-

1.000,-

1.500,-

500,-

5.000,-

9.500,-



(een zijde ongeperforeerd) etc , etc Belangrijke prachtkoopi f 2.550,-
55) RUSLAND gigantische avonturenpartij w i veel bijzonder en 

zeer ongebruikelijk materiaal, zwaartepunt (in waarde) op de 
veelal schaarse series uit de 40-er en 50-er jaren 
Spotkoopjei f 1.800,-

56) RUSLAND ca.1880/1980: mooie verzameling ten dele in 
albums/insteekboeken incl doubletten ENORM hoge cat w ' 
(vele duizenden zegels en bloes incl veel zeldzaam matenaal) 
Spotkoopje' f 3.000,-

57) SPANJE: veelzijdige, zeer interessante avonturenpartij met 
zwaartepunt op klassiek f 1.000,-

58) TRANSVAAL etc. (klassiek): mooie collectie f 2.000,-
59) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/03.1980: grote, gezellige snuf-

fel-avonturenpartij waarin talloze betere postfnsse senes, brie
ven, kaarten, ook zeer geschikt voor specialist incl proeven, 
topnummers, vaneteiten etc Vele avonden sorteren, genieten 
en avonturen' Belangnjke prachtkoop, waarin zeer veel onge
bruikelijk en zeldzaam matenaal' f 5.000,-

60) VER. EUROPA inoL voor- en meelopers: grote partij/collec-
tie, zeer veelzijdig waarin vele specialiteiten Smikkelen en 
smullen voor specialist' f 2.500,-

61) VER. STATEN VAN AMERIKA PRECANCELS: grote 
partij/verzameling om uit te zoeken, zeer gevaneerd (ruim 
7000 stuks, incl vele betere) f 550,-

62) VER. STATEN VAN AMERIKA: gigantische avonturenpartij 
incl veel oud, precancels, Cinderella's, poststukken etc 
Fundgrube' f 2.550,-

63) VIETNAM: grote speciaal-collectie met uitsluitend top
stukken, varianten, dubbeldruk etc , etc Enorm hoge cat w ' 
Koopje' f 4.500,-

64) WEST EUROPESE LANDEN: grote nalatenschap in vrijwel 
alleen complete postfnsse series zeer gevaneerd, zwaarte
punten op 50-er, 60-er en 70-er jaren Grote verhuisdoos vol 
incl topmateriaal en vele hooggenoteerde series ENORM 
hoge cat w ' f 8.000,-

65) IJSLAND periode 1876/ca.1970: avonturenpartij waann veel 
pnma materiaal f 1.050,-

66) ZUID AFRIKA en gebieden: grote partij om uit te zoeken 
waann veel zeldzaam en gezocht matenaal incl prachtig klas
siek Koopje' f 950,-

67) ZUID AFRIKA en gebieden: grote partij vol avontuur incl 
vele topnrs /strippen etc , etc f 5.350,-

68) ZWITSERLAND pfr/ongebr/gebr: zeer mooie collectie/partij 
incl veel prima matenaal, alsmede geweldig mooi en veelzij
dig klassiek, geschikt voor vele doeleinden studie, specialisa
tie, handel/wederverkoop, rondzending etc , etc f 3.550,-

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

NIET FILATELISTISCH 

69) OUDE /VANDELEN: Nederland en buitenland incl betere en 
zeldzamere stukken alsmede doubletten, zeer gevaneerd 
(ruim 500 stuks) f 650,-

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

71) OUDE AANDELEN v.a. 08.1880: zeer interessante collectie, 
zeer gevarieerd waarin veel prachtig matenaal o a USA, 
Frankrijk, Nederland etc , incl vele zeer decoratieve en zeld
zame stukken, ruim 6000 stuks, m i een verzamel- gebied 
met veel toekomst' f 10.000,-

72) ANSICHTKAARTEN DUITSLAND vanaf ca.1900: grote avon
turenpartij waarin veel prima klassiek materiaal (ruim 15 000 
kaarten) f 5.000,-

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

74) BANKBILJETTEN (papiergeld): partij gehele wereld incl 
doubletten zeer gevaneerd meest met zeldzame biljetten, par
tij alleen geschikt voor starters/ beginners van dit fantastische 
verzamelgebied en handelaars/wederverkopers (ruim 800 bil
jetten, inclusief ook vooroorlogs materiaal incl Ned Indie) 
Koopje' f 450,-

75) EX LIBRIS-coll., zeer gevarieerd f 550,-
76) JUDAICA: verzameling oude ansichtkaarten, curiosa etc mol 

Israel, joden in Noord Afrika, synagogen etc , etc Zeer veel
zijdig gevarieerd en interessant' f 1.500,-

77 )KINDERBOEKEN (Ned.): unieke verzameling kinderboeken, 
velen zeer fraai geïllustreerd incl prachtig 19e eeuws materi
aal, ware schatkamer van zeldzaamheden, deze collectie 

werd met veel liefde opgebouwd (ruim 150 stuks) f 2.100,-
78) KON. HUIS NEDERLAND, alsmede ook wat buitenlandse 

vorstenhuizen grote verzameling oude ansichtkaarten, curio
sa, memorablia, ephemera etc , etc waann veel prima en 
zeldzaam matenaal van periode ca 1898/1930 f 1.550,-

79) LUCIFERSMERKEN/ETIKETTEN: mooie restant-verzameling 
overw Nederland incl doubletten Geweldig leuke partij/col-
lectie om uit te zoeken, zeer veel matenaal' f 725,-

80) MILITARIA: collectie Ie-en 2e wereldoorlog o a prentbnef-
kaarten (incl humor en fantasie), censuur, foto's, curiosa, zeer 
veelzijdig en interessant' f 4.500,-

81 )MUNTEN Nederland Juliana 1948 — 1980: 100% complete 
collectie incl lOgld-stukken en zilver in luxe album f 250,-

82) MUNTEN Nederland 1982: 3 authentieke rolletjes van rijks
munt, met 40 kwartjes, 50 guldens en 40 njksdaalders Als 
zodanig zeer schaars en gezocht' Gat w muntalmanak, offi
ciële uitgave Ned ver van munthandelaren f 552,50 
plus-plus f 350,-

83) MUNTEN NEDERLAND zilveren tientjes 1970 en 1973: 
beleggingspostje van 100 stuks incl proof en unc etc f 1.300,-

84) NEDERLAND MUNTEN: partij/collectie vanaf ca 1850 waarin 
vele mooie oude zeldzame stukken incl zilver, ook wat bui
tenland, veel avontuur en sorteergenot o a zeer geschikt voor 
handel, ruil, opzefaanvulling collectie etc Ook veel massa
goed (ruim 10 000 munten "rijp en groen" incl topmateriaal) 
Spotkoopje' f 2.500,-

85) MUNTEN NEDERLAND goud: leuke collectie incl 
doubletten f 5.000,-

86) MUNTEN goud "Krugerrands": beleggingspostje 
(10 stuks) f 7.000,-

87) MUNTENVERZAMELING Nederland en ook wat buitenland 
periode ca. 1820/1980: fantastisch mooie en grote partij, zeer 
gevarieerd, veel zilvergeld, diverse gouden munten (tientjes) 
vol avontuur "njp en groen" Wij hebben er geen tijd voor om 
deze prachtige en romantische (veel oud materiaal') partij uit 
te zoeken, zeer geschikt voor handel, geldbelegging en 
wederverkoop (totaal ca 15 000 munten, vanzelfsprekend ook 
veel massagoed, van een 1/2 cent tot 50 guldenstukken 
Redelijkerwijs zou de verkoopw o i op ca f 32 000 - moeten 
liggen Nu f 10.000,-

88) MUNTEN Nederland en buitenland incl. goud en zilver: 
opruimingspartij "rijp en groen" incl penningen etc , het 
betreft op dit gebied al mijn z g "winkeldochters", miskopen 
etc , waarvoor ik de strop neem en wel voor een zeer klein 
pnjsje vanaf wil Attentie alhoewel er ook veel prima en zeld
zaam materiaal m zit, zijn vrijwel alle gouden munten 
naslag/vals en/of dubieus/ beschadigd etc Normaal zou deze 
partij ca f 40 000,- moeten kosten in alle redelijkheid Nu zeer 
in de voordeelaanbieding f 10.000,-

89) MUNTEN Wereld uitsluitend goud: mooie collectie overwe
gend beleggings-munten luxe kwaliteit f 10.500,-

90) MUNTENVERZAMELING NEDERLAND ca.1825/1967: 
prachtige, seneuze echte mooie Nederlandse muntenverza-
meling, verregaand compleet, pnma kwaliteit over het alge
meen, oudere deel "njp en groen" incl doubletten Belangrijke 
prachtkoop' Koopje' f 15.000,-

91) MUZIEK: themaverzameling op prentbnefkaarten, lucifersmer
ken, sigaren- bandjes etc , zeer veelzijdig en hoogst interes
sant incl ook veel klassiek topmateriaal van beroemdheden 
met orig handtekening, handschnften, vele avonden 
snuffelen, uitzoeken, sorteren en avonturen etc , etc (4 grote 
dozen met prachtig matenaal) f 8.500,-

92) NAAKT, erotiek, pin-up etc: collectie prentbriefkrtn , zeer 
veelzijdig "rijp en groen" incl o a fotomateriaal van het begin 
van deze eeuw f 850,-

93) Prentbnefkaarten (oude en oudere) thema ONTWERPERS: 
collectie, zeer gevarieerd incl Maarten Toonder, Lawson 
Wood, Arthur Thiele, Philip Boileau, Rie Gramer, Willy 
Schermele etc , etc (ruim 2000 kaarten incl Jugendstil, art 
deco etc , etc) Belangnjke prachtkoop' f 5.500,-

94) PADVINDERIJ & Jamboree: verzameling curiositeiten, prent
bnefkaarten bijzonderheden, poststukken met padvinder
stempel incl klassiek o a de bekende onginele padvinder
postzegel van Tsjechoslowakije van 1918 oop briefstukjes, 
keur prof Gilbert etc , etc f 625,-

95) PAPIERGELD DUITSLAND (overwegend infia en noodgeld) 
verz penode ca 1900/1970 incl doubletten, ook zeldzamere 
en schaarse biljetten (ruim 700 biljetten, incl vele UNC) f 650,-

98) PRENTBRIEFKAARTEN NEDERLAND: overwegend topogra
fie incl veel vooroorlogs materiaal, kleine en kleinere plaatsen, 
zeer interessant voor verzamelaar, wederverkoper en hande
laar, geweldige winstmogelijkheden (ruim 7 000 stuks incl veel 
topmateriaal), veelzijdige prachtkoop vol avontuur' Koopje' f 5.000,-

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

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

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

Een zaak van vertrouwen 
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Curacao 
Dostfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11 (XX) 
12(xx) 
13/17XX 
16xx 
17xx 
18(xx) 
20xx 
25(xx) 
28xx 
42/43(xx) 
57/67XX 
68/70XX 
73xx 
74xx 
74axx 
75/81XX 
82/88XX 
89/99XX 
lOOxx 
101/02XX 
lOSxx 
104/20XX 
117XX 
118XX 
119XX 
121/25XX 
126/37XX 
136XX 
137XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 

12,50 
1 0 5 , -
2 5 , -

1 2 5 , -
5 6 , -
9 5 , -
77,— 
5 , -

9 5 , -
2 1 0 , -

7 7 , -
177,— 
2 5 , -
7 5 , -
32,50 
6 0 , -

2 7 5 , -
6 6 , -

1 4 7 , -
3 1 0 , -

-,— 
1 5 -
2 5 , -

1 9 5 , -
8 5 0 , -
1 7 5 , -
2 5 0 , -

5 , -
1 6 , -
5 , -

8 5 0 , -
4 5 , -
4 5 , -

2 0 0 , -
4,— 

2 6 5 , -
7 5 , -
75,— 
8 , -

1 7 5 , -
4 4 , -

5,50 
4,25 

2 8 , -
4 2 0 , -

6 , -
144,— 

3,75 
2 4 , -
22,50 
1 4 , -
1 , -

9 5 , -
5 7 5 , -

6 9 , -
62,50 
2 2 , -
1 2 , -
2 0 , -
4 0 , -

enz. tot heden 
leverbaar, jaame 
manco-opgave. 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 

xx=postfris 
uitgegeven 

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

2 7 5 , -
2 1 0 , -
4 5 , -
2 8 , -
4 4 , -
2 5 , -

4 7 5 , -

Porio 
34/43XX 375,— 
Aanbod 
jaargangen 
Antillen 
1959XX 15,— 
1960XX 10,— 
1961/62XX 1 2 , -
1963XX 6,60 
1964/65XX 6,50 
1966/67XX 6 , -
1968/69XX 11,— 
1970XX 7,50 
1971XX 9,— 
1972XX 11,— 
1973XX 40,50 
1974XX 14,50 
1975XX 13,— 
1976XX 1 2 , -
1977XX 42,50 
1978XX 25,— 
1979XX 3 6 , -
1980XX 3 6 , -
1981XX 40,— 
1982XX 6 4 , -
1983XX 5 4 , -
1984XX 70,— 
1985XX 6 0 , -
1986XX 4 5 , -
1987XX 6 0 , -
1988XX 55,— 
1989XX 7 5 , -
1990XX 6 6 , -
1991XX 72,— 
1992XX 80,— 
1993XX 6 0 , -
1994XX 7 8 , -
1995XX 60,— 
1996XX 8 8 , -
1997XX 1 2 0 , -
1998XX 132,— 
199XX 114,— 
Postz. boekjes 
1/2XX 1 2 , -
3/4A(4)xx 18,— 
3/4B(4)xx 1 8 , -
5xx 5 , -
6xx 1 2 , -
tête-beche xx 
556/58 paar 1 0 , -
573/75 paar 7,— 
576/79 paar 17,50 
591 paar 7,50 
654/55 paar 1 2 , -
791/93 paar 30,— 
815/16 paar 16,— 
899/02 paar 2 2 , -
947/48 paar 1 0 , -
1071/72 p. 33,— 
Curagao 
ongebr. plakker 
lx 10,— 
2x 7 0 , -
3x 2 0 , -
4x 105,— 
5x 1 7 5 , -
6x 4 8 , -
7x 7 5 , -
8x 7 5 , -
9x 4,— 
lOx 7 5 , -
11x 1 5 0 , -
12Bax 6 6 , -
1/\x 24,— 
2Ax 1 0 5 , -
3Ax 3 0 , -
4Ax 144,— 
7Ax 125,— 
9Ax 5 5 , -
2Bx 9 0 , -

zonder plakker met gom, (xx) 
, x= ongebr met plakker, geen t 

geldig voorzover de voorraad strekt. Pos 
vanaf ƒ 250,- opdracht. Geen winkel, bezc 

J.H. ACK 
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CURAQ AO 
Nederlandse Antillen 

4Bx 
9Bx 
5Dx 
5Gx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41 x 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
70Dx 
73x 
74x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
119xlos 
120xlos 
126/37X 
135AX 
137AX 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

218/29X 
230/33X 

234/38X 
239/43X 
Lp.1/3x 
Lp.4/16x 
Lp. 17x 

vanaf 40% 

1 2 5 , -
4 0 , -

3 5 0 , -
1 9 5 , -
49,50 
27,50 

1 9 8 , -
22,50 
92,50 

2 7 5 , -
75,— 
9 8 , -

1 9 5 , -
1 3 5 , -
4 4 , -
7 6 , -
77,— 
12,50 

2 2 5 , -
1 2 , -
8 , -

1 2 4 , -
3 2 0 , -
4 5 , -
5 9 , -
7,50 

2 7 5 , -
9 5 , -
9 5 , -
7 0 , -
8 0 , -
3 5 , -

112,50 
3 0 , -
2 0 , -

3 5 0 , -
1 0 5 , -
1 6 , -

6 0 , -
2 9 8 , -

5 0 , -
4 0 , -

1 0 5 , -
3 5 , -
4 0 , -

Lp. 18/25X 2 2 6 , -
Lp. 26/40X 
Lp.41/44X 
Lp. 53/68X 
Lp. 69/81X 

1 1 0 , -
3 5 , -
3 3 , -
15,— 

Lp. 82/88X 3 7 5 , -
Porto 
1 lllx 
6IIIX 
7 lllx 
8l lx 
8 lllx 
9 lllx 
10 lx 
10IIX 
10 lllx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

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

5 , -
15,— 

3 0 0 , -
4 5 0 , -

1 6 , -
1 6 , -
5 5 , -
6 0 , -
5 5 , -

1 4 4 , -
22,50 
3 0 , -

1 2 5 , -
2 7 5 , -

29,50 
20,50 
2 8 , -
2 7 , -
2 4 , -
2 6 , -
2 4 , -
2 2 , -
2 5 , -
2 6 , -
2 4 , -
3 2 , -
2 4 , -
3 5 , -

Curacao 

netto 

betere zegels 
mooi gebruikt 
9A 5 5 , -
12B 5 5 , -
10 
50 
70 
80 
10D 
11 F 
12F 
5G 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 0 
70 B 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74 
74a 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 

15,— 
1 1 0 , -

1 2 , -
77,— 
2 5 , -

1 2 5 , -
55,— 

1 1 0 , -
2 0 , -
27,50 
3 5 , -
1 6 , -
1 0 , -
1 5 , -
2 8 , -
8 0 , -
2 5 , -
1 5 , -
5 4 , -
5 4 , -
2 8 , -
4 0 , -
1 8 , -
2 5 , -
4 4 , -
4 0 , -
52,50 

6,50 
5 , -

7 0 , -
4 0 , -
5 4 , -
2 0 , -
22,50 

104/13(10) 3 0 , -
115 
116 
117 
118 
119 
120 
126/34 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180 los 
185/95 
192 los 
200/05 
206/08 
230/33 
233 los 
234/38 
239/43 
248/52 

2 0 , -
3 0 , -
9 , -

1 5 , -
9 5 , -
9 5 , -
1 5 , -
2 5 , -
2 0 , -
2 5 , -
3 5 , -
1 5 , -
2 8 , -
2 0 , -

1 7 5 -
5 8 , -
2 5 , -
18,75 
15,— 
92,50 
7 5 , -
3 5 , -
3 0 , -
1 8 , -

enz. leverbaar 
ook losse 
waarden 
Lp. 4/16 
Lp. 17a 
Lp. 17b 
Lp. 18/25 
Lp. 39 los 
Lp. 40 los 
Lp. 41/44 
Lp. 45/52 
Lp. 69/81 
Lp. 83 los 
Lp. 84 los 
Lp. 85 los 
Lp. 86 los 
Lp. 87 los 
Lp. 88 los 

32,50 
3 0 , -
3 0 , -

2 4 4 , -
2 0 , -
3 5 , -
3 5 , -
2 4 , -
1 0 , -
6 , -

1 2 , -
9 0 , -
3 0 , -

1 5 0 , -
1 3 5 , -

postfris zonder plakker zonder gom zoals 
3ken is moo gebruikt, Nrs. NVPH. Aanbod 
tgiro 271040. Porto extra, echter franco 
)ek gaarne i a telef. afspraak. 
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49 
50/55 
56 
57/61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

XX1250 
XX 78 
XX 125 
XX 24 
XX 25 
XX 18 
XX 
XX 
XX 175 
XX 75 
XX 
XX 48 
XX 45 
XX 48 
XX 120 
XX 175 
XX 725 
XX 375 
XX 475 
XX 375 
XX 475 
XX 
XX2950 

tête-beche 
61b 
61c 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
131 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163/65 
166/68 
169/76 
177/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 
270/73 

Alle aar 

XX 175 
XX 970 
XX 125 
XX 35 
XX 
XX 48 
XX 28 
XX 54 
XX 54 
XX 144 
XX 250 
XX 
XX 975 
XX2950 
XX 295 
XX 560 
XX 525 
XX 12 
XX 310 
XX 30 
XX 99 
XX 160 
XX 120 
XX 850 
XX 650 
XX 275 
XX 128 
XX 275 
XX 36 
XX 38 
XX 99 
XX 
XX 775 
XX 28 
XX 24 
xxllOO 
XX 42 
XX 80 
XX 42 
XX 250 
XX 50 
XX 75 
XX 95 
XX 84 
XX 80 
XX 755 
XX 125 
XX 140 
XX 315 
XX 135 
XX 88 
XX 48 
XX 205 
XX 130 
XX 88 
XX 105 
XX 48 
XX 135 

gebode 
van echtheid, d 
kosten hiervan i 
opdracht boven 
vanaf ƒ 250,- o[ 
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NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 

Priisactief 
— 1 274/77 XX 145,— 
— 278 XX 9£ 
— 279/82 XX 14C 
— 283/86 XX 9J 

,— 
,— 
,— 

— 287/88 XX 20,— 
— 289/92 XX Ti , -
— 293/95 XX 16,50 
- 296/99 XX 56 . -
— 300/04 XX 48,— 
— 305/09 XX 5C 
— 310/12 XX 1J 

,— 
,— 

— 313/17 XX 48,— 
— 318/22 XX 5£ , -
— 323/24 XX 20,— 
— 325/26 XX 30,— 
— 327/31 XX 52 
— 332/45 XX 3^ !— 
— 346/49 XX D.R 
— 350/55 XX 44,— 
— 356/73 XX 175,— 
— 356 a/d XX 120,— 
— 374/78 XX 14,— 
— 379/91 XX 9,— 

391 a XX 10,— 
— 379 a/d XX 9,50 
— 392/96 XX 6,— 
— 397/01 XX 3,— 
— 402/03 XX 9,50 
— 402/03B XX 260,— 
— 404+422 XX --,50 
— 422f XX 18,— 
— 422fa XX 35,— 
— 405/21 XX 3,— 
— 423/27 XX 1,50 
— 428/42 XX 12 ,— 
_ 444/48 XX 2,— 
— 449/53 XX 4,— 
— 454/59 XX 5,— 
— 460/68 XX M ,— 
— 462 los XX 10,— 
— 469/73 XX 4,— 
— 474/89 XX 148,— 
— 487/89(3)xx 70,— 
— 490/94 XX 9,50 
— 495/99 XX 7,50 
— 500/03 XX 9,50 
— 504/05 XX 4,— 
— 506/07 XX 5,— 
— 508/12 XX 9,50 
— 513/17 XX 19,— 
— 518/33 XX 360,— 
— 534/37 XX D.R 
— 538/41 XX 18,— 
— 542/43 XX 12,50 
— 544/48 XX 22,— 
— 549 XX 3,— 
— 550/55 XX 56,— 
— 556/60 XX 85,— 
— 561/62 XX 1 2 , -
— 563/67 XX 28,— 
— 568/72 XX 33,— 
— 573/77 XX 24,— 
— 578/81 XX 28,— 
— 582 XX 3,50 
— 583/87 XX 19,— 
— 588/91 XX 10,— 
— 592/95 XX 74,— 
— 596/00 XX 1 5 , -
— 601 XX 1 ,— 
— 602/06 XX 24,— 
— 607/11 XX 16,— 
— 612/16 XX 19,— 
— 617/36 XX 14,— 
— 637/40 XX 35,— 
— 465/634b 
— fosfor XX 18,— 
— 641/45 XX 30,— 
— 646 XX 4,— 
— 647/48 XX 7 — 
— 649/53 XX 18,— 
— 654+660 XX 4,— 
— 655/59 XX 19,— 

661/65 XX 14,— 
666/70 XX 19,— 
671/75 XX 44,— 
676/80 XX 14,— 
681/82 XX 48,— 
683/87 XX 14,— 
688/92 XX 15,— 
693/94 XX 7,— 
695/99 XX 9,— 
700/01 XX 9,— 
702/06 XX 16,— 
707/11 XX 18,— 
712 XX 2,— 
712b XX 16,— 
712f XX -,— 
712fb XX 580,— 
713/14 XX 1,50 
715/19 XX 12,— 
720/21 XX 1,50 
722/26 XX 17,— 
727/28 XX 4,— 
729/30 XX 2,— 
731/35 XX 10,— 
736/37 XX 4,50 
738/42 XX 16,— 
743/44 XX 8,— 
745/46 XX 4,— 
747/51 XX 15,— 
752/56 XX 9,50 
757/58 XX -,50 
759/63 XX 7,— 
764/65 XX 2 , -
766/70 XX 7,60 
771/73 XX 4,— 
774/76 XX 12,— 
777/78 XX 1,50 
779/83 XX 6,40 
784/85 XX 1,50 
786/90 XX 8,— 
791 XX 1,50 
792/94 XX -,75 
795/99 XX 4,— 
800/01 XX 2 — 
802/06 XX 4,— 
854 XX 33,— 
858 XX 4,— 
875 XX 4,— 
886/88 XX 9,— 
886/88VEL 

XX 95,— 
899 XX 6,— 
917 XX 10,— 
937 XX 11,— 
983 XX 18,— 
1001 XX 14,— 
1024 XX 9,— 
1042 XX 13,— 
1052/54 XX 9,— 
1052 paar 

XX 15,— 

1307/08BXX 28,— 
1307/08BXX 
met nn 44,— 
1307/08BXX 
strip 5x 120,— 

Postfris, losse 
waarden uit series 
en niet aangeboden 
zegels meest lever
baar, gaarne man-
colijst. 

boekjes 
1293 XX 5,— 
1305 XX 5,— 
1328 XX 5,— 
1352 XX 5,— 
1375 XX 5,— 
1384 XX 5,— 
1402 XX 5,— 

1427 XX 5,— 
1447 XX 5 
1471 XX 5 
1524 XX 8 
1535 XX 8 
1560 XX 9 
1611 XX 10 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Spec, prijs per 
jaargang: 
1970 XX 40,— 
1971 XX 35,— 
1972 XX 30,— 
1973 XX 30,— 
1974 XX 38,— 
1975 XX 15,— 
1976 XX 33,— 
1977 XX 17,— 
1978 XX 16,— 
1979 XX 14,— 
1980 XX 17,— 
1981 XX 90,— 
1982 XX 16,— 
1983 XX 25,— 
1984 XX 28,— 
1985 XX 27,— 
1986 XX 29,— 
1987 XX 54,— 
1988 XX 37,— 
1989 XX 33,— 
1990 XX 35,— 
1991 XX 74,— 
1992 XX 52,— 
1993 XX 69,— 
1994 XX 58,— 
1995 XX 52,— 
1996 XX 60,— 
1997 XX 59,50 
Onze jaarjangen 
zijn incl. zomer/ 
Rode kr boekjes. 
Kerstvellen echter 
niet. 
Porto 
27 XX 9 0 , -
27/28 XX 995,— 
29/30 XX 38,— 
44/60 XX 490,— 
65/68 XX 15,— 
61/64 XX 60,— 
69/79 XX 65,— 
80/106 XX 66,— 
80a/105a 

XX 295,— 
Roltanding 
1/18 XX1600,— 
19/31 XX 550,— 
33/56 XX 625,— 
57/70 XX 375,— 
71/73 XX 350,— 
74/77 XX 190,— 
78/81 XX 77,— 
82/85 XX 125,— 
86/89 XX 98,— 
90/93 XX 160,— 
94/97 XX 155,— 
98/01 XX 150,— 
ook losse waarden. 
Luchtpost 
LR 1/3 XX 275,— 
LR6/8 XX 95,— 
LR9 XX 110,— 
LR 12/13 XX 695,— 
Brandkast 
1/7 XX1775,— 
Dienst 
1/8 XX 850,— 
16/19 XX 156,— 
16a/119axx 525,— 
20/24 XX1350,— 
25/26 XX1075,— 

1 zegels zijn postfris zonder plakker, org. gom met volle garantie 
iurdere soorten desgewenst met toto-certificaat van echtheid. 
n overleg. Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt. Bij 
ƒ 500,-. 2 % korting Postgiro 271040. Porto extra, echter franco 
>dracht. D.P. = Dagprijs. 

J.H. ACKERMANN 
EL 2 -1121 HH LANDSMEER - TEL. 020-4823966 



Postzegelhandel K. DGM H £ R T O G Gorincriennsestraat 10 A - 4231 BH N/leerkerk - Tel./fax 0183 - 352169 of 0347 - 320943 Postbank 4269335 - KvK Dordrectit 70087 

m m m m 

253-254 1 75 

Mr 567 0.50 

Verzamelt u 
ZO of ZO? 

Beide verzamelaars zijn wij gaarne van dienst 

Prijslijst 
automaatboel(jes 
NL postfris 

Nr. 
1 
2 
3 
3A 
5 
6A 
6C 
6D 
6E 
6EF 
ÓFFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
gG 
9H 
9AF 
9CF 
9EF 
9FF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 

Prijs 
10,-
12,50 
4,— 
4,— 
3 , -
6 , -

5 0 , -
5 0 , -
12,50 
3,50 
6 , -

35 , - I 
5 , -
5 , -
7,50 

1 5 -
15,-
6 0 -
15,-
27,50 
7 5 , -
2 0 , -

2 1 0 -
150,-
120,-
140,-
37,50 
20 , -
13,75 
8 5 -

210,-
1 4 0 -

7,50 
12,50 
16,25 
23,75 
22,50 
25 , -
22,-
25 , - ! 
10,-
10,-
6,— 

Prijs van de boeicjes 
16At /m50 = 
posticantoorprijs + 1 ,-
per boeicje 
uitgezonderd: 

37A 
42A 
48 
49 

15,-
10-
9 -
9,-

Alle combinaties uit 
de boel(jes zijn ooi< 
verlcrijgbaar. 

Vrijwei alle boekjes 
liebben wij ool( met 
telblokjes op voorraad 
voor 50% van de 
cat.waarde. 

Tevens liebben wij 
gebruikte boekjes op 
voorraad. 

AANBIEDINGEN JAARGANGEN POSTFRIS 

Nederland 
Eerste dag 
enveloppen (FDC/s) 

Onbesclireven 
complete jaargangen 

Jaar 
1963 
1964 
1965 
I960 
1967 
1968 
1969 
1070 
1971 
1072 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Prijs 
145,50 
55,50 
17,50 
9,95 

25 , -
17,50 
3 2 , -
29,75 
25 , -
37,50 
23,75 
30 , -
44,50 
4 0 , -
15,75 
13,50 
10, -
10, -
10, -
10, -
17,50 
22,50 
22,50 
22,50 
3 6 , -
3 2 , -
22 , -
27,50 
34,50 
49,50 
65 , -
6 5 , -
65 , -
75 , -
97,50 

120,-
110,75 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse complete 
jaargangen 

Alle nummers zijn ook 
los verkrijgbaar. Ook 
voor 1963 hebben wij 
een aantal nummers 
onbeschreven. 

Prijzen vóór nummer 
E40 beschreven of 
getypt in mooie 
kwaliteit is ongeveer 
50% van de cat. 
waarde. 

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

SURINAME 

Compl. 

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

Prijs 
47,50 
38,50 
47,50 
41,75 
56,25 
56,— 
72,50 
6 8 -
57,— 
76,— 
64,— 
91,50 

122,— 
135,-

Postfr. 
jaorg. 

Prijs 
98,50 
77,50 
65— 
79, -
75,— 
70,50 
69 , -
73,50 

110," 
137,50 
145,-
172,— 
154,50 
169 — 

Zoekt u andere 
jaargangen? 
Vraag gratis prijslijst 
aani 

AANBIEDING 

NEOERLANI» 
NUIEUW GUINEA 

posmas coMPUET 
INCL PORT2EGE1S EN 

UNflEAVOOR 

275," 

NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en series 

Jaar Nummer Prijs 

Wij hebben voor u ook 
diverse leuke partijen 
en verzamelingen van 
de gehele wereld 
vanaf 25,— 

1945 
1946 
1947 
1947 
1948 
1949 

1949 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1953 
1953 
1954 
1954 
1955 
1956 
1957 
1959 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 

443-448 
449-473 22,-
474-489 195,— 
490-499 13, -
500-512 23,50 
513-17 en 
538-548 72,50 
518-533 425,-
534-537 dagprijs 
549-567 21050 
568-577 63, 
578-600 172, 
601-616 67, 
617-636 15, 
465b-634b 17, 
637-640 39, 
641-654 63, 
655-670 59 
671-687 138, 
688-706 57, 
707-719 33, 
720-735 34, 
736-751 49, 
752-763 17, 
764-783 27, 
784-810 23, 
811-835 7, 
836-855 41, 
856-875 11, 
876-899 24, 
amphilex 

velletjes van 10 100, 
1968 900-917 17, 

918-938 23, 
939 2, 
939a 4, 
940-958 32, 
952b-958b 27, 
963-983 33, 
984-1001 23, 
1002-1024 24, 
1025-1042 23, 
1043-1063 22, 
1064-1083 13, 
1084-1107 22, 
1098-1102a 6, 
1098-1102 
blok9-f4 12, 
1108-1118a 14, 
1128-1150 22, 
1151-1171 19, 
1172-1190 16 
1191-1214 21, 
1215-1236 20, 
1237-1251 70, 
1260-1279 18 
1280-1299 23, 
1300-1320 25 
1321-1344 24, 
1345-1366 24, 
1367-1390 31, 
1391-1419 65, 
1420-1439 41, 
1440-1461 44, 
1462-1487 45, 
1488-1495a 32, 
1515-1543 60, 
1544-1580 
1581-1582 
1595-1629 
1630-1663 
1664-1705 
1706-1745 
1746-1807 

1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

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

68,-
24,50 
70,-
65,-
81,-
80,-

PortPFSO/106 59,50 II 

1026/29 Pf 3.95 

Port PF aOA t/m JOSa 325. -
verticaal watermerk 

Geen decemberseries 
wel het vel (1998). 

Alle loargangen worden geleverd m©f december boekje/ve l * rode kruis-zomerboekjes 
Wij hebben voor U op voorraad: - Druktoevalligheden NL + Overzee 
- Nederland + Overzee - West-Europa 
- Automaatboekjes NL + wereld - Israël + FDC's 
- FDC's NL + Overzee - Motieven 
- Plaatfouten NL + Overzee Wilgenburg 

Bestellingen boven ƒ 75,- worden portvrij toegezonden. 
Verzending geschiedt na ontvangst bedrag op giro 
42.69.335 of girobetoaikaart/eurocLieque. Bij rembours -
ƒ 15,-. Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt. - Rolzegels NL 

-etc. 
Openingstijden winkel: donderdag: 9.00 -12.30 en 13.30 -18.00 uur. Andere ddgen op afspraak! 
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• * * • 
* EUROPOST "DEDIEZE" groot- en detailhandel 

in postzegels en munten 

-ér i f Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 
^ ^ 5211 NL 's-Hertogenbosch fax 073-6147589 

E-Mail: europost@euronet.nl 

YvERT & TELLIER 
De wereldreferentie van de verzamelaars 

YVERT CATALOGI - NERGENS GOEDKOPER 
ZOJUIST VERSCHENEN EDITIE 2000 

Deel 6/2, Overzee: Libanon - Nieuw Zeeland 
Adviesprijs 64f^ Europostprijs 52,50 
Supplement 1999, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur. Een 
must voor de motiefverzamelaaar. 
Adviesprijs 35f=^ Europostprijs 29,50 

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Europostprijs 31,— Deel 1, Frankrijli in Ideur (ed. 2000) Adviesprijs 3 S ^ 

Deel 1 bis, Andorra, Monaco, etc. in Ideur (ed, 2000) 
Adviesprijs 2^1^"^ 
Deel 2/1, Franse Kol. lot onafhanlielijlcheid in Ideur (ed. '99) 
Adviesprijs Ï 8 ^ 
Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 
Adviesprijs iß^ 
Deel 3, West-Europa in 2 delen (ed. 2001) verwacht in september 
Deel 4, Oost-Europa (ed. '96) Adviesprijs 6S>!«=̂  Europostprijs 
Deel 5/1, Overzee A-Brazilie (ed. '98) Adviesprijs é * ; ^ Europostprijs 
Deel S/2, Overzee Brunei-C (ed. '98) Adviesprijs é 5 ^ Europostprijs 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep -Guatemala, ruim 800 blz. w.o. Falklands 
en de Verenigde Staten (ed. '99). Adviesprijs 6 * ^ Europostprijs 
Deel 6/1, Overzee Guinea Bissau-Lesotho (ed. 2000) 
Adviesprijs ^A^ Europostprijs 
Deel 7, Overzee 0-Z in 2 delen (ed. '98) Adviesprijs 4?tJ!— Europostprijs 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 
Adviesprijs 3S^ Europostprijs 

Europostprijs 20,— 

Europostprijs 55,— 

Europostpr^s 52,50 

5 5 , -
52,50 
52,50 

52,50 

52,50 
9 5 , -

29,50 

Leveringsvoorwaarden: Bestellingen tot f 100,-, ƒ 5 , - portobijdrage. 
Orders tot f 50 , - en levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruit
betaling. Levering zolang de voorraad strekt. Postbank 6391810 
ABN/AM RO 46 14 48 440 
Betaaltip! Stuur samen met uw bestelling een girobetaalkaart of 
Eurocheque en ontvang uw spullen binnen 4 dagen thuis! 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.45 uur 

-waterdag 10.00-17.00 uur 

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@hetkarveel.nl 

Postzegelhandel 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 

collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 

de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

J.L de Troye, Zon en Maanstraat 6, 1211 HZ Hilversum 
tel./fax 035-6219470, mob. tel. 0653-776759 

'^ Ä M H ^ " ^ 

\feiling nr. 64 
wordt gehouden op 

zaterdag 
25 MAART 2000 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 
en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag. 

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

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

mailto:europost@euronet.nl
http://hetkarveel.nl
mailto:post@hetkarveel.nl
file:///feiling
http://www.de-hollandse.nl


De spannende 
postzegelwer§ 
Van filatelisten 
voor filatelisten 

Jaarlijks 5 mega -
veilingen met een totale 
inzet van meer dan 
DM 60 miljoen. 

De volgende veflingdatum 
is 15 april 2000 

Per veiling tussèî de 
20000 * 30000 kavels, 
waaronder behalve enkelstukken 
ook a|tijd voor een belangrijk deel 
verz(i|iie^en en bijzondere catalogi 
van v^^mfièiide gebieden. 

Vraag meteen een gratis exemplaar van onze nieuwe veilingcatalogus aan. Het aanbod zal u overtuigen I 

Internationale Briefmarkenauktionen 
HOBBYPHILATEUE Höflich KG 
Am Gansacker 10 • D-79224 Umkirch/Germany 
International: Tel. - -49-7665-51388 • Fax -49 -7665 -51977 
http://www.stamp-auction.de • e-mail: hobbyphilatelie@stepnet.de 

AANBIEDING MAART 2000 
NEDERLAND 

POSTFRIS EN GEBRUIKT IN PERFECTE KWALITEIT 

199-2 
203-7 
208-1 
232-5 
257-0 
300-4 
323-4 
346-9-i-c 
350-5 
356-73 
397-1 
402-3 
462 
474-89 
518-3 
556-0 
563-7 
588-1 

POSTFRIS 
39,50 
74,00 
38,00 
76,00 

195,00 
49,00 
17,00 

615,00 
39,00 

175,00 
1,75 
7,35 
6,30 

167,00 
345,00 

75,00 
24,50 

8,75 

GEBRUIKT 
592-5 
602-6 
607-1 
641-5 
676-0 
681-2 
688-2 

80-106 

69,50 
22,00 
13,50 
27,00 
10,75 
45,00 
13,00 

Port 
56,00 

Luchtpost 
6-8 
9 

87,50 
95,00 

Roltanding | 
67-70 
71-73 
98-101 

325,00 
340,00 
146,00 

4 
5 
6 
10 
20 
27 
78-79 
87-9 
95 
96 
99 
121-129 
149-62 
177-98 
225-8 
248-1 
270-3 
325-6 

16,00 
8,00 

92,00 
21,00 
18,50 
10,80 
7,45 
5,75 

10,60 
8,40 

42,00 
12,00 
15,00 
55,00 
14,50 
22,50 
21,00 

3,25 

internet: www.postzegelhoes.nl 
e-mailadres: info@postzegelhoes.nl 

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

Postzegelhandel 
Het Postzegelhoes 
Wijngaardstraat 2 
5911 HM Venlo 

Aanbod geldig zolang voorraad strekt. 
Uw gewaardeerde bestelling 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 banlc: 10.77.01.766 

WIJZIJN 
SPECIALISTEN 

in klassieke uitgiften, 
postgeschiedenis en 
oude en moderne 
reeksen uit de hele 
wereld. 

Vraag GRATIS toezending van: 
* onze maandelijkse verkoopscatalogus. 

FILATELIA LLACH, s.l. 
Gesticht in 1915 
Diagonal, 489 
08029 BARCELONA (Spanje) 
Tel. 34.93.410.50.00 - Fax 34.93.419.47.28 
E-mail: fillacli@arrakis.es 

ik verzamel: 
Naam: 
Volledig adres 

http://www.stamp-auction.de
mailto:hobbyphilatelie@stepnet.de
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
mailto:fillacli@arrakis.es
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POSTZEGELKLUIZEN 

Separaat afsluitbaar 
binnen kluisje inpandige 

schanieren M4 Kluis f550,
E> Afmeting hxbxd 

lS0x40x35cm 
\S> Gewicht ca. 15 kilo 
E> Mauer veiligheidsslot met 

gehard staal 
\S> 4 zware schoten 
1S> Binnenkluis 
ÏZ> 3 verankeringsgaten 

ligheidsslot 1^ 5 legschapjes 
E» Antiekzilver gemoffeld 

goed
keurings
plaatje 

4 punt deur
vergrendeling 

veil 
met dubbele 
baardsleutel 

dubbel
wandige 
deur 

3 veranke
ringsgaten 

M4DPKluiPm i 
f999,
[x> Als M4 
E> Dubbelwandig en geïsoleerd 

volgens DIN 4102 
ÏE> Gewicht ca. 140 kg 

3 in hoogte 
verstelbare schappen 

P4 kluis f575,
E> hxbxd 70xS0x43cm 
E> Veiligheidsslot 
E> 4 zware schoten 
S> Binnenkluis enz. 

P4 DP kluis f899,
^ Als p4 
IS> Dubbelwandig en geïsoleerd 

volgens DIN 4102 

P2 

P2 kluis f625,
S> hxbxd 70xS0x43cm 
tS> Veiligheidsslot 
S> 4 zware schoten 
E> 3 binnenkluizen enz. 

P2 DP kluis f999,
E> Als P2 f 
E> Dubbelwandig en geïsoleerd 

volgens DIN 4102 

HUNTER, 
Kluizen en brandkasten 
Kelvinstraat 19, 7575 AS Oldenzaal 
Tel. 0541522315, 
Fax 0541522190 
Internet: www.kluis.com 

ste 
HANDELSONDERNEMING IMPORTEXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen  Fabrikant PILI SAFE 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
Kerkstraat 17  NL 4854 CC Bavel  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 O 647 19 455 B01 

DAVO ■ HARTBERGER  HAWID ■ IMPORTA • KABE ■ LEUCHTTURM ■ LINDNER ■ MICHEL ■ SAFE ■ SCHAUBEK  UNIE  WERT 

SCHAUBEK sterk in kwal i te i t 
en ... ui tgebre id ! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

verzamel het 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! 

PHILEURO 2000 
Internationaal Postzegelsalon 

5  6  7 mei 2000 
in paleis 10 op de Heizel te Brussel 

met deelname van de Belgische Post 
en van de Belgian Olympic PhilaIcK ('lub 

Voorverkoop van de Olympische reeks Sydney 2(KM) 

vrijdag 5 mei 
n ( X ) u i 8 ( x )u 

zaterdag 6 mcl 
l ( ) ( K ) u I S ( H ) u 

/»ndag 7 mei 
1(1 0 0 u IS IK) Il 

JL\20()()J 

Info: B.H.K.P.H. 
Itl (10 >i 1 iT ( 00 S(i 
tax: 1)0 U2 22U107 

GRATIS TOEGANG 

http://www.kluis.com


Jaargang 78  maart zooo  nr. 882 

Het maandblad Filatelie, waarin opge

nomen De Philatelist, is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag. T T ï f l n 1 1 H 

In dit zijn  de ver ÏKÊÊKÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^KIIKiÊÊÊÊÊ/ÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊ^K^K^ 
antwoordelijkheid van de redactie  de 
officiële mededelingen van de A d v C r t C I l t i c  i n d c X 
Nederlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen opgenomen. 1 / 3 

■Fiiatehe' verschijnt in de eerste helft U i t d e w e t e l d v a n d e filatelie 
van de maand, uitgezonderd de maand 1 7 4 . 

Verzamelgebied Nederland 
HOOFDREDACTEUR:  _ O i  _ 
Aad Knikman AIJP W°IW'j 
Klipper 2,1276 Bp Huizen. Dit js de u i tkoms t van onzc m i l l e n n i u m e n q u e t e 
Telefoon: 0355254391 ^ 1 0 , 0 
Telefax: 0355240926 I o 0 / I o l / I o 2 
Email: philatehecajtip.nl V p i  p n i c T i n C T c a H i  p c c p n 
Website: www.phiiateiie.demon.nl v e r e n i g m g s a o r e s s e n 

".;•"• "v, . 184/185/186 
Brouwer Media bv Filahumor/Filaquiz 
Postbus 345, 374oAHBaarn T S / ^ 
Jeanine de 1 roye l o O 
Telefoon: 0355488771 Pos twaardcs tukken 
Telefax: 0 3 5 5 4 3 ^ 7 7 7 ^ g g ^ ^ g ^ 

^°ST^cmm Nieuw op het postkantoor 
Brouwer Media bv y Q Q 
Mevr. Cindy PerretSentil " ^ 
Postbus 30225, 6803 AE Arnhem Z C C S t r a a t 0 2 , D c i l H a a g 
Telefoon: 0263231123 . 

19^/193 
, Nieuwe postzeeelboekjes 

Adrfswi|zigingen opgeven aan de r o j 
secretaris v.in de vereniging of afde I Q A / I Q S 
ling waarvan u lid bent. j 1 • 
Als u individueel abonnee bent L U C n t p O S t n i e U W S 
(u betaalt het blad jaarlijks recht 1 0 ^ 
streeks aan de Stichting) zendt u uw * ^^ 
adreswijziging aan de administratie E v e n d O O r D f i c C e n 
(adres: zie boven). o 1 

198/199 
ABONNEMENTEN: Bondspagina's 
Erzijn twee wijzen van abonneren: J:' & " ^ 
1. een collectief abonnement voor 200 j 2.01 
aangesloten verenigingen: het abon , . , . , , _ .. 
nement voor leden IS in de contributie Vcrvalsmgen h e r k e n n e n [3] 
inbegrepen 20AI20^ 
2. een individueel abonnement. *' * " '.* ^ ̂  
Het abonnementsgeld moet bij voor Filatcl ist ische eveoementen 
uitbetaling worden overgemaakt; ^ . 
tarieven voor het jaar 2000: 2 0 0 / 2 0 7 
a. binnen Nederland f 59. op ^ j j I o 7 p n v f l O r 11 
giro 5005485 van de Stichting ^^ Ĵ ^ ^ ^ e i l VUUr U 
Nederlandsch Maandblad voor 2 0 8 / 2 0 Q 
Philatelie te Dordrecht; . . . ^ 
b. voor België Bfr 800. op giro N l C U W C U l t g l t t C n 

re;ti?™h;Vm™nlnSlie 2I2/2I3/2I4/216/218/220/222/224/225 
te Brussel; T h e m a t i s c h Danorama 
c. m het buitenland f68.50 (incl. port) 1 oi 
op dezelfde rekening als vermeld 2 2 7 / 2 2 o / 2 2 9 

Als het abonnement op i april of K l c i n e a n n O n C C S 
\ )uli ingaat moet een evenredig 2 3 0 
bedrag tot het eind van het jaar ̂  
worden gestort. Abonnementen 
p e n oktober zijn slechts mogelijk m 0 ; ; ^ ^ ^ ^ ^ y ^ * * t ^ ^ ^ ^ r * ^ 
combinatie met een abonnement op ■■■^■MWIIIIWIIMMIII ms^kym^^K^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
de daaropvolgende jaargang. a^maSmK^^^ÊKKKmmi^mma^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M 

OPZEGGING ABO^ 
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 
overmakingvan f5.00 pernummer 
(inclusief porto) op postgiro 5005485 
te Dordrecht onder vermelding van de 
gewenste nummers. 

BESTUUR: 
uoorzitter: 
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 

Filatelie 

'Geef uw mening en win een prijs' 
riepen we onze lezers drie maanden 
geleden toe. Dat leverde ons post op. 
En nu weten we wat de meerderheid 
van de inzenders de mooiste Neder
landse zegel van de afgelopen eeuw 
vindt: de Bevrijdingszegel van 1945. 

EREVOORZITTER: 
Mr A. van der Flier AIJP 

COPYRIGHT: 
© 2000 Maandblad Filatelie 

OPLAGE; 
42.500 exemplaren 

ISSNNUMMER: 
01663437 

LldASCAT 

JEUfT 

Advertend^ndej^^ 
Ackermann i68 
Alexander 164 
Apeldoornse Postz.handel 226 
Auckland City Stamps 226 
Auf der Heide 210 
Baneke 190 
Bijl, van der 230 
Boeier, de 226 
Bredenhof/De Berm 191 
Bruin, de 190 
D a g v a n d e Jeugdfilatelie 226 
Davo 221 
Dieten, van 232 
Dutchs tamp 190 
E.S.P.A 215 
Europost De Dieze 170 
Filatelia Llach 171 
Gilze, postz .handel 187 
Groen, de 175 
Herscheit , Ron 190 
Hertog, den 169 
Heuvel, van den 219 
Hobbyphilatelie Höflich 171 
Hollands Glorie 187 

Telefoon 192 
We zouden het door de razendsnelle 
opmars van de 'mobieltjes' bijna 
vergeten, maar nog geen veertig jaar 
geleden was de automatisering van ons 
telefoonnet groot nieuws èn aanleiding 
tot een zegeluitgifte. 

FRIC 

Misschien heeft u het al gemerkt: de 
Procesinformatiecode (PRJC) op 
Nederlandse poststukken heeft een 
wijziging ondergaan. Frans Hermse 
vertelt wat er is veranderd. 

Thema's 227 
Onze vaste rubriek 'Thematisch 
panorama' is een soort schatkamer van 
themaideeën. Ook dit keer weer: 
vikingen, ruimtevaart, vogels, Internet, 
bijen en paddestoelen  het kan niet op... 

Hollandse Postz. & muntvei l ing 170 
Huls 210 
Hunter 172 
Karveel, het 170 
Kienhorst 210 
Lodder 226 
Lodewijk 176 
Lokven, van 175 
Meinhardt 176 
Mohrmann , Edgar 183 
Nederlandsche Postz.veiling, de 162 
Neef, de 202 
Nijs ,de 211 
NIPA 196197 
NVPH 165 
Overijsselse Postz.veiling 203 
Peters, Theo 231 
Philapost 163 
Philatelie exporter, the igo 
Phileuro 2000 172 
Phine 172 
Postzegel Partijen Centrale . . .215, 217, 219, 

221, 223 
Postzegelbeurs Zevenhuizen 226 

Postzegelhoes, het 171 
Quirijns 170 
QXL 217 
Rietdijk 177 
Ruiter, de 202 
Safe Nederland 202 
Schoming 190 
Sluis, DirkN 187 
Smits Philately 187 
Spanjersberg 226 
Steltzer, Rudolf igo 
Tieman 166167 
Tolhuizen 210 
Trefpunt, het 190 
Triest, van 175 
Valk, de 210 
vliet, van 176 

173 

http://www.phiiateiie.demon.nl


IE 
HOBBYPOST 2000 : PLAATSELIJKE EXPOSITIE 
WERD REGIONALE 1KADERTENTOONSTELLING 

Op vrijdag 24 en zaterdag 
25 maart wordt in Aal
smeer onder de titel Hob
bypost 2000 een propa
gandatentoonstelling ge
houden. Het evenement, 
dat aanvankelijk uitslui
tend was opgezet om le
den van Postzegelvereni
ging Aalsmeer aan het 
tentoonstellen te krijgen, 
is gaandeweg uitgegroeid 
tot een echte regionale 
éénkadertentoonstelling. 
Deelnemers aan de cur
sus Begeleiding bij Fila
telie (BBF) uit plaatsen 
uit de omgeving van 
Aalsmeer zullen ook 
deelnemen. Inzendingen 
uit Mijdrecht, Uithoorn, 
Haarlem, Hoofddorp, 
NieuwVennep en Bad
hoevedorp zullen samen 

met die uit Aalsmeer te 
bewonderen zijn. De een
kaderinzendingen wor
den door een officiële 
Bondsjury beoordeeld, de 
collecties die meer dan 
een kader omvatten krij
gen een beoordeling van 
het publiek. 
Het is de derde keer dat 
in Aalsmeer eenkaderin
zendingen te zien zijn. In 
1995 Icwamen de Bonds
functionarissen J. Balke
stein en C. Loch, terzijde 
gestaan door C. van Kem
pen van Jeugdfilatelie Ne
derland, voor een offici
euze jurering naar Aals
meer en in 1997 werd tij
dens JubPostaal 97 voor 
het eerst officieel geju
reerd. 
Voor de tentoonstelling 

van dit jaar, Hobbijpost 
2000, heeft de Postzegel
vereniging Aalsmeer ge
kozen voor een regionale 
aanpak. Het gaat dus om 
een expositie die niet al
leen voor de eigen leden 
is bestemd, maar voor 
verzamelaars uit de gehe
le regio. 
Ook de jeugd wordt niet 
vergeten. Op vrijdag 24 
maart is er een jeugdin
stuif voor leerlingen van 
groep 6 van de basisscho
len; ze worden met een 
pendelbus naar de ten
toonstelling gebracht. 
Hobbypost 2000 is op 24 
maart geopend van twee 
uur 's middags tot tien 
uur 's avonds. Op zater
dag 25 maart zijn de deu
ren van 'De Schakel', Cy
clamenstraat 70 in Aals
meer van tien uur 's mor
gens tot vier uur 's mid
dags geopend. 
Wie meer informatie 
wenst kan bellen met de 
secretaris van de Postze
gelvereniging Aalsmeer, 
telefoon 0297321656 of 
328673. 

Een deel van het interieur van het Jakarta Conucntion Center 

NIET VERGETEN: 
INDONESIA 2 0 0 0 ! 

Bij al het publicitair ge
weld van de 'bekende' in
ternationale postzegel

<= tentoonstellingen in het 
•= jaar 2000 (Stamp Sfioiu 
^ 2000, WIPA2000, Espana 
■>= 2000) zouden we bijna 
1 vergeten dat er ook nog 
"* een prachtige expositie 
3 wordt georganiseerd in 
^ een ander werelddeel dan 
z; Europa: Indonesia 2000. 
"" Het gaat om een tentoon

P stelling die van 15 tot en 
met 21 augustus a.s. on
der het patronaat van de 
FIP in de Indonesische 
hoofdstad Jakarta wordt 
gehouden. In het Balai 

Sidana Jakarta Contention 
Center wordt de gehele hal 
B gebruikt om er de ca. 
drieduizend tentoonstel
lingskaders onder te 
brengen. In hal A zullen 
ruim honderd handela
renstands worden inge
richt. In totaal is bijna 
tienduizend vierkante 
meter vloeroppervlak be
schikbaar. 
De expositie staat in het 
kader van de viering in 
Indonesië van de 55ste 
verjaardag van de onaf
hankelijkheid. 
Informatie over Indonesia 
2000 is verkrijgbaar bij 
het organisatiecomité, 
Jalan Pos No. 2, Jakarta 
loiio, Indonesië. 

DICK BRUNA: ECHT 
'BIG IN JAPAN' 

Verkeerde kop, boven dit 
stukje? De Engelse uit
drukking Big m Japan wil 
namelijk zoveel zeggen 
als 'een onbetekend suc
cesje hebben', en daar is 
in het geval van de Neder
landse illustrator Dick 
Bruna geen sprake van. 
Nee, Bruna heeft écht 
succes in het land van de 
rijzende zon, zo valt op te 

INTERNATIONALE MÜNCHNER BRIEFMARKEN
TAGE: DRIE DAGEN RUILEN, KOPEN EN KIJKEN 

Het organiseren van 
grootschalige postzegel
evenementen is onze 
Oosterburen wel toever
trouwd. Veel Nederlan
ders brengen geregeld 
een bezoek aan de meer
daagse postzegelbeurzen 
in Essen, Keulen en Sin
delfingen, die vaak druk 
worden bezocht en die 
als je wat geld te beste
den hebt een aardige 
oogst kunnen opleveren. 
Wie niet opziet tegen een 
flinke reis zou ook eens 
kunnen gaan kijken in de 
Beierse hoofdstad Mün
chen. Daar worden op 16, 
17 en 18 maart de Interna
tionale Münchner Bnejmar
kentacje georganiseerd. In 
het MOC Veranstaltungs
center aan de Lilienthal
allee 40 bent u op 16 en 
17 maart tussen 10 en 18 

uur welkom; op de slot
dag gaat de beurs een uur 
eerder dicht. U kunt er 
ruilen, kijken en kopen 
bij de handelarenstands 

916.18. März 

9 W | Ë 
Internationale 
Münchner 
Briefmarkentaae 

of rondkijken tussen de 
tachtig kaders die in de 
evenementenhal staan 
opgesteld. Er is ook een 
stand van Deutsche Post in
gericht. De toegangsprijs 
is tien mark per dag of 
achttien mark voor een 
passepartout. 

RIETDIJK VEILINGEN 
VESTIGT RECORD 

Rietdijk Postzegel en 
Muntenveilingen heeft 
voor het eerst in haar be
staan een jaaromzet van 
meer dan 4,5 miljoen 
gulden behaald. Tijdens 
de vier veilingen die in 
1999 werden gehouden 
lovamen 10.200 kavels 
onder de hamer die ver
kocht werden voor 

4.530.000 gulden. De ab
solute topper bij de post
zegels was een uitgebrei
de collectie Portugal, die 
voor 85.000 gulden werd 
toegeslagen. Bij de mun
ten was het verkoopre
cord 9.600 gulden voor 
een gouden tientje uit 
1842. 
Rietdijks oude verkoop
recorcl uit 1998 werd met 
ruim acht procent over
troffen. 

maken uit de 'Schrijf
eenseenbriefreeks die 
de Japanse PTT vorig jaar 
uitbracht. Maar liefst 
veertien verschillende ze

gels  vier van 5 o en tien 
van 80 yen  kwamen er 
aan de loketten, alle in de 
zo kenmerkende Bruna
stijl. 



BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR ACTUELE KILOWAREN 
PRIJSLIJST 

VAN SX4MPCORNER BANEKE BV AMSTERDAM HOLLAND 
HTTP:/AVWW.CONNECT.TO/STAMPCORNER 

P o s t z e g e 1 V e i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per jaar een postzegel en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst sctirifteli|k of per fax 
Inleveringen worden gaarne geaccepteerd 
De eerstvolgende veiling wordt gehouden op 15 april 2000 

Postzegelveiling ) | de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort 
Tel 033 4632342 Telefax 033 4635063 

Wil zijn gediploweerd veilinghouder en lid van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels 
FDC MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij ^ 

P Z H ' S C H O M I N G ' , Postbus 299, 3770 AG Bameve ld^ " 

]VIotiefzegels 
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 

Voor een levendig en actueel vaktijdschrift dat \ol staat met advertenties 
\an over de hele wereld en elke maand \ erschi/nt lees 

THE PHILATELIC EXPORTER 
'sWeields grootste postzegeltijdschrift 

(Opgericht m 1945) 
Vraai> voor een gratis proefexemplaar 

PHILATEUC EXPORTER 
A P O Box 137, Hatfield, Herts, ALIO 9DB, UK 

Mk Tel +44 1707 266331 Fax +44 1707 274782 
/y^llr^ E mail philatexpo@aol com 

SCANDINAVIË 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GROENLANDIJSLANDFINLAND en ALAND 

POSTFRIS  GEBRUIKT  POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http/ /pzhronh filasoft nl Tel 0313419041 

D7U DOM UCDCPUCIT ^'^^ 0313413295 

vLXi nUlM n C n o U n C I I Email pzhronh@bartnl 

« . .^ « ^ .^ tel. 00 49 69 234131 
Rudolf Steltzer fax oo 49 69 233070 

I , ,, / i 
Van \o\<v^Ä}(^ 

postzegelvei l ingen vo f 
Buitenhaven 5, 5211 TP 'sHertogenbosch 

Telefoon 0736 12 20 33 

Telefax 0736 13 67 39 

Internet www vanlokven nl 

Email admin@vanlokven nl 

■ Voor onze veilingen vragen wij 
doorlopend goede verzamelingen, 
alsmede betere losse zegels of series. 
Ook contante aankoop! 

■ Door overmaking van ƒ15 , -
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

<<^>—^2\ 

I Beëdigd Makelaar 

en Taxateur 

Jaarlijks 3 posizegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 

of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilingliuis 

GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 

60327 Frankfurt/Main 
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107 
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180/83 
184/87 
188/91 
192/93 
197/00 
201/04 
Bloks 
1 
2 
3 
4 
Gfoelani 
Postirrs 
1/9 
10/18 
19/27 
28/29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36/52 
53/54 
59 

12 75 
8 50 
6 50 
6 50 

1150 
7 25 

1150 
5 25 

10 75 
1125 
3 50 
6 -

10 75 
6 -
9 -
9 50 

1 0 -
1 0 -
4 75 
9 -
8 50 
7 75 
4 75 
9 50 
7 75 

12 75 
12 75 
4 25 
6 -

9 0 -
2 8 0 -
1 2 0 -
8 0 -
5 25 
5 25 

14 25 
6 50 
2 50 
175 

3 5 -
6 -
5 25 

Liectitenstem 
Postlris 
1/3 
45/51 

Nummering volgens Yvert et Tellier 

Inlichtingen verkrijgbaar bij 

4 5 0 -
157 50 

52/59 
61a/62a 
61b/62b 
63/71 
78/81 
111/13 
114/16 
117 
129 
141/52 
152a 
158 
215/17 
218 
223 
224/26 
227 
228/30 
231 
232/40 
242 
246 
247/49 
250 
251/62 
263/65 
266/67 
271 
273/76 
277/80 
281/83 
284/87 
288/90 
291/93 
296/99 
300/03 
304/07 
308 
309/12 
315/18 
319/21 
322/23 
aanelkaar 
324/26 
327/30 
331/32 
333/35 
336/38 
339/41 

4 4 5 -
3 0 -
23 50 

3 6 0 -
1 5 5 -
6 0 0 -
1 2 5 -
1 4 0 -
8 5 -
6 0 -
4 75 

24 50 
2 75 

18 50 
12 50 
10 75 
22 50 
14 25 
4 25 

42 50 
3 50 

23 50 
6 0 -
2 5 -

1 2 0 -
25 75 

138 50 
2150 
76 50 
3 5 -
6 0 -
39 50 
24 50 
38 75 
4 0 -
1 8 -
2150 
3 -

15 50 
3 5 -
15 50 
2 75 
3 -

15 50 
1 8 -
150 

19 50 
9 50 

1 5 -

342a/49c 
350/52 
353/54 
355 
356/58 
359/63 
367/69 
370/72 
373/76 
377 
383/86 
389/92 
397 
399/02 
434/45 
455 
456/57 
517/31 
537 
577 
596/98 
LP 
1/6 
7/8 
9/13 
14 
15/16 
34/37 
Bloks 
3 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Dienst 
16a 
17/19 
35/44 
45/56 
57/68 
Port 
13/20 

NT 
2150 
1175 
3 -

1 3 0 -
3 0 -
1150 
7 25 
2 25 
3 50 
5 75 
3 50 
3 -

10 75 
2 50 

1175 
4 25 
3 -

1 5 -
6 -

1175 
9 -

3 1 0 -
3 1 0 -
1 5 5 -
1 2 0 -
1 2 0 -
16 25 

47 50 
6 5 -
9 -
3 75 
4 50 
3 75 
3 -
425 

72 50 
67 50 
6 50 
9 -
9 -

6 0 -

Kwangodreef 195, 3564PD Utrecht 1 

O I / ^ ^ r\ ^ 1. Tel./Fax 030-2618720 

b.J .u . den uucisten sank394769112 
Giro 216275 



I7i 

PLAATFOUTEN 
van Wilg 
2W 0 35,— 
19W © 2,— 
19Wa O 3,— 
21 Wa O 12,50 
23W O 65,— 
24W O 50,— 
26W 0 90,— 
26Wa 0 
tanding rafelig 180,— 
27W 0 60,— 
301WC 0 
lichte vouw 60,— 
30IIW * 
zonder gom 20,— 
30IIW 0 3,— 
30IIWa 0 5,— 
SOilWb 0 4,— 
31 af 0 37,50 
31 af " b l ok 200,— 
31af ** paar 150,— 
31W** 75,— 
31W* 30,— 
31W 0 5,— 
31Wa* 
zonder gom 20,— 
31 Wa O 4,— 
31 Wb 0 4,— 
33aW* 
zonder gom 50,— 
33aW 0 4,— 
51W* 110,— 
51W"paar 225,— 
51W O 70,— 
55W 0 4,— 
55W 0 paar 1 0 , -
55Wa 0 3,— 
55Wa* 25,— 
55Wa " blok 175,— 
56W O 35,— 
57W 0 17,50 
60W* 17,50 
60W O 1,50 
60Wa 0 25,— 
60Wb 0 30,— 
65W 0 55,— 
7 0 W " 500,— 
70W* 200,— 
75W O 20,— 
75W O paar 35,— 
86W* 
zonder gom 100,— 
87f * 50,— 
87f 0 40,— 
87f 0 blok 75,— 
8 8 W " 20,— 
88W O 6,— 
88W**blok 80,— 
88Wa* 60,— 
88Wa**blok 200,— 
8 9 W " 50,— 
89W* 30,— 
89W 0 6,— 
89Wa " blok 400,— 
89Wa 0 75,— 
9 1 W " 50,— 
91W* 30,— 
91W 0 12,— 
9 3 W " 50,— 
93W 0 12,— 
102f* 200,— 
102f 0 100,— 
103f 0 125,— 
103fa 0 125,— 
105f 0 300,— 
108a*/" paar 150,— 

113f" 
113f* 
113f 0 
113f " b l ok 
113f 0 blok 
121W" 
121W* 
121W 0 
124W" 
124W* 
124W 0 
141W" 
141W"blok 
141W O 
141W O blok 
146W"paar 
146W*paar 
146W" 
146W* 
149W* 
170W"blok 

** paar 
171 Af " b l ok 
171Afa" blok 
171Afa" 
171Afa* 
201W"blok 
verticaal wm. 
208W *] 
roltanding 
208W O 
212W* 
221W" 
221W* 
221Wa" 
221Wa' 
221Wa O 
223W " 
223W* 
227W 0 
227W * rol
tanding 
247W* 
278W " 
278W* 
278W 0 
278W O paar 
282W " 
282W* 
282W O 
287W " 
287W 0 
287Wa " 
287Wa * 
287Wa O 
287Wb " 
287Wb * 
287Wb O 
300W " 
300W* 
300W 0 
303W " 
303W* 
303W " blok 
303Wa " 
303Wa * 
303Wa O 
303Wb ' paar 
303Wb * 
303Wb 0 

eiil>ui 
15,— 
7,— 
3,— 

30,— 
12,50 
15,— 
6,— 
2,— 

15,— 
6,— 
2,— 

100,— 
150,— 

35,— 
50,— 

300,— 
200,— 
250,— 
175,— 
125,— 
250,— 
225,— 
200,— 
200,— 
175,— 
150,— 

575,— 

100,— 
25,— 

175,— 
50,— 
25,— 
50,— 
25,— 
15,— 
75,— 
60,— 
20,— 

60,— 
200.— 
400,— 
200,— 

55,— 
75,— 

300,— 
130,— 

90,— 
65,— 
5,— 

65,— 
35,— 

5,— 
65,— 
35,— 

5,— 
40,— 
25,— 
15,— 
40,— 
25,— 
75,— 
40,— 
25,— 
15,— 
75,— 
60,— 
30,— 

303Wb 0 blok 40,— 
31 OW" 
31 OW* 
31 OW O 
310W"blok 

40,— 
30,— 
6,— 

50,— 

310Wa" 
310Wa* 
310Wa 0 
310Wa"blok 
311W" 
311W* 
311W O 
311W"blok 
311Wa O 
311Wb" 
311Wb 0 
311Wb*blok 
311 Wc O 
313W" 
313W* 
313W 0 
313Wa" 
313Wa* 
313Wa O 
314W O 
315W" 
315W* 
315W O 
315W* 

*J^1 
40,— 
30,— 
6,— 

50,— 
60,— 
50,— 
10,— 
80,— 
6,— 

60,— 
6,— 

75,— 
6,— 

35,— 
25,— 
15,— 
40,— 
30,— 
15,— 
18,— 
50,— 
35,— 
18,— 

zonder gom blok 25,— 1 
316W" 
316W* 
316W 0 
316Wa O 
316Wb 0 
317W" 
317W* 
317W 0 
317W*blok 
317W* 
317W 0 
326W* 
326W 0 
327W ** 
331W" 
331W* 
331W O 
336f ** 
336f O 
352W " 
352W* 
352W 0 
375W " 
375W* 
375W 0 
375Wa ** 
375Wa * 
375Wa 0 
376W ** 
376W* 
376W 0 
376Wa ** 
376Wa * 
376Wa 0 
377W " 
377W* 
377W 0 
378W " 
378W* 
378W 0 
378Wa O 
378Wb ** 
378Wb * 
378Wb 0 
379aW ** 
402W " 
402W* 
402W O 
403W* 
403W ** blok 

Porto extra tot ƒ 250,— bestelling. 

50,— 1 
35,— 
12,— 
12,— 
12,— 
80,— 
60,— 
30,— 

240,— 
75,— 
30,— 

100,— 
75,— 
40,— 

110,— 
80,— 
60,— 
75,— 
75,— 
40,— 
30,— 
10,— 
30,— 
20,— 
12,— 
30,— 
20,— 
12,— 
35,— 
25,— 
15,— 
75,— 
60,— 
35,— 
25,— 
20,— 
10,— 
35,— 
25,— 
15,— 
30,— 
50,— 
40,— 
20,— 
80,— 
15,— 
13,— 
13,— 
75,— 

150,— 

1 Levering zolang voorraad strel<t. Geen winl<el. 1 
Alleen sciiriftelijke bestellingen. 

1 R.J.C.M. de Groen / Filatelie 
Postbus 4 
3500 AA Utrecht 

/3 1 j^ßij. 
^ijfl 

1 Tel. 030-2341692 / 06-55543369 WM^ 1 
Fax 030-2368275 icnsr 1 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

/Ä^ 
nÊSSÊ^ 
^^^^f 

JHK^^ 
f ^ ^ ^ ^ n 
l ^ ^ l i W * 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346-550618 
b.g.g. 06-51360197 

Postbus 294 
3600 AG IVIaarssen 

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. 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

_ ¥AM ¥iLiinr 
Wi j 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 w/ij 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 omzetsnelheid 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 don vrijblijvend onze 
maandelijkse voorroodlijst aan, of breng een bezoek aan: 

PZH Fa. V a n VLIET Geopend woe.-vr.l 1.00-17.00 
Molecatenlaon 16 b zat. 11.00-16.00 ^ 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 Email VWLIETUG@WXS.NL 

met de euro op komst: 
ï ipaar nu m u n t e n i 

ƒ62,50 
ƒ59,50 
ƒ65,00 
ƒ65,00 

p o r t 

Nu 
Nu 
Nu 
Nu 

0 k 0 

ƒ 4 9 , 5 0 
ƒ 4 5 , 0 0 
ƒ 4 9 , 5 0 
ƒ 4 9 , 5 0 

s t e n ! 

muntenalbums 
Kon. Beatrix (+ 2 doosjes muntkaartjes) 
Kon Juliana (-i- 2 doosjes muntkaartjes) 
Kon Wilhelmina I 
Kon Wilhelmina II 
v e r z e n d i n g z o n d e r 

Tostzegei- en CMunthandel van Triest bv 
C/3 Molenstraat 83, 6712 CT Ede ^ 

tel. (0318)618074 c/3 fax (0318) 651344 

mailto:VWLIETUG@WXS.NL


1919 'a^ietïlU<< 2000 
Onze Grote Voorjaarsveiling 

wordt gehouden op 17, 18 en 19 april 2000 
in het Europahotel te Scheveningen. 

Dit wordt een interessante en omvangrijke veiling. Een groot en gevarieerd 
aanbod van vele duizenden kavels zal onder de hamer komen. 

* Een keur aan losse nummers Nederland en Overzeese Rijksdelen zowel 
gebruikt als postfris; 

* Belangrijke afdeling stempelmateriaal, waarbij veel kleinrond; 
* Diverse importante, intact gelaten collecties, welke als object 

geveild worden; 
* Een speciaalcollectie Emissie 1876-1894; 
* Een zeer uitgebreide afdeling collecties, partijen en kavels in dozen; 
* Prentbriefkaarten verkaveld naar regio. 

Wilt u onze rijk geïllustreerde veilingcatalogus ontvangen? 
Maak dan snel ƒ 5,- over op giro 4 2 0 8 7 5 of op bankrekening 4 7 3 5 6 8 7 0 5 

(bij gebleken interesse wordt toezending voortgezet.) 

Voor onze volgende veiling, welke in het najaar wordt gehouden kunt u 
dagelijks materiaal inleveren, ook tijdens kijk- en veilingdagen. 

Voor grote objecten bezoeken wij u desgewenst thuis of in de kluis. 
Een renteloos voorschot is tot ieder bedrag mogelijk. 

Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak: 

070 - 3647957-
'iRietdiJk POSTZEGELVEILINGEN 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
http://www.tip.nl/rietdijk.auctions 
rietdijk.auctions @ tip.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Londen 

81 jaar in dienst van de filatelie 

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


k SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
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HANGBOEKJES 
REVISITED 

Het is weer eens tijd om 
de balans op te mal<en 
van de tot nu toe versche
nen hangboekjes. Het as
sortiment wordt nog 
steeds uitgebreid en er 
worden ook nog steeds 

nieuwe varianten van eer
der verschenen hang
boekjes gemeld. 
In het overzicht op deze 
pagina zijn de hangboek
jes met zegels in het type-
Struycken ('Beatrix inver
sie') en die metpost-
waardestukken buiten 
beschouwing gelaten; dit 
houdt verband met het 

feit dat er van deze cate
gorieën maar weinig aan
vullingen zijn binnenge
komen. Een toelichting 
op de in de tabel gebruik
te notaties is wellicht 
noodzakelijk; die vindt u 
hierna. 

Code Hoofdmodel (H) 
We onderscheiden zes 

hoofdmodellen, waarbij 
de onderlinge variatie 
vooral betrekkig heeft op 
hetPTT-logo, op de ma
nierwaarop de inhoud 
'vast' zit en de kleur van 
de hangboekjes. 

Code Ho; 
In 1998 was nog het oude 
logo 'PTT-Post met vier-

III 

Overzicht hangboekjes Nederland 
Omschrijving 
10 voor uw brieven 
lovoor j epos tvan Sesamstraat 

10 om te verrassen 
10 voor een verjaardag 

10 voor een kaart 

10 vakantie groeten 

10 van 80 

10 voor de baby 
5 priority binnen Europa 
5 priority buiten Europa 
10 voor het huwelijk 
10 van FC Knudde 
10 X creatief met zegels 
10 voor je beste vrienden 

I velletje Decemberzegels 
2 velletjes Decemberzegels 
6 maal Ouderenzegels 
Tien uit de kunst blauw Nederland* 

Tien uit de kunst blauw Nederland* 

Tien uit de kunst geel Nederland* 

Tien uit de kunst geel Nederland* 
Vijf van Rembrandt 

10 voor uw brieven 

50 voor de baby 

50 voor het huwelijk 

50 voor uw brieven 
50 voor uw kaart 
10 Hoogtepunten van de 20e eeuw 
6x Kinderpostzegels 
X blokje Decemberzegels 

H 2 , C 6 , P i , R o 
H2, C6, P I , RO 
H 3 , C 6 , P 2 , R i 

H3 ,C6 ,P2 ,Ro 
H2,C6, P i ,R i 
H2, C6, P I , R I 
H 3 , C 6 , P 2 , R i 
H2, C6, P I , R I 
H3,C6, P i ,R i 
H 3 , C 6 , P 2 , R [ 
H2, C6, P I , Ro 
H3 ,C6 ,P2 ,R i 

H 2 , C 6 , P i , R i 

H3,C6, P2,Ri 
H2, C6, P I , R I 
H3, C6, P2, Ro 
H3, C6, P2, Ro 
H2, C5, P I , Ro 
H2, C6, P I , R I 
H 2 , C 6 , P i , R i 
H 2 , C 5 , P i , R i 
H3 ,C5 ,P2 ,R i 
H3 ,C5 ,P2 ,Ro 
H i ,C5 ,P2 ,R? 
-
H2, C6, Pi, Ro 
H3,C6, P i ,R i 

H 3 , C 6 , P 2 , R i 

H 3 , C 6 , P 2 , R i 

H3,C6, P2,Ro 
H 3 , C 6 , P i , R i 
H 3 , C 6 , P 2 , R i 
H3,C6, P2, Ro 

H 3 , C 6 , P 2 , R i 

H3, C6, P2, Ro 

H4, C6, P I , R I 
H 4 , C 6 , P 2 , R i 
H4, C6, P2, Ro 
H5, C6, P2, R2 
H4, C6, P I , R I 
H4, C6, Pz, R I 
H4, C6, P2, Ro 
H5, C6, Pz, R2 
H5, C6, P2, R2 
H5 ,C6 ,P2 ,R2 
H3, C6, P2, Ro 
H3, C6, P2, Ro 
H3, C6, P2, Ro 

*: voor het onderscheid 'lo uit de kunst blauw Nederland' en 'lo uit de kunst 

© 2000 R,C. Bakhuizen van den Brink, Leiden 1 Maandblad Filatelie 

Barcode 
0020 
0613 
0613 

0613 
0903 
1276 
1276 
1283 
1283 
1283 
1290 
1290 

1306 

1306 
1221 
4093 
4109 
1795 
1832 
2204 
2211 
2211 
2211 
1337 

3966 
3942 

3942 

3942 

3942 
3935 
3935 
3935 

3829 

3829 

3782 
3782 
3782 
4147 
3805 
3805 
3805 
4130 
3836 
3850 
4062 
4055 
4123 

geel Nederland' zie 

Artikelnummer 
955402 
965442 
965442 

965442 
975414 
975420 
975420 
975421 
975421 
975421 
975422 
975422 

975423 

975423 
975424 
995413 
995414 
985440 
985442 
985448 
985449 
985449 
985449 
985445 

995403 
995404 

995404 

995404 

995404 
995405 
995405 
995405 

995407 

995407 

995409 
995409 
995409 
200126 
995410 
995410 
995410 
200125 
990825 
990826 
995412 
995411 
995415 

Inhoud 
L/RA/B 4222 ' 
L/R 4434 
L/R3323 
L/R 4434 
L/R4434 
L/RA/B IUI 
L/RA/B m i l 
L/RA/B i i i i i 1 
L/RA/B i i i i i 
L/RA/B i i i i i 
L/RA/B i i m 1 
L/R 3433 i 
L/R 3433 1 
L/R1211 1 
L/R 2222, 
L/R 2322 
L/R2322 
L/RA/B IUI 
L/RA/B m i 
L/RA/B m i 
L/RA/B m i 
L/R 2212 
-
L/R m i 
L/R m i 
L/R m i 
-
-
L / R i n i 
L/R1121 
L/R1131 
L/R1241 
L / R i m 
L/R1121 
L/R1131 
L/R1241 
L/R 23 52 
L / R i i i i 
L/R1121 
L/R1131 
L/R1241 I 
L/R2352 
L/R2352 ! 
L/M/R m i I 
L/M/R m i 
L/M/Ri i i i i 
L/M/R 2222 
L/M/R 2322 1 
L/M/R 2422 
L/R n u 
L/R1211 
L / R i i i i 
L/R1211 
L/RA/B m i 1 
L/RA/B m i 
L/RA/B m i 
-
L/RA/B i m 
L/RA/B m i \ 
L/RA/B u u i 
-
-
-
L / R i i i i 
-
-

'Philatelie' van oktober iggg, pagina 641 

kantje' in gebruik. Op de 
achterkant wordt ver
meld dat er gerecycled 
karton is gebruikt, een 
overblijfsel van de 'hang-
zakjes'; latere modellen 
hebben deze informatie 
niet meer (uitsluitend bij 
de Pnonty-luchtpostbla-
den). Barcode in magen-
ta-Hblauw. 

Code Hl: 
Hier zien we nog wel het 
oude logo 'PTT-Post met 
vierkantje'; voor het eerst 
verschijnt hier het 'vraag-
teken/telefoon'-logo, dat 
ook de latere modellen 
zal blijven sieren. Barco
de zwart. Het oppervlak 
van het karton is effen. 

CodeH2: 
Vanaf 15 januari 1999 
mag de Post zich het pre
dikaat 'koninklijk' voe
ren, hetgeen resulteert in 
een nieuw logo: 'PTT 
Post met kroontje'. Tot 
en met dit model werd de 
kaft gevouwen. De 
hoofdkleur aan de ach
terzijde (niet de rode 
kleur) is altijd éénkleu-
rig, egaal van de druk. 
Het oppervlak van het 
karton is over het alge
meen horizontaal 'gerib-
beld'. 

Codes H3 en H4: 
Nieuw logo 'PTT Post met 
kroontje'. De kaft heeft 
een fijn gerilde vouw. De 
hoofdkleur aan de achter
zijde (niet de rode kleur) 
is over het algemeen 
twee- of driekleurig met 
raster. Het oppervlak van 
het karton is effen. Af
hankelijk van hoe de 
postwaarden zijn beves
tigd onderscheiden we: 
H3 - de inhoud zit vastge
plakt; 
H4 - de inhoud zit in een 
cellofaan zakje dat is 
vastgeplakt. 

CodeH5: 
Nieuw logo 'PTT Post 
met kroontje'; de kaft 
vormt één geheel (zelf
klevende postzegels zijn 
in het omslag geïnte
greerd). Het boekje is uit
klapbaar. 

Code copyrightteken 
Aan de achterzijde van de 
hangboekjes vinden we 
op de laatste regels on
deraan meestal een copy
rightteken (©) met daar
achter de naam van de 
Post zoals die op dat mo-



ment (nog) luidde: 

Code Co: 
geen © plus bedrijfsnaam 

Code Cl: 
© PTT Post 

CodeCz: 
© KPN 1997 

CodeC5: 
© PTT Post 1998 

CodeC4: 
©TNT Post Groep 1998 

CodeCs: 
© TNT Post Groep 

CodeCÊ: 
© 1999 PTT Post Hol
dings BV 

Code kaftjes 
De kaften van de hang-
boekjes kunnen op een 
aantal manieren dichtge
plakt zijn: 

Code Po: 
niet geplakt 

Code Pi: 
op één punt, in het mid
den 

CodePi: 
op twee punten, links en 
rechts 

Code PL: 
op éénpunt, links 

Code PR: 
op één punt, rechts 

Code rastermaat 
De meeste boekjeskaften 
zijn gedrukt bij Casparie 
in Utrecht, in vierkleuren 
offset. Bij de kaftbe-
drukking vinden we tot 
dusver twee verschillende 
standen van het raster: 

CodeRo: 
zwart 15, geel 0/90, cy-
aanblauw 75, magenta 45 

Code Ri: 
zwart 10, geel 85, cyaan-
blauw 70, magenta 40 

De rastermaten zijn R60 
voor magenta, cyaan-
blauw en zwart, maar 
R70 voor geel. Bij de 
boekjeskaften van bij Joh. 
Enschedé Security Prin
ting vervaardigde boekjes 
(model H5) IS de stand 
van het offsetraster nog 
anders: 

CodeR2: 
zwart 45, geel 30, cyaan-
blauw 15, magenta 75 

De rastermaat is bij de 
kaften R80. 
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DIT ZIJN DE RESULTATEN VAN 
ONZE MILLENNIUMENQUETE 

Filatelie-lezers oordelen, adviseren en blikken vooruit 

V i jf vragen kregen de lezers 
van Filatelie in december 
jl . voorgelegd: 

1. noem de mooiste/lelijkste 
zegel van Nederland uit de 
periode 1900-1999; 

2. zegw/atu de belangrijkste 
'verzamelverandering' van 
de afgelopen eeuw vindt; 

3. vertefons hoe u een miljoen 
gulden zou besteden aan 
een of meerfilatelistische 
doelen; 

4. overtuig jongeren ervan dat 
ze beslist postzegels moeten 
verzamelen en 

5. verzamelen we nog in het 
jaar 2050 - en zo ja, wat? 

Hieronder doen we een greep 
uit de reacties. 

NEDERLANDS MOOISTE, 
NEDERLANDS LELIJKSTE 
Als er één gezegde van toepas
sing is op de antwoorden die 
we kregen op vraag 1 ('Noem 
Nederlands mooiste/lelijkste 
zegel') dan is het wel 'Smaken 
verschillen'. Bijna elke inzender 

'Geef uw mening en win een prijs' - zo werden lezers van 

Filatelie in december aangemoedigd om van hun hart 

geen moordkuil te maken. Maar of het nu aan de drukte 

von de jaarwisseling log of aan de geringe belangstelling 

voor de veertig prijzen: er kwamen minder inzendingen 

binnen don we hadden gehoopt. Gelukkig kregen we wèl 

genoeg post binnen om een echte prijzentrekking 

noodzakelijk te maken... 

had wel zijn persoonlijke favo
rieten. Gelukkig leverde een 
nauwkeurige telling van alle ge
noemde NVPH-nummers wel 
in beide categorieën een afgete
kende winnaar op. 

De mooiste 
De lezers van Filatelie vinden 
dat de Bevrijdingszegel uit 1945 
(ontwerp: CA. Mechelse) ofwel 
NVPH-nummer 443 de mooiste 
is die in de afgelopen eeuw is 
verschenen. Wie dat een wat 

merkwaardige keuze vindt - het 
gaat om een zegel in maar één 
i<leur met een bescheiden cata
logusnotering van 35 cent -
moet bedenken dat het hier om 
een bijzonder symbolische ze
gel gaat. De zegel staat voor be
grippen als 'bevrijding', 'een 
nieuw begin' en 'overwinning', 
begrippen die vooral oudere le
zers van ons blad (en die heb
ben we volop) zal aanspreken. 
'Oranje' en 'overwinning' waren 
ook de thema's van de zegel die 

op de tweede plaats belandde: 
die uit 1994 ter gelegenheid van 
het wereldkampioenschap voet
bal (NVPH-nummeri6i4). De 
ontwerper was Richard siuijs. 
Op de derde plaats eindigde 
NVPH-nummer 49, de zoge
noemde 'kroningszegel' (cor
recter: inhuldigingszegel) uit 
1898, ontworpen door R. Stang 
enj.Vürtheim (randversiering). 
De interne gok van de redactie 
van Filatelie dat de lezers mas
saal voor de NVPH-nummers 
l o i en 131 'zouden gaan' bleek 
een fiasco. Er werden zelfs in 
het geheel geen stemmen op de 
'tien-guldentjes' uit 1913 en 
1923 uitgebracht! 

De ielijl<ste 
Bij de verkiezing 'lelijkste zegel 
van de afgelopen eeuw' was er 
meer sprake van eenstemmig-

MOOI... 
Zijn dit de mooiste zegels van Ne

derland? Onze lezers vinden van 
wel. De nummers 1, 2 en 3 zijn 

apart aangegeven. 



heid, al was er ook in deze cate
gorie sprake van een groot aan
tal verschillende 'genomineer
den' (om die Big Brother-term 
maar eens te gebruiken). 
Afgetekende winnaar was 
N'\/PH-nummer n6o ofwel de 
'korfbalzegel' van Marte Röling 
uit 1978. Een voor de hand lig
gende keuze, want als de lezers 
zich al niet ergerden aan het 
ontbreken van een afbeelding 
dan namen ze wel aanstoot aan 
het feit dat deze zegel voor 
meer dan de helft uit onbedrukt 
papier bestaat. 
Ook de bepaling van de tweede 
plaats leverde geen enkel pro
bleem op: die wordt toegekend 
aan de bloemenexportzegel van 
Karel Kruysen uit 1973. Op de 
redactie van Filatelie werd wat 
teleurgesteld gereageerd op 
deze keuze: een fleurig tulpen
veld - dat kan toch bijna niet 
Hollandser? 
Tot slot de derde plaats: die 
wordt ingenomen door een ze
gel die zich kan meten met de 
winnaar in deze categorie. Het 
gaat om de zegel 'Europees 
Parlement' uit 1979 van Otto 
Treuman, en ook hier valt de 
bron van de ergernis gemakke
lijk vast te stellen: 'geen plaatje, 
alleen maar letters'. 
We willen niet nalaten melding 
te maken van twee zegels die 
door een deel van de lezers als 

...EN LELIJK 
Symbolen en letters: onze lezers 
zijn er niet gek op, zo blijkt uit dit 
overzicht van de lelijkste zegels 
van Nederland. 

'lelijkste' werden beschouwd: 
de zogenoemde legioenzegels 
uit 1942 van W.J.H. Nijs. De 
'germaanse' uitstraling van de 
zegels en het onsympathieke 
doel van de toeslag ('ten bate 
van het voorzieningsfonds van 
het Nederlandsch Legioen') 
verklaren waarschijnlijk de af
keer van dit duo. 

C Hofstee verstand van mooi en lelijk 

Overigens moet onze lezer de 
heer C Hofstee uit Heiloo (bo
ven) behoorlijk wat verstand 
hebben van wat 'mooi' en wat 
'lelijk' is: hij bracht als enige 
geënquêteerde zijn stem uit op 
de beide nummers i uit de ge
noemde categorieën. 

VERANDERING VAN SPIJS? 
Twee zaken overheersten in de 
antwoorden op onze vraag 'Wat 
is voor u de belangrijkste verza-
melverandering van onze 
eeuw?' En alsof ze wilden laten 
zien hoe evenwichtig hun oor
deel is noemden delezers voor
al een positieve én een negatie

ve verandering. 
Een wijziging in het verzamel-
gedrag die de goedkeuring van 
de meeste lezers wel kon weg
dragen was de verschuiving van 
het verzamelen van landen naar 
het bijeenbrengen van themati
sche zegels. 'Het motiefverza-
melen wordt nu alom gewaar
deerd,' schrijft de heer C. Harre
wijn uit Giessenburg, die daarin 
wordt bijgevallen door de heer 
H. Scharenburg uit Noordwijker-
hout. De heer R. Sierag uit 
Haarlem voegt daar terecht aan 
toe: 'Een verzameling behoeft 
nu niet meer compleet te zijn.' 
Toch zijn er ook andere veran
deringen die positief worden 
gewaardeerd door Filatelie-le-
zers. 'Er is een enorme ver
scheidenheid van verzamelaars 
ontstaan,' schrijft de heerj. 
Oosting uit Losser. 'En je kunt 
steeds meer onderwerpen ver
zamelen', aldus de heer C.M.P. 
Teunissen uit Weert. 

C Teunissen steeds meer onderwerpen... 

Van een aantal reacties valt niet 

goed vast te stellen of ze posi
tief dan wel negatief bedoeld 
zijn. Twee van deze 'neutrale' 
antwoorden: 'De belangrijkste 
verandering is voor mij dat er 
zelfklevende zegels m omloop 
kwamen' (de heerj,,4. Vrielink, 
Almelo) en 'Dat de gestempel
de gebruikte zegels worden 
overvleugeld door postfrisse 
uitgiften (de heer C.C. Walles, 
Zevenaar). 
Negatieve geluiden waren er 
zoals gezegd ook. Hier moest 
vooral PTT Post het ontgelden: 
er wordt volgens onze lezers te 
veel, te vaak, te duur en te raar 
uitgegeven. Lezers aan het 
woord: 'Er zijn veel te veel blok
jes, velletjes en mapjes versche
nen' zegt de heer J.J.M. Almer 
uit Amsterdam. De heer C.P. 
Blom uit Krimpen aan den Ijssel 
vat het probleem aldus samen: 
'Kort en goed: teveel winstbe
jag, m het bijzonder door PTT 
Post'. 
Een opmerking van geheel an
dere orde is afkomstig van de 
heer W. Penners uit Sittard: 'De 
belangrijkste verzamelverande-
ring van de afgelopen honderd 
jaar is voor mij dat er lokale en 
landelijke verenigingen zijn ont
staan, waarin samen met ander 
postzegelverzamelaars de hob
by kan worden beoefend'. En de 
heerJ. Scheffers uit Utrecht 
schrijft ons - schertsend? - dat 
voor hem de belangrijkste ver
andering was dat'Philatelie' 
voortaan met een ' f moet wor
den geschreven. 

BESTEED EEN MILJOEN! 
Vraag drie ('hoe besteedt u een 
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miljoen gulden aan de filate
lie?') was bedoeld om de creati
viteit en de inventiviteit van de 
verzamelaars te prikkelen. Er 
wordt immers voortdurend ge
klaagd dat de wereld van de fila
telie aan het vergrijzen is en dat 
er te weinig animo is om het 
verzamelen van postzegels ter 
hand te nemen. Met een mil
joen moet je wat kunnen doen, 
zo redeneerden wij. 
Ondanks alle goede bedoelin
gen die uit de ingezonden reac
ties spreekt moeten we toch 
constateren dat een zak met 
geld kennelijk ook niet veel 
helpt om leven in de brouwerij 
te krijgen. 
Uiteraard wezen veel lezers op 
het grote belang van het 'oplei
den tot filatelist' van de jeugd. 
'We moeten de jeugd het verza
melen leren en bijbrengen,' 
schrijft de heerJ.H.A Rake uit 
Sleen. De heer R. Aerts uit Dui
ven breidt dat nog uit met 'La
ten we dat miljoen besteden 
aan een groots opgezette cam
pagne, met de nadruk op de 
jeugd en met behulp van de 
moderne media, zoals televisie 
en computer'. De heer P. Schel-
bergen uit Haarlem stelt voor 
het geld niet alleen in eigen 
lana uit te geven; hij bepleit 
'promoting van de jeugdfilatelie 
in Nederland en België'. Iets 
dergelijks, maar dan anders 
stelt de heer L.M.C. Romeyn uit 
Wassenaar voor: behalve dat 
het miljoen moet worden benut 
om jongeren in staat te stellen 
hun verzameling op te zetten 
ziet hij als een nuttig doel 'het 
completeren van mijn verzame
ling'. De heer ZJ. Bassie uit 
Utrecht is belangelozer inge
steld: 'Dat miljoen gebruik ik 
om veel zieken en gehandicap
ten een zegel cadeau te geven.' 
Aandacht verdient ook de harte-
kreetvan de heerA.J. Houben 
uit Heerhugowaard, die als be
stedingsdoel ziet 'het bestrijden 
van commerciële humbug on
der de noemer filatelie'. 

5 A.J. Houben: ...geen humbug alstublieft... 

Een heel concreet voorstel komt 
I M van de heer R. Wortelboeru\t 
I w * Hoogezand; hij wil het miljoen 

besteden 'aan de jeugd, aan 
een échte prijzencatalogus die 
compleet is en aan de verdeling 
van een zakje postzegels onder 

alle Nederlanders en medelan
ders.' Mevrouw F.J. van de Berk-
Vrijland uit Soest stelt voor het 
miljoen te verdelen over alle le
zers van Filatelie: 'Met als voor
waarde dat ze van dat geeltje 
postzegels van na 1977 kopen -
misschien worden de zegels 
van de laatste twintig jaar dan 
nog wat waard.' 

LEG EENS UIT 
De moeilijkste opgave die we 
onze lezers voorlegden was 
wellicht vraag 4: 'Leg in maxi
maal vijftig woorden uit waar
om iemand van onder de veer
tien beslist postzegels moet 
(blijven) verzamelen'. 
'Zonder er iets voor te doen leer 
je aardrijkskunde, geschiedenis 
en nog veel meer,' aldus de 
heer A.J.M. Annegarn uit Den 
Haag, die bijval krijgt van de 
heer H. Meima uit Apeldoorn: 
'Verzamelen móet, want post
zegels schrijven geschiedenis; 
je kunt een geweldige kennis 
betreffende wereldoriëntatie 
krijgen!' 

H. Meima:...geweldige kennis.... 

'Als je bij wilt blijven,' schrift de 
heerS. Zoo/uit Amstelveen, 'En 
je de liefde voor de postzegel 
hebt gevonden zul je altijd een 
ontspannen wereld hebben.' 
Geen onaantrekkelijke gedachte 
in deze gehaaste en gestresste 
ti jd! 
Nog wat aanmoedigende kre
ten: 'Aan iedere zegel zit een in
teressant verhaal vast,' (de heer 
H. Versendaal uit Dordrecht); 
'Verzamelen blijft altijd span
nend, één groot avontuur vol 
ontdekkingsreizen en bijzonde
re ontmoetingen' (de heer G.J. 
Marell, Landgraaf); 'Door te ver
zamelen leer je nog wat en 
daardoor kun je belangstelling 
voor weer andere zegels bevor
deren.' (de heer M. van den 
Broeck, Heerlen). 
Mevrouw A.M. Vloemans-Vixe-
boxe uit Den Haag houdt het 
bijzonder kort: 'Recept voor de 
jeugd: 1. Verzamel. 2. Geniet.' 
Langer dan vijftig woorden, 
maar daarom nog niet minder 
belangrijk, is de boodschap van 
de heer P. van Roozendaal uit 
Geldrop: 'Het is heel belangrijk 
dat jongeren onder de veertien 
jaar blijven (of gaan) verzame
len, omdat ze dan later hun ei

gen kinderen zullen bijstaan 
met het opzetten van een verza
meling. [..] Het moet van de ou
ders komen, of van de plaatste-
lijke postzegelvereniging-die 
kunnen heel veel voor jongeren 
betekenen; ik heb daar zelf erva
ring mee gehad.' 
En de goede raad van de heer 
P.J. Kerkhofc uit Geleen luidt: 
'Ca gewoon door met verzame
len en kies een thema; omdat er 
steeds meer goede frankeer-
stempels en vlagstempels met 
teksten komen kan ook een ver
zamelaar met een smalle beurs 
een boeiende verzameling op
zetten.' 

KOFFIEDIK-KUKEN 
Tot besluit van dit overzicht be
steden we nog wat aandacht 
aan het 'kofiRedik-kijken' waar
toe de Filatelie-lezers werden 
uitgenodigd. Verzamelen we 
nog in het jaar 2050? En zo ja, 
wat dan? 
'2050? Dan verzamel ik niet 
meer,' zegt de heerj. Emmen 
uit Gouda. 'Ik ben namelijk in 
1930 geboren...'. Gelukkig wa
ren er ook lezers die serieus in
gingen op de vraag of de men
sen van 2050 nog steeds zin 
zullen hebben om een collectie 
te onderhouden? 'In 2050 ver
zamelen de mensen nog steeds 
van alles, net als nu,' voorspelt 
de heerj.ß. Putters uit Goude
rak. Wat uitvoeriger is de heer 
C.C. /Copp/es uit Amsterdam, 
die wijst op de nieuwe commu
nicatiemiddelen waarover we 
over een halve eeuw zullen kun
nen beschikken. 'Behalve KPN 
en stadspost is er dan ook e-
mail [...] en post vervoerd met 
onbemande s/iutt/es. Het ver
langen daarvan iets te bewaren 
zal zeker blijven bestaan.' 

M Koolhof: ...gek op automaatzegels... 

'Automaatzegels,' zegt de heer 
M. /Coo/(io/uit Amsterdam op 
de vraag wat er over vijftig jaar 
nog verzameld wordt; hij voegt 
er aan toe dat hij vrijwel zijn ge
hele leven 'in de automaten' 
heeft gezeten. 
De heer R.F.B. Coenen uit 
Brummen rekent erop dat zijn 
kleinkinderen zijn verzameling 
zullen voortzetten; 'Of er moe
ten van buitenaf erge dingen 
gebeuren, zoals oorlogen, over
stromingen en dergelijke.' De 

heerJ.P. Lokker u\t Den Haag 
denkt dat 'computermoeheid' 
het verzamelen wel eens een 
nieuwe impuls zou kunnen ge
ven: 'De mensen raken vaker 
gewend en daardoor eerder uit
gekeken op het koude kastje,' 
schrijft hij. 'In de loop van de 
tijd wordt het historisch belang 
van de filatelie door een groter 
publiek op de juiste waarde ge
schat.' Somberder is mevrouw 
A.M. Ensing-Best uit Groningen. 
'Er zullen in 2050 nog wel post
zegels zijn, maar zoals de PTT 
nu doe t - met hangzakjes etc. -
heb ik toch mijn twijfels. Voor 
de jeugd is het verzamelen te 
duur, dat wil zeggen: als ze 
compleet willen zijn.' 

WM Croenwouö' ..alleen echte zegels.. 

'In 2050 verzamelen wij nog 
steeds postzegels,' zegt deTieer 
W.M. Croenewoud uit Den 
Bosch. 'Maar dan weer alleen 
échte, voor frankering gebruikte 
zegels. De belangstelling voor 
al die show-uitgiften is dan ver
dwenen. Ook de nieuwe Neder
landse uitgiften zullen dan weer 
terug zijn op het niveau van 
vóón950. ' De heer A. Wijsmui-
/e/-uit Wassenaar: 'In 2050 is er 
volop klassiek materiaal be
schikbaar - goedkoop dus - ter
wijl het verfoeide spul dat we nu 
modern vinden opeens schaars 
zal blijken te zijn; dat willen we 
dan verzamelen.' 
De nuchtere constatering van 
de heer C.B. Murks uit Oud-Be-
ijerland willen we u niet onthou
den: 'In 2050 zijn er nog altijd 
verzamelaars, omdat we Neder
landers zijn.'. En we besluiten 
met de reactie van de heer CD. 
van de Wel, die op de vraag 'En 
wat verzamelen we in 2050?' 
antwoordt: 'Beukennootjes?'. 

PRIJSWINNAARS 
Wat het toekennen van de prij
zen betreft hebben we het ons 
gemakkelijk gemaakt: de veertig 
lezers die hiervoor aan het 
woord kwamen krijgen een 
prijsje thuisgestuurd. Alle ande
re lezers: hartelijk dank voor uw 
bijdragen; we hebben ze alle
maal gelezen en we doen er on
getwijfeld ons voordeel mee. 

Redactie Filatelie 
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Verzamelingen en Partijen 
Zoals gebruikelijk hebben wij voor onze internationale klantenkring weer een uitgesproken 
aantrekkelijk aanbod van bijvoorbeeld meer dan 1500 verzamelingen van zowel Europese 
landen als van landen overzee, zoals: 

Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk 
Duitsland en Gebieden, Portugal, Scandinavië 
Canada speciale verzameling met veel brieven 

Britse koloniën en Aziatische gebieden 

Briefverzamelingen Gehele Wereld uit een oude 
nalatenschap met zeer interessante frankeringen 

O o k u 

Ongeveer 400 kavels onaangetaste en waardevolle 
verzamelaars-nalatenschappen van diverse grootte 
in de vertrouwde EDGAR MOHRMANN-dozen. 

k u n t d a a r b i j 
Het totale aanbod omvat ca. DM 4,5 miljoen. 

Z i j n 

Mocht u nog niet tot onze klantenkring behoren, vraag dan vandaag nog onze 
overzichtelijke catalogus aan met veel kleur- en foto-illustraties ! 
Wij verheugen ons op uw bezoek in Hamburg en willen u graag behulpzaam zijn 
bij het reserveren van een overnachting. 
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Ekkehard Lambrecht & Hans-Peter Bahr 
Bärenallee 43, 22041 Hamburg, Postfach 702122, 22021 Hamburg 
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< kendam, ©0299654163. 
^ FV'Statuut8o';mw. A.C. 
» Hoogerhuisvan Schellen, m Van Baerlestraat 

14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©0206734323, tevens 
faxnr.. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 

TV Amsterdam, ©020

6366823. 
AmsterdamBuitenveldert: 
BPC 'Verzomelze' (SVB); Henk 
Postma, Sarphatipark 16, 
1072 PA Amsterdam, ©020

6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055

3558138. 
FV 'De Globe'; P. Bakker Schut, 
K. Onnesstraat 10, 7316 LS 
Apeldoorn, ©0555222973. 
Appingedam: 
PVAppin^edam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596

629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas

straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV; J.E. Huiskes, Winscho

tenstraat4i , 6835 AS Arn

hem, ©0263231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©0263218839. 
Assen: 
WPVAssen; Y. Postma, Vol

machtenlaan 8, 9331BL 
Norg, ©0592612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof F. 
Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©0355415645. 
Badhoevedorp: 
IVPhilatclica; mw. T. Ackema, 
Pr.P. Christiaanhof 5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020

6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Wesselseweg34, 3771 PC 
Barneveld, ©0650488744. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164

234576. 
FV'Delta Oost'; T. van Esch, 
Uranuslaan 57, 4624 VP Ber

gen op Zoom, ©0164

250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV*DcGlobe';I.W.RM.Kre

mers. De Verwert 1562, 6605 
AM Wijchen. 
Beverwijk: 
KPC Beueruiijk; R.v.d. Run

straatSteijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251

224978. 
DeBilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk'; mw. M.A. 
v.d. Mark, Korhoenln 8, 3721 
EC Bilthoven, ©030

2290466. 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen ; A.J.M. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatehca; mw. M.J. Schel

lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172

475944
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koning

inneweg 158, 2411XW Bode

graven, ©0172613475. 

Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©0742662682. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendel

weg 32, 2771 TP Boskoop, 
©0172213580. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e o ; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485

571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schuller, Markt 
27, 5281AV Boxtel, ©0411

673775
Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, 
Madame Curieplem 78, 4834 
XS Breda, ©0765650278. 
Brielle: 
PVPhilatelicaBnelle

Wcstuoornc; H.G.T.M. Over

beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181415640. 
Bruinisse: 
PVBruinisse, A.A. van de Wek

ken, Het Bakhuis 28, 7335 
MB Apeldoorn, ©055

5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy

genbosweg 55, 6g6i GT Eer

beek, ©0313650802. 
Bussum: 
NFV'De Verzamelaar'; O. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bus

sum, ©0356933132. 

Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri

cum, ©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoeuordcn e o ; B. Nieborg, 
Elzenlaan 15, 7771 DJ Har

denberg, ® 0523261739. 

Dalfsen: 
IVPhilatehca; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©0743761719. 
Delft: 
WP DeIJt; J.C. van Muiswin

kel, A. van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft, ©015

2564838, email: hans

muis@casema.net. 
Delfzijl: 
PV'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmeden! 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, De 
Wippert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; A. Streppel, 
Kolgans 36, i i i i WG Die

men, ©0206907434. 
Dieren: 
FV'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die

ren, ©0313421220. 
Dinxperio: 
FV 'De Globe'; A.H. Soomers , 
Beggelderveldweg 34 E, 7091 
HM Dmxperlo, ©0315

652374 
Doesburg: 
FV'De Globe'; P.J van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6981 CD 
Doesburg, ©0313476486. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; H.A. Weerde

steijn, Doetinchemseweg48, 
7021 BT Zelhem,© 0314

622272. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker

man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078

6170884. 
DPV 'De Postjoger'; J.J. Ouwer

kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Post

bus 497, 9200 AL Drachten, 
©0512514695. 
Dronten: 
PVDronten e o ; C. Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron

ten, ©0321313760. 
Drunen: 
PV 'Philatron'; A.C.G. van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
AREIshout, ©0416373144. 
Druten: 
FV'De Globe', J.J. Gubbels, 
Rijdt 36, 6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
FV'DeGlobc';A.C.Dijke, De 
Ganzenpoel 50, 6932 LG 
Westervoort, ©0263115271. 

Echt: 
Phil Ver Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051 LB 
Maasbracht, ©0475468369, 
email: henk_vogels(a)ya

hoo.com 

PhVGelrcGulick;Echt;P. 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475486144. 
Edam/Volendam: 
P V 'Euoposf; L.P.C. Smits, 
J.M. Osterlmghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil

terdinkstraat22, 6712 EC 
Ede. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; H.J. Kuiper, Bronbeek

straat 60, 7151 EK Eibergen, 
©0545475217. 
Eindhoven: 
PCE; H.J. Hofstede, Van Ga

lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499 476414. 
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 Philatelica; J.J. Bulten, Tjot

ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514561903. 
Emmen: 
PV Emmen ; G de Vries, Vel

dakkers 56, 7841 AH Sleen, 
©0591361814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatehca; mw.A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E P V ; W.F.H. Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053

4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRae

bel, Burg. Renkenlaan 4, 
8162 HREpe, ©0578

627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M. 
van Soest, Berloherhof 15, 
6i32SNSit tard ,©046

4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goerec/Ovcrflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelandcn'; I.A. Grim

minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113

227945
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Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist ' Meld dit dan aan de samenstelster van deze 
rubriek, mevrouw E. Braakensiek, Postbus 5905, 3273 ZG Westmaas. U kunt uw 
correcties ook emailen, het adres is e braal(ensiek@u)orldonline nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:E.BRAAKENSIEK@WORDONLINE.NL
mailto:muis@casema.net


Gooi & Eemland: 
NVPV; H.M. van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE Hui
zen,®035-5262702. 
Goor: 
NVPV; J.A. van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471 HH 
Goor, ©0547-272876. 
Gorinchem: 
PV Gonnchem e o -J.A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gormchem, ©0183-
633163. 
Gouda: 
WPV Gouda; mw. E.J. 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. 
Philatelica Den Haag; A.F. van 
Ravesteijn, Heliotrooplaan 
370, 2555 ML Den Haag, 
©070-3230472. 
PC 'De Knna'; L.H. Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode gg, 2717 
HG Zoetermeer, ©07g-
3510424. 
Shell Te Weruc, afd Filatelie; A. 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten. 
PV 'Vredestein'; mw. S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV's-Grauenliagee o ;J Alsem-
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547-
Groningen: 
IVPKilatelica; D. Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©050-534422g. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EW Gronin
gen,©050-5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schaik, Maas
straat 651, 1823 KW Alkmaar, 
©072-5202176. 
IV Philatelica; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362g8o. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L. A. 
Koelemi], postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica; mw. I.E. van 
Rhenen, Kinlozen 39, 2151 
XB Nieuw-Vennep, ©0252-
675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVSPA ; J C van der Bijl, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV HardcriDijk 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. 
Heemsl<erk: 
PV Heemskerk; H.W. van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894. 
Heerenveen: 
PVHeerenueen, G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhutjouiaard e o ; mw. 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 

©072-5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw. C.H. Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790. 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J. van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder: 
FVDen Helder; L.Ch. Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
P V HcllcDoctsluis, J. Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken'; T.A.J, Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492-534793. 
WPV Helmond; J. Neggers, 
Van 't HofFstraat 4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht. 
Ambachtse FV; I S.P. van de 
Ruit, Lod. van Nassaustr. 3, 
3331 BK Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; C.W.M. 
Schreurs, De Breautélaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224. 
Heusden: 
PV 'Black Penni)'; M.L.H. Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FVHiluersum e o ; J.B. Büch
ner, Javalaan 23,1217 HD 
Hilversum, ©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
IV Philatelica; Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekscheivaard, 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 Hoogeueen, H.J. Ruiter, Sa-
telhetenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-26325g. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer; J.H 
Bos, J.W. Frisolaan 31, g6o2 
GG Hoogezand, ©0598-
351485, E-mail; i .bos (3) 
wxs.nl. 
Hoorn: 
NVPV Afd West-Friesland; 
J.L.M. LeBlansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©022g-
231458. 
Philatelica Hoorn e o ; O.L Hey-
ma, Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229-231803. 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica; J.G. Fidder, Gal-
léstraat43, ^^66 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwij'k: 
PVKatiDijk/Rijnsburij, 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 "t Fakteurkc'; H.J. Raes, 

Schalenboschweg 37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797-

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica;S. Ligthart, 
Anna van Saksenstr. ig, 1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764. 
Leerdam: 
NVPV; H. Steygerwalt, Voor-
waartsveld 75,4142 DE Leer
dam, ®0345-6ig473. 
Leiden: 
IVPhilatelica; R.K.J.Hegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265. 
LWPV; Ene van Rooij, Jan de 
Weertstraat40, 2531XH Den 
Haag, ®070-38g4448. 
Lekkerkerk: 
E N P V ; J. de Brum, Harpoen 
2, 2g3i RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871. 
Leusden: 
WPV 'De Loupe'; mw. J. Ver
hoeven-Bakker, Benedicti)-
nenhove lo i , 3834 ZD Leus
den, ©033-4941823. 
Lichtenvoorde: 
FV'DeGlobc'; H.B.M. Groot 
Zevert, Hein Meyerstraat 3, 
7132 CB Lichtenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV; G.G. Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271X F 
Borculo, ©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser, mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumcreer Maastricht, P. 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
626g AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727. 
PVZuid-Limbur^; A. Thewis-
sen, Koningsplein lo i C, 
6224 EH Maastricht, ©043-
3625194. 
Meppel: 
Philatelica P V ; F. Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7g44 TP 
Meppel, ®0522-2634gi. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.J. Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©02gg-645788. 
Monster: 
NVPV; H.A. van Krimpen, Van 
Bemmellaan 70, 2681CX 
Monster, ©oi74-24504g. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. 
van der Neut-Blaauw, St. van 
Rumelaerstr. 54, 3641 CM 
Mijdrecht, ©02g7-24i370. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V P N ; B. Wijhng, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV 'Onder de loupe'; J.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 

SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632-
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica; LM.G. van Mul-
lekom, Maandagsewetering 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; P ). van Boven, Eeckel-
hagen 14, 8071ZS Nunspeet, 
©0341-254615. 
Nijmegen: 
NVPV, L.T.A. Janssen, Blauwe 
Hof4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443. 
FV'Nouiopost'; J.G.M. Rade
maker, Beethovenin 343, 
6865 DV Doorwerth, ©026-
3340331, E mail:) . 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 van 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; B.W.J. Keiler, Scha
pendries 127,4901 HM Oos
terhout, ©0162-423311. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E. Post, 
Beatrixstr. 26, 7591 GD De-
nekamp, ©0541-351936. 

P 

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

R 

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572-
353352-
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe', W.J.G. 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-
nmgsland 71, 6ggi DH Rhe-
den, ©026-4951534. 
Rhenen: 
FV'De Globe'; H. Wessel, Pau-
lus Potterhof 23, 4033 AN 
Elenden, ©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: 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0x65-559355. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; P. Pors, Clara 

Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio-
4562597-
ROVShell-Filatelie; J. Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat2i, 2312 ZP 
Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica; E. Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ©0181-
2i2g67. 
Rijssen: 
PV Rijssen; J. Freeke, Braak-
mansdijk 12, 7462 LV Rijs
sen, ©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. 
Schijndel: 
SVPV; J. van Schijndel, Julia-
nastraat 3, 5482 AK Schijn
del, ©073-5474155. 
Sittard: 
FV Sittard e o ; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 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; E.vd. Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; E. Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, g50i SH 
Stadskanaal, ©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica; R. Hajer, Rosa-
riumlaan 27, 3972 GE Drie-
bergen-Rijsenburg, ©0343-
517555-

T 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de 
Ridder, Lingestraat 5, 4535 
EP Terneuzen, ©0115-
697125. 
PVZccuuisch-Vlaanderen; G.v.d. 
Bosch, Sweelmckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
6g4ooi. 
Tiel: 
Philatehstenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 4g, 4002 GJ Tiel, 
©0344-612378. 
Tilburg: 
VPTTilburfl; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©013-5714417. 

http://wxs.nl


Twente: 
NVPV; EJ. Timmerman, Bode 
Erfweg 2, 7582 RH Losser, 
©053-5382594. 

U 

Uithoorn: 
IVPhilatehca;J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297-563646. 
UPhV; J. van der Meulen, El-
bedreef 125, 3562 BN 
Utrecht, ©030-2613733. 
PV Utrecht; G. Hamoen, Mere-
veldlaan 9, 3454 CA De 
Meern, ©030-6663166. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraatg, 
6369BVSimpelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.J. Bos, Spreeu
wenhof 105, 7051XK Vars
seveld, ©0315-242131. 
Veendam: 
FVVeendom e o ; W.J. van Ba-
vel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV'DeGlobe';C.A.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'; J Frederik, Flo

rijn Willemstraat 2, 6882 KD 
Velp. 
Venlo: 
PV 'Phila 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 Pa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W M. Ni]p, Bartok-
laan 26, 2253 CX Voorscho
ten, ©071-5619107 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, 
van Best, Mgr. Volkerstraat 
40, 5171 IN Kaatsheuvel, 
©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenber
gen, Julianastr 40, 6707 DG 
Wageningen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kammin-
ga, Spinozaln. i DI, 2273 XA 

Voorburg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatclica Wccrte 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: 
IVPhilatelica; J. de Koning, 
Schoonhout 116, 4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; I.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IV Philatelica; J. van der Vliet, 
Burg. Van Weringstraat 125, 
9665 GR Oude Pekela, 
©0597-425112. 
Winsum: 
PVWinsumeo ; 0 . Hof, De 
Pollen 41, 9989 BZ Warffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.I. Pampiermo-
le, Laan van Hilbelink 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.I.A. Epping-
broek, Koekoeksr. 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543-
515408. 
Woerden: 
FVWocrden; W.O. Cornehs-
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de loep'; I.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 Ilmuiden, ©0255-522310, 
inl. rondzending. 
IJssel- en Lekstreek: 
FVIJssel-8. Lel<streek;I. Al
berts, Ottergracht 17, 3064 
LN Rotterdam,® 010-
4508474. 
IJsselham: 
PV'IJsselham'; mw. D. Vrugt, 
P. Christinastr. 42, 8331GB 
Steenwijk, ©0521-511185. 

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: 
PVZeeujolde;G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GR Zeewol
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Slotlaan 149III, 3701 

GB Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emma-
straat 29, 6673 XA Andelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; LI. Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouuien Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Bloicweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr ; 
W.M. Buit, Aburahout33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WBZuidla-
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zu;artsluis e o ; R. Rei-
jnders. Regenboogstraat 3, 
8061 GL Hasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechte o ; mw. I.C 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZuJolle; I.G.I. van Ulsen, lo-
han van Oldenbarneveltstr. 
12, 8022 AX Zwolle, ©038-
4541353. 

Filahumor door H. van Dalen, Westendorp 

VOLGENS AMJ IS 
HET NU DROOe 

WAT BEN IK TOCH 
EEN GROTE EIKEL 

IK DACHT DAT HET 
EEN COMPUTER WAS 

REPOBLIKA M A L A / A S Y 

30^ 
WAAR BUJVEN ME LUI 
VAN HET ASIEL NOU? 

Filaquiz 
Wat weet u van postze
gels en wat daarmee sa
menhangt? Test uw para
te filateliekennis en be
antwoord onderstaande 
vijf vragen. De oplossin
gen vindt u op pagina 
207 van dit nummer. 

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

2. Pas op uw tellen 
Wat was de frankeer-
waarde van een complete 
serie-Van Krimpen (Ne-
derlandjuit 1946-1957? 
a. 37'/2 cent 
b. 38'/2cent 
c. 39'/2cent 

3 . What's in a name? 
De inscriptie 'Wilhem Jo
seph van Gent ' : 
a. komt voor op een Ne
derlandse zegel; het gaat 
om een schrijffout; 
b. komt voor op een Ne
derlandse zegel; de in
scriptie is correct; 
c. komt niet voor op een 
Nederlandse zegel. 

4 . Foutje [i] 
Wat is er mis met het ont
werp van de Nederlandse 
Europazegels van 1970? 

5. Foutje [2] 
Wat klopt er niet aan de 
hieronder afgebeelde Ne
derlandse gelegenheids-
zegel? 
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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. 

Let op: 
Vrijdag 24 en 
Zaterdag 25 
maart organi
seren WIJ weer 
onze speciale 
dagen met 
KOUD 
BUFFET. Ook 
IS er weer een 
DUBBELTJES-
HOEK aan
wezig. 

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 Phi late ly 
Socratesstraat 192, 7323 PL Apeldoorn 
Tel.: 055-3602604, Fax: 055-3602304 

Internet: www.filatelie.net 

"ZO KOMT SPLINTER DOOR DE WINTER" 
SPECIALE AANBIEDINGEN NEDERLAND 
Postfns zonder plakker luxe kwaliteit (***) 
50/55 
79+c 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
110/14 
134/35 
136/38 
144/48 

74,-
1090,— 

42,50 
690,— 

55,— 
30,— 
27,— 

140,— 
295,— 
115,— 

203/07 
212/19 
238/39 
244/47 
274/77 
296/99 
346/49 
356/73 
402/3b 
474/89 

90,-
237,50 
118,— 
340,— 
138,— 
54,— 

565,— 
169,— 
245.— 
158,— 

518/33 
534/37 
550/55 
556/60 
592/95 
617/40 
671/75 
722/266 

345,— 
1240,— 

50,— 
75,— 
69,— 
48,— 
38,— 
14,50 

KIND VELLEN 1966/1975 
10 stuks cw 238,-nu 49,95 

Dirk N. Sluis Piiilatelie-C.Buddingli'liof 168, 1628 WL HOORN 
tel: 06-55884387 / 0229-261611. Fax 0229-264013. Giro 528501 

Email: dirk.n.sluis@planet.nl 
Binnenkort: www.stamps-dns.nl 

tot ƒ 200,- 2,50 porto/adm., vanaf ƒ 200,- franco 
Stort ƒ 1,60 en u ontvangt onze prijscourant 20 pag.'s (klanten gratis) 

WWW. POSTZEGELHANDEL . COM 
Ons assortiment 

is te groot voor een 
advertentie. Op onze 

internetpagina vindt U 
jaargangprijzen van vele 
landen vanaf 1945 !! 

postzegel en muntenliandel 
HOLLANDS GLORIE 

Campiaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

Telefoon 023 5477444 
Fax 023 5291605 

BRBLPWIJP 

actief 
www.postzegelhandel.com 

E-fnail Phit@hollands-glorie.demon.nl | vrijblijvende aanbiecïtng 

NU LEVERBAAR : JAARGANGEN 1999 
y Bij vooruitbetaling 2% Korting 
Ned.Antillen 

Aland 
Alderney 
Aruba 
Aruba FDC 
België 
Denemarfcen 
Duitsland 
Faroer 
Finland 
Frankrijk 
Groenland 

47,00 
56.00 
51,00 
61,00 

298,00 
119.00 
164,00 
75,00 
99,00 

239,00 
90,00 

Guernsey 
Hongarije 
Hongarije gest. 
IJsland 
Indonesië 
isie of Man 
Italië 
Jersey 
Liechtenstein 
Litouwen 
Luxemburg 

103,00 
108,00 
108,00 
119,00 
149,00 
125,00 
132,00 
149.00 
102,00 
50,00 
78,00 

Nederland FDC 
Nederland{Davo) 
Oostenrijk 
Polen 
Rusland 
Suriname 
UNO Geneve 
UNO NY 
UNO Wenen 
Vatikaan 
Zwitserland 

109,00 
97,00 
82,00 
68,00 
59,00 

157,00 
63,00 
72,00 
52,00 

119,00 
103,00 

'\^ BRBiPNIEUWTJES-PlBNÖ T 
Bestel per post of bezoek onze 

winkel op internet of in Heemstede 

http://www.filatelie.net
mailto:dirk.n.sluis@planet.nl
http://www.stamps-dns.nl
http://www.postzegelhandel.com
mailto:Phit@hollands-glorie.demon.nl


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

Arie Bosman is niet meer 

Toen de hoofdredacteur van Philatelie in 1994 op 
zoek was naar een nieuwe redacteur voor de ru
briek Postwaardestukken, was Arie Bosman graag be
reid deze taak op zich te nemen. 'Maar ik doe het 
niet in mijn eentje', was zijn enige voorwaarde, 
want gezien zijn gevorderde leeftijd wilde hij de 
continuïteit van de rubriek gewaarborgd zien. Dat 
is de reden dat u de afgelopen vijfjaar twee namen 
boven deze rubriek zag staan. 
Op 17 januari is Arie Bosman overleden. Hij laat 
een rubriek achter die in zijn geest zal worden 
voortgezet, en een mederedacteur die hem daarbij 
steeds zal missen. JS 

NEDERLAND 

Hangmapjes 
Het blijft de moeite 
waard om op het post
kantoor af en toe de 
hangmapjes met post
waardestukken te bekij
ken. Zo vond de heer 
Koops uit Hardegarijp in 
Den Haag (kantoor Grote 
Kerk) hangmapjes van 
het nieuwe type met daar
in oude verhuiskaarten. 
Deze kaarten (vermoede
lijk uit een oplage van be
gin 1999) hebben de fos
forbalk nog rechts van 
het zegelbeeld. 

Eeuwgroetkaarten: tien 
verschillende versies 
De meeste informatie 
over de eeuwgroetkaar
ten hebt u de laatste 
maanden in de rubriek 
Verzamelgehed Nederland 
kunnen lezen. Omdat er 
verwarring bestaat over 
welke kaarten nu precies 
zijn uitgegeven, sommen 
we ze hier nogmaals op. 
We gaan uit van onge
bruikte kaarten, waarbij 
de kraslaag intact gelaten 
is. Er zijn vijf verschillen
de afbeeldingen, die elk 
voorkomen met twee ver
schillende teksten in de 
ster zonder kraslaag (op 

het deelnamebewijs). De 
vermelde artikelnum
mers zijn overigens niet 
op de kaarten te zien. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Volgens de Chinese as
trologie leven we in het 
'Jaar van de Draak'. In 
Australië werd dat op 13 
januari 2000 onder de 
aandacht gebracht door 
middel van twee prepaid
enveloppen: een voor 
binnenlandse gebruik 
(Postage Paid, prijs $ 0.55) 
en de andere voor buiten
landse bestemmingen ($ 
1.60). Qua vormgeving 
sluiten de enveloppen 
aan bij enveloppen die 
voorgaande jaren ver
schenen, maar in het ze
gelbeeld ontbreekt dit 
keer de aanduiding Christ
mas Island. 

België 
In België verschenen drie 
briefkaarten (geen waar
deindruk, prijs 17 f) met 
schilderijen van kunste
naressen. Voor een be
schrijving zie onze ru
briek van november 1999. 
In diezelfde aflevering 

Overzicht 

Artikelnr. 
995102 

995103 

995104 

995105 

995106 

eeuwgroetkaarten 

Voorstelling 
Fiat 

Fotoalbum 

Let's do mee things 

Love 

Will we meet again' 

Tekst in de ster 
Schrijf me in 2000' 
Wanneer in 2000' 
2000 xxxjes 
Veel plezier 
Happy New Year 
Time flies 
Gelukkig Nieuwjaar 
Hoe gaat het' 
Happy 2000' 
Tot ziens in 2000 

beschreven we de hier ge
toonde Euroenvelop. 
Aangezien deze envelop 
uitsluitend bestemd is 
voor binnenlands ge
bruik, werd dit exem
plaar door de Belgische 
posterijen beport. 

China (Taiwan) 
De briefkaarten ter gele
genheid van het nieuwe 
'Jaar van de Draak' ver
schenen in Taiwan op 20 

136 

■ 40,3399 BEF 

december 1999. Er zijn 
twaalf verschillende 
kaarten, elk met een an
dere afbeelding van een 
draak op de beeldzijde. 

Finland 
Sinds 1988 verkoopt het 
Finse Rode Kruis met 
Kerstmis, met Pasen en 
in de zomer eigen brief

Ook het zegelbeeld (NT$ 
2.50) is voorzien van een 
draak. De kaarten wor
den per setje verkocht in 
een kleurige omslag; de 
oplage bedraagt 115.000 
maal 12 stuks. 
Voor verzamelaars van 
spoorwegmotieven is de 
binnenlandse expresen
velop van 5 oktober 1999 
misschien interessant. 
Voor het zegelbeeld (NT$ 
13) heeft men namelijk 
gebruik gemaakt van de 
eerder verschenen post
zegel Southern Loop Lme uit 
de reeks 'Spoorlijnen'. 
Formaat 105x222 mm, 
oplage 2 miljoen stuks. 

kaarten. Hoewel het hier 
particuliere uitgiften be
treft, vormen deze post
waardestukken een inte
ressant verzamelgebied, 
waar voor de liefhebber 
nog heel wat uit te zoe
ken valt. 

In 1999 verscheen behal
ve de gebruikelijke kerst
briefkaart een voorge
frankeerde envelop met 
wenskaart. De kleurrijke 
envelop heeft in het ze
gelbeeld ('Port betaald 
voor alle landen') een 
rendier. Hetpnontylabel 
is meegedrukt. 



Frankrijk 
De beste wensen voor het 
nieuwe jaar kon men ver
sturen via een préta
posterenvelop met bijbe

land. 
Elk ontwerp is in een op
lage van 150.000 stuks 
gedrukt; de brieflaarten 
kosten 50 p. per stuk en 

^ü5D 
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horende kaart, die al ver
scheen op 22 november 
1999, maar die wij in de 
stortvloed van Franse uit
giften over het hoofd 
hadden gezien. 

Het zegelbeeld is dat van 
de Franse nieuwjaars
postzegel van 3 f., hier 
zonder waardeaandui
ding. Eronder staat in het 
Frans, Engels en Spaans 
de tekst 'Port Betaald'. 
Kaart en envelop kostten 
samen 14 f. 

de wenskaarten £ i.. 
Nauru 
Op Nauru verschenen 
twee geïllustreerde 
luchtpostbladen van 65 
c , die waarschijnlijk al 
in 1998 uitgegeven wer
den: 
 zegelbeeld vliegtuig
staart Air Nauru, afbeel
ding van het plaatselijke 
vliegveld en op de ach
terflap een foto van het 
parlementsgebouw. 

 zegelbeeld vogel Fn^ate 
Bird, afbeelding van het 

i^^^ 

Ierland 
Vier geïllustreerde brief
kaarten en vier wenskaar
ten met envelop zijn ver
schenen op 18 februari 
2000 ter gelegenheid van 
de feestdag van Saint Pa
trick, de patroon van Ier

Menen Hotel en op de 

achterflap een foto van de 
Buadalagune. 
In de linkerbovenhoek 
zien we de vlag van Nau
ru, een eiland in de Stille 
Oceaan dat in 1968 onaf

m 
1999 

f 
« 
j 
1 

Kr.Ob ' 

nunn 

was in juli. 
Zwitserland 
'Carnaval' is een begrip 
waarbij men niet in de 
eerste plaats denkt aan 
een land als Zwitserland. 
Toch is het Zwitserland 
waar in korte tijd twee 
briefkaarten uitgegeven 
werden met het thema 
carnaval/vastenavond: 
 de 'Dag van de Postze
gel' werd op 23 novem

hankelijk werd. 
Polen 
Vorig jaar verschenen: 
een Poolse briefl<aart ter 
gelegenheid van het 'Jaar 
van de Ouderen'. 

Zowel het zegelbeeld (60 
g.) als het symbool op de 
linkervoorzijde van de 
kaart brengen het thema 
in beeld. De kaart kostte 
70 g., volgens de aandui
ding aan de bovenzijde. 

Verenigde Staten 
Het 150jarig bestaan van 
de University of Utah was 
voor de Amerikaanse PTT 
aanleiding tot de uitgifte 
van een briefl<aart bin
nenland (20 c.) in febru
ari 2000. Het zegelbeeld 
toont een van de universi
teitsgebouwen. 

Briefkaarten met betaald 
antwoord zijn sinds 1971 
in het internationale ver
keer niet meer toegela
ten, maar voor binnen
lands gebruik worden ze 
soms nog wel vervaar
digd. Zo verscheen op 10 
november 1999 een be
taaldantwoordversie 
van de briefl<aart Block Is
land (20+20 cent), die als 
losse kaart al verschenen 
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ber 1999 luister bijgezet 
door de uitgifte van een 
geïllustreerde brieflcaart; 
op de beeldzijde ziet men 
Fntschi Ta3u;aclie, een tra
ditionele carnavalsfiguur 
uit Luzern. De ingedrukte 
postzegel op de adreszij
de (70 r.) toont het kleur
rijke masker van een car
navalsmuzikant. De kaart 
wordt verkocht voor i f 
 op 7 maart verscheen 
een geïllustreerde brief
kaart met een afbeelding 
van Dame Fasnaclit, het 
carnavalssymbool van de 
stad Bazel. In het zegel
beeld (70 r.) is een gete
kende muzikant te zien 
en de tekst Basel 2000. 
Ook deze kaart kost i f Iff 



Afbeeldingen 
Op de zegels staan han
den afgebeeld waarop 
met een pen teksten zijn 
aangebracht: 'gefelici
teerd', 'gefeliciteerd met 

i i JfiÄÄtti; 
EK VOETMI. 2 0 0 0 
Hoewel Nederland en 
België op het EK Voetbal 
 niet meteen, maar ho
pelijk wel later in het 
toernooi  fervente tegen
standers zijn, werken de 
twee toch nauw samen. 
Op 25 maart komt in ons 
land zowel als in België 
een serie uit die is gewijd 
aan het EK. Het gaat in 
het geval van Nederland 
om twee verschillende 
zegels van tachtig cent 

ondergebracht in een 
boekje van vijf zegels 

(twee van de ene versie, 
drie van de andere). 
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je nieuwe huis', 'succes', 
'proficiat met je diplo
ma', 'van harte', 'succes 
met je nieuwe baan', 
'proficiat', 'veel geluk sa
men', 'geluk', 'gefelici
teerd met je rijbewijs!'. 

Ontwerper 
De ontwerper van de Feli
citatiezegels is Erik Kes
sels uit Amsterdam. Kes
sels is een conceptueel 
denkend art director en 
vormgever. Hij werkte 
voor verschillende recla
mebureaus, waaronder 
Ogilvy & Mather, Lowe, 

Kuiper & Schouten (beide 
Amsterdam), Chiat Day 
enGGT (Londen). In 
1996 richtte hij samen 
met Johan Kramer het 
communicatiebureau Kes
selsKramer in Amsterdam 
op. 

Overige gegevens 
De Felicitatiezegels zijn 
gedrukt in een oplage van 
2.05 miljoen velletjes 
(20.5 miljoen zegels). Ze 
zijn tot uiterlijk i januari 
2002 verkrijgbaar. De 
geldigheid verstrijkt op i 
juli 2002. 

POSTZEGELMAPJES 

29 februari: Mapje 'Feli
citatiezegels', a. nummer 
223a, inhoud 6 zegels 
van 80 cent, prijs mapje 
f5.80, b. nummer 223b, 
inhoud 4 zegels van 80 
cent, prijs mapje f4.20. 

25 maart*: Mapje EK 
Voetbal 2000: nummer 
224, inhoud 2 zegels van 
80 cent, prijs mapje 
f 2 . 6 0 . * onder TOorbEhoud 
II april: Mapje Ouderen
postzegels: nummer 225, 
inhoud 3 zegels van 
80140 cent, prijs van het 
mapje f4.60. 

Afbeeldingen 
Deze editie van Filatelie 
ging op 22 februari jl. ter 
perse, drie dagen voor de 
officiële perspresentatie 
in Brussel van zowel de 
Belgische als de Neder
lands voetbalzegels. He
laas viel PTT Post niet te 
vermurwen ons voordien 
te informeren, zodat we 
het op deze plaats met 
heel summiere informa
tie en slecht beeldmateri
aal moeten doen. Op de 
ene zegel van 80 cent 
zien we twee voetballers 

die een zojuist gemaakt 
doelpunt uitbundig vie
ren. Op de andere zegel 
staat het leren monster 
letterlijk centraal. 

Ontwerper(s) 
Op het moment dat we 
deze kopij afsloten was 
nog niet bekend welke 
ontwerper(s) verant
woordelijk is/zijn voor de 
Nederlandse voetbalze
gels; we hopen u daar
over in het aprilnummer 
te kunnen berichten. 

Op 4 april geeft PTT Post 
voor het zesde achtereen
volgende jaar Ouderenze
gels uit. Als thema van de 
zegels werd gekozen 'sa
menwerking', maar wie 
de zegels bekijkt ziet dat 
dat onderwerp nogal vrij 
is geïnterpreteerd. 
De Ouderenreeks van dit 
jaar bestaat uit de gebrui
kelijke drie zegels van 

8oh40 cent. Diezelfde ze
gels  twee van elke versie 
 zijn ook terug te vinden 
in een blokje. 

Afbeeldingen 
Vier krasse, in badpak en 
badmuts gestoken dames 
sieren de oranje zegel, 
een bowlend echtpaar is 
afgebeeld op de rode ze
gel en de blauwe zegel 
toont een oudere die een 
smakelijke appel (uit ei
gen tuin) voor de camera 

houdt. 

Ontwerper 
Het ontwerp van de Ou
derenpostzegels 2000 is 
van beeldend kunstenaar 
Roelof Mulder (1962). 
We kennen Mulder nog 
van de 'NederlandVa
kantieland'zegels uit 
1996. 

Overige gegevens 
De Ouderenpostzegels 
zijn vanaf 4 april  zolang 

de voorraad strekt  op 
alle postkantoren in Ne
derland verkrijgbaar. De 
zegels kunnen nog tot en 
met 30 juni 2002 voor 
frankering worden ge
bruikt. 
De zegels zijn in een niet 
nader bekend gemaakte 
oplage gedrukt. Later 
zullen de werkelijk ver
kochte aantallen van de 
Ouderenpostzegels nog 
bekend worden gemaakt. 

LAATSTE NIEUWS: 
AANTEKENZEGEL 

BIJ het ter peise gaan 
van dit nummer werd 
bekend d.if erop 20 
mjaita.s, een zose

koiiit. Geen tucittio
nele' zegel, maai een 
stiüoka laclepakkei
zegels. De strook ver
ni< k!r i'i lettel 'R', een 
i7d"uid( en ten zegel
deel dar duidelijk 
maakt d.it het om een 
flflncjetekendzegel gaat. 
De 'zegels' zijn ookm 
setjes van vijtverkiijg
baar (prijs: f 55.) in 
ril,iteltc\an .ipsil .t.s. 
hopen we uitvoeriger 
te kunnen berichten. 



BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 
Maandag is de winkel gesteten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokloende. (3iro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten ƒ 7,50. Rembours ƒ 12,50. Boven ƒ200, - geen verzendkosten. 

Zojuist hebben wij een voorraad gestempelde nieuwtjes binnen gekregen van 
de meeste West-Europa landen met veel betere zegels, blokken en boekj^ 
ZEER LEUK VOOR DE RONDZENDING zie onderstaande lijst; 

LAND 
Andorra Frons 
Andorro Spoons 
België 
Cyprus 
Denemarken 
Foroer 
Groenlond 
Engeland 
Guernsey 
Jersey 
Man 
Finland 
Alond 
Gibroltor 
Griekenland 
Ierland 
Italië 

CAT.YVERT 
1661,00 
1386,00 
3021,00 
1399,00 
1527 00 

12342,00 
4499,00 

22057,00 
3119,00 

" 200,00 
4792,00 
4409,00 
2512,00 
9805,00 
3048,00 
4441,00 
2633,00 

PRIJS 
175,00 
145,00 
325,00 
140,00 
160 00 

1250,00 
475,00 

2250,00 
325,00 

25,00 
490,00 
445,00 
260,00 
990,00 
310,00 
450,00 
275,00 

LAND 
Liechtenstein 
Luxemburg 
Mo Ito 
Monaco 
Noorwegen 
San Marino 
Spanje 
Voticoon 
Uno New York 
Uno Geneve 
Uno Wenen , 
Zweden 
Frankrijk 
Oostenrijk 
Zwitserland 
Duitsland 

CAT.YVERT 
4723,00 
3791,00 
6173,00 

12125,00 
1798 00 
6239,00 

14389,00 
19734,00 
14297,00 
9008,00 
7585,00 
7202,00 

27514,00 
8646,00 
8646,00 
3950,00 

PRIJS 
480,00 
385,00 
625,00 

1225,00 
185 00 
625,00 

1450,00 
1975,00 
1450,00 
900,00 
760,00 
725,00 , 

2750,00 
875,00 
925,00 
395,00 

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 

normaal 1 x 3x 5x 10 X 

L4/8 16 Bizwit 
L4/16 32 BIzwit 
L4/24 48 BIzwit 
L4/32 64 BIzwit 

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 41,00 29,00 28,00 
LS4/32 64 BIZ zwart 51,50 38 00 36,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

ffii;»§1M(2)0Ml l 2 ) @ i SWJI 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

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 

 DUURDER 
12,00 11,25 
19,25 18,00 
27,00 26,00 
34,00 32,50 

NU 32,50 

NU 115,00 

NU 37,50 

NU 135,00 

BALENBALENBALENBALENBALENBALENBALEN 

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 180,00 NU 150,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 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 

PEistisi? söOPBMD^mÄE m(omm\mm^ 
LAND 
Australië 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Faroer 
Finland 
Frankri|k 
Frankn|k 
Gnekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japon 
Konoaieil &Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederlond 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Roemenie 
Scandinavië 
Span|e 
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 hoge woorden en toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
met extra hoge waarde en greetings 
greetings veel |aren 
zeer nieuw met hoge waarden 
leuke sortenng moeili|k 
leuk met boek|eszegels 
zeer moeili|k veel nieuw 
grote mix met iets hoge 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 oss met toeslag 
olieen toeslag veel (aren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
aardige mix iets nieuw 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge woorden 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 
32,50 
14,00 
30,00 
25,00 
35,00 
10,00 
25,00 
22,50 
25,00 
17,50 

20,00 
67,50 
15,00 
17,50 
37,50 

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 
47,50 
65,00 

75,00 
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 
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De driepostzetjels uan Otto Treuman die m 1962 de afronding uan het project 'automatisering telefoonnet Nederland' een cxtrafeestelijktintjegauen 
Collectie Museum uoor Communicatie, Den Haag 

[3] AUTOMATISERING NEDERLANDS 
TELEFOONNET: GROTE KLUS GEKLAARD 

De herdenkingsserie 'au
tomatisering telefoonnet' 
van grafisch ontwerper 
Otto Treumann uit 1962 
omvat drie postzegels in 
de waarden 4 ,12 en 30 
cent. De ontwerpen weer
spiegelen de combinatie 
van technisch vernuft en 
intermenselijk verkeer'. 

AUTOIVIATISERING 
TELEFOONNET 
De afbeelding van de 
kiesschijf op de zegel van 
4 cent is een duidelijk 
beeld van de automatise
ring zoals die voor het al
gemeen publiek tot stand 
kwam. Met die kiesschijf 
konden de bellers name
lijk automatisch een ver
binding maken met een 
ander telefoontoestel, 
zonder tussenkomst van 
een telefoniste. 
Op de zegel van 12 cent is 
een kaart van Nederland 
te zien. De knooppunten 
van de districtscentrales 
zijn afgebeeld als sterren 
die een bepaald gebied 
bestrijken, maar die ook 
andere gebieden raken. 
Bij het bestuderen van de 
diverse schetsen die Otto 
Treumann maakte voor 

\ ONDERZOEKSTIP 
E 

^ Beschrijf eens in het blad 
j van uw lokaalhistorische 
t vereniging de geschiede

nis van de automatise
\*\ ring van het telefoonnet 
r» in uw woonplaats of re

gio. De medewerkers van 
de studiezaal helpen u 
graag op weg! 

deze postzegel ontdekte 
ik een aantal interessante 
verschillen. In het vroege 
schetsontwerp heeft hij 
de knooppunten van de 
districtscentrales Goes 
en Alkmaar niet afge
beeld. Het is mij onbe
kend waarom deze in eer
ste instantie zijn wegge
laten. In een later ont
werp zijn de twee knoop

punten toegevoegd;ze 
zijn duidelijk herkenbaar 
als lichtjes in de ster
vorm. 
De laatste zegel, die van 
30 cent, bevat een afbeel
ding van een boog met 
een gedeelte van een 
kiesschijf. De boog sym
boliseert samen met de 
kiesschijf het afronden 
van het grote werk: het 
voltooien van de tele
foonautomatisering. Het 
intermenselijk aspect, 
het alledaags telefoneren 

werd gecombineerd met 
het technische hoog
standje. 

De postzegels waren ver
krijgbaar in de periode 22 
mei tot en met 25 augus
tus 1962. In deze periode 
is in verschillende steden 
(Groningen, Den Haag 
en Alkmaar) een aantal 
misdrukken verkocht. 

De ontwerper, Otto Treu
mann, heeft behalve de 
zegels 'automatisering 

telefoonnet' ook andere 
postzegels op zijn naam 
staan. Zo maakte hij in 
1965 de Verzetzegels, in 
1970 de Bevrijdingsze
gels 1945, in 1979 de Ko
ninginnezegel en in 1990 
de VanGoghzegels. Hij 
is in de loop der jaren di
verse keren onderschei
den voor zijn werk. Re
cent is er een monografie 
over het werk van Otto 
Treumann verschenen 
(zie de voetnoot). 

Achter de drie postzegels 
die Treumann ontwierp 
gaat het indrukwekkende 
verhaal van de geautoma
tiseerde telefonie in Ne
derland schuil. 
Op 22 mei 1962 eindigde 
dat omvangrijke project: 
de Groningse gemeente 
Warffum werd als laatste 
op het automatisch tele
foonnet aangesloten. 

TELEFONIE IN 
NEDERLAND 
In 1881 startte in ons land 
in Amsterdam de eerste 
telefoondienst. Het was 
een lokaal telefoonnet; 
alleen abonnees konden 
elkaar bellen. Al snel ont
stonden ook in andere 

NEOERtANDSOC 

Eerste schetsontwerpen uoor de postzegels 'automatisering telefoonnet' Collectie Museum uoor Communicatie, Den Haag 



steden lokale telefoon
netten. Deze telefoon
diensten waren alle in 
handen van particuliere 
bedrijven. De overheid 
deed in eerste instantie 
niet mee aan het opzetten 
van telefoondiensten. In
terlokale telefonie was 
immers een concurrent 
van de Rijkstelegraaf De 
eerste interlokale verbin
dingen die in 1888 ont
stonden waren dan ook 
particulier. Het Rijk kon 
echter niet achterblijven 
en richtte eveneens tele
foondiensten op: eerst 
interlokaal in 1897, in 
1906 ook lokaal (in de 
steden). In 1896 begon
nen tenslotte ook ver
schillende gemeenten 
met het exploiteren van 
telefoonnetten. In het be
gin van de twintigste 
eeuw nam de PTT een 
groot aantal telefoonnet
ten over. Uiteindelijk gin
gen op last van de Duitse 
bezetter in 1940 ook de 
drie laatste Gemeentelij
ke telefoonnetten in han
den over van de PTT. 
Doordat er in de loop der 
tijd door verschillende 
partijen telefoonnetten 
waren opgericht was er 
weinig samenhang tus
sen de verschillende 
diensten. Het Nederland
se net was bijvoorbeeld 
niet ingedeeld in duide
lijke telefoongebieden. 
Als een telefoniste een 
verbinding wilde maken 
met een dorp, moest zij 
precies weten met welke 
steden deze plaats was 
aangesloten. Zonder 
deze kennis kon ze de 
verbinding niet maken. 
Het gebruik van verschil
lende soorten en merken 
apparatuur in de centra
les zorgde evenmin voor 
een goede afstemming 
van de diverse netten. 

TELEFOONJUFFROUW 
OF AUTOMATISEREN 
De verbindingen tussen 
de abonnees werden ge
maakt door telefonistes 
op een centrale (lokaal of 
interlokaal). In het begin 
gebruikten de lokale net
ten met de hand bediende 
telefooncentrales. Bij 
deze centrales had iedere 
abonnee een eigen klink, 
zeg maar een soort stop
contact. Wanneerde bel
ler aan de slinger van zijn 
telefoon draaide (later 
hoefde hij of zijn alleen 
maar de hoorn op te ne
men) zag de telefoniste 
dit aan de hand van een 
lampje of een vallend 
klepje. De telefoniste 
stak vervolgens een stop 

van een koord in de klink 
van de abonnee, haalde 
een schakelaar om en 
meldde zich met: 'Cen
trale' of'Welk nummer?' 
De beller noemde het ge
wenste nummer en de te
lefoniste herhaalde dat. 
Vervolgens zette ze de 
abonnee in de ruststand 
en tikte met de andere 
stop van het koord tegen 
de klink van het gewenste 
nummer. Als het num
mer in gesprek was, ver

steeg echter het aantal te
lefoonabonnees en nam 
ook het aantal gesprek
ken toe, vooral bij de za
kelijke markt en bij rijke 
particulieren. De telefo
nistes kregen steeds 
meer moeite de groeien
de hoeveelheid aanvragen 
te verwerken. Uitbreiding 
van de centrales en het 
aantal telefonistes was 
vaak niet mogelijk. Aan 
een handbediende tele
fooncentrale konden niet 

(interlokale) centrales. 
Een structurele oplossing 
voor de problemen vond 
men door de met de hand 
bediende centrales en 
hun telefonistes te ver
vangen door automati
sche (elektromechani-
sche) centrales. 
Vooral de grote stedelijke 
netten namen deze cen
trales in gebruik. In 1911 
startte de Gemeentetele
foon van Amsterdam met 
de eerste halfautomati-

BESLUIT VOLLEDIGE 
AUTOMATISERING 
Het automatiseringspro
ces was zo succesval dat 
PTT in 1937 besloot om 
het volledige Nederland
se telefoonverkeer te au
tomatiseren. Automatise
ren achtte men noodza
kelijk om de verwachte 
groei van het telefonie
verkeer aan te kunnen. 
De met de hand bediende 
centrales verving men 
door automatische cen-

Schetsontujerp uoor de kaart op de postzegel van 12 cent: de knooppunten 
van de distnctscentrales Goes en Alkmaar ontbreken. 

Collectie Museum voor Communicatie, Den Haag 

Nogmaals een schetsontwerp uoor de kaart op de postzegel van 12 cent; 
de ftuee knooppunten Goes en Alkmaar zijn nu toegevoegd. 

Collectie Museum voor Communicatie, Den Haag 

brak ze de verbinding. 
Als het nummer vrij was, 
stopte zij de stop in de 
klink. Ze liet de bel bij de 
abonnee overgaan door 
een schakelaar in de bel
stand te zetten. Als dege
ne die gebeld werd op
nam, was de verbinding 
geslaagd. 
Dit handmatige proces 
was tijdrovend, maar vol
deed prima in de beginja
ren van de telefonie. 
Vanaf de jaren twintig 

meer dan tienduizend 
abonnees worden aange
sloten. Bovendien kon
den de telefonistes fysiek 
gezien maar een bepaald 
aantal klinken bedienen. 
Om de capaciteitsproble
men op te lossen kwa
men er aanvankelijk in de 
grote steden meer met de 
handbediende centrales. 
Dit leidde echter tot grote 
vertragingen bij het door
verbinden van de wijk-
centrales met de andere 

sehe telefooncentrale, in 
1922 gevolgd door een 
volledig geautomatiseer
de centrale. De beller kon 
vanaf dat moment zonder 
de telefoniste, met be
hulp van de kiesschijf op 
zijn toestel, een andere 
abonnee bellen. 
Ook de PTT nam stappen 
op het gebied van de au
tomatisering. In 1925 
werd in Haarlem een vol
automatische centrale in 
gebruik gesteld. 

DUIK EENS IN DE COLLECTIES VAN HET 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE! 

Slechts een fractie van 
het museale bezit is ten
toongesteld - en dat dan 
ook nog eens voor een al
gemeen publiek. Grote 
kans dus, dat er niet ge
toond wordt wat u nu net 
zou willen zien, lezen of 
zelfs bestuderen. 
Om daar iets aan te doen 
biedt het museum u de 
gelegenheid tot het kos
teloos bezoeken van de 

studiezalen. Er zijn er 
twee: een algemene stu
diezaal (elke donderdag) 
en een studiezaal voor 
het inzien van ontwerpen 
en drukproeven van de 
Nederlandse postzegels 
en postwaardestukken en 
de uitgegeven postwaar-
den van vrijwel alle lan
den van de wereld (over 
het algemeen één don
derdag per twee weken). 

Wilt u video's bekijken, 
boeken of artikelen lezen 
of de foto's van het post
kantoor in uw woon
plaats doorbladeren, dan 
bent u welkom in de alge
mene studiezaal. Meldt 
uw komst wel even aan 
(070-3307570, 's mor
gens), dan ligt er vaak al 
materiaal voor u klaar. 
Voor de studiezaal Post 
kunt u uw komst melden 
op 070-3307560. De ko
mende data dat u terecht 
kunt zijn 16 en 30 maart 
en 13 april. 

trales en het Nederlandse 
telefoonnet werd inge
deeld in 22 telefoondis
tricten in de vorm van 
sternetten. Dit hield in 
dat de kleinste plaatsen 
een eindcentrale kregen 
die verbonden was met 
een grotere, de knoop-
puntcentrale. De knoop
punten waren weer ver
bonden met de districts-
centrale. Voor de abon
nees betekende de auto
matisering dat zij een te
lefoontoestel kregen met 
kiesschijf Zij maakten 
zelfstandig een verbin
ding met andere tele
foongebruikers in Neder
land, zonder tussen
komstvan de telefoniste. 

Rebecca Keiman 

Noot: 
': Monografie Otto Treumann, 
Uitgeverij oio Publishers, 
Rotterdam, 1999 p. gg. 

Rebecca Keiman is assistent-
conservator Telecommunicatie-
coliecties bij het Museum uoor 
Communicatie te Den Haag. 



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

NEDERLAND 

Vouuiboekjes? 
Waar ik in mijn stukje in 
liet januarinummer er
voor pleitte de term 
'boekje' niet te gebruiken 
voor het hele scala aan 
nieuwe verpakkingspro
ducten van PTT Post, lijkt 
het me geen slechte ge
dachte de gevouwen vel
len met vijftig zelfldeven
de zegels 'vouwboekje' te 
noemen, of ze althans als 
een afzonderlijke reeks 
postzegelboekjes in de 
catalogus op te nemen. 

voorbije periode markeer
den. Te zien zijn afbeel
dingen op het gebied van 
de ruimte, telecommuni
catie, gezondheid, vrede, 
democratie en transport. 
Van elk boekje werden 
50.000 exemplaren ver
vaardigd. 

Andorra (Frans) 
Gemeenteuiapen 
De uitgiftedatum van het 
in het vorige nummer ge
melde nieuwe boekje van 
Frans Andorra was 28 fe
bruari. 

y? POST 

1̂ 
50x 
8 0 cent 
zelfklevend 

■■•lilÉr r 1 

vijft ig voor 
uw brieven 

'Vijftig poor uip bneuen', een Nederlands poutpboekje' 

jes zijn uitgevoerd in de 
clubkleuren. 
Het boekje van Boca Juni

ors heeft overigens een 
vette zwarte streep op de 
kaft als opdruk over een 
tekst waarop auteurs

recht van toepassing was. 
Er zouden ook exempla

ren zonder opdruk be

staan. 

Frankrijk 
Feest var\ de Postzegel 
De Franse Dag van de 
Postzegel (Journe'e du Tim
bre) wordt voortaan ken
nelijk wat feestelijker ge
vierd (Féte du Timbre). Het 
feest is ditjaaropii 
maart. De post heeft daar
voor Kuifje (in Frankrijk: 
Tintm) en consorten van 
stal gehaald en komt met 
een postzegel met een te
kening van Kuifje en Bob
by m 'Hergéstijl'. 
Interessant voor striplief
hebbers is het bijbeho
rende postzegelboekje 
(viermaal 3 f. plus drie
maal 3.00+0.60 f; de 
toeslag is voor het Rode 
Kruis), dat op de kaft een 
heel stoet figuren uit de 
strips van Hergé (ps. van 
Georges Remi) afbeeldt. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Alderney 
Slechtualk 
Het tot het gebied van 
Guernsey behorende ei
land Alderney is een pa
radijs voor vogelaars. 
Sinds enige jaren heeft 
zich er zelfs een echtpaar 
slechtvalken gevestigd. 
In een serie postzegels, 
vervaardigd in samen
werking met het Wereld
natuurfonds, wordt ons 
een kijkje gegund in het 
leven van deze bedreigde 
roofvogels. 
De zegels van 21 en de 26 
p. uit deze serie zijn ook 
verkrijgbaar in boekjes: 
tienmaal 21 p. voor post 
binnen Guernsey en tien
maal 26 p. voor post naar 
het Verenigd Koninkrijk. 

Algerije 
Millenniumboekjes 
Ook Algerije blijkt zich 
geschaard te hebben in 
het rijtje landen dat het 
nieuwe millennium be

groette met speciale post

zegelboekjes. Op 28 de

cember gaf het land na

melijk twee boekjes uit 
die elk tien zelfldevende 
zegels van 5 dinar bevat

ten met thema's die de 
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In het FransAndorraanse boekje staat het̂ emeenteuiapen pan Andorre

LaVieille. 

Argentinië 
Voetbalclubs uan de eeuu; 
Aan twee voetbalclubs 
met een rijk verleden 
wijdde de Argentijnse 
post het afgelopen jaar 
speciale postzegelboek
jes: Boca Juniors en Riuer 
Plate deelden deze eer op 
13 november met voor elk 
een boekje van $ 5.: één
maal 25 c , tweemaal 50 
c , driemaal 75 c. en één
maal $ 1.50. De zegels in 
de boekjes zijn zelflde
vend en tonen spelmo
menten, supporters, lo
go's, enzovoort. De kaft

GrootBrittannië 
NieuuJe tekst en Millennium
Machm 
Op 14 maart verschijnen 
in Engeland maar liefst 
vijf nieuwe boekjes. Het 
betreft een boekje met 
vier eersteklas en vier 
tweedeklaszegels (beide 
van drukkerij Walsall), 
tienmaal tweede klas 
(Questa) en tienmaal eer
ste klas MillenniumMa
chin (Questa en Walsall). 
De tekstwijziging betreft 
het telefoonnummer bij 
de mededeling omtrent 
de postcode. 

Het Postman Patpî nct in het 
boekje pan £ 1 04 pan 
GrootBrittannie 
ren zijn op de zegels af
gebeeld: een eenhoorn, 
een draak, een gevleu
geld paard en de tot kik
ker getransformeerde 
prins. De velranden in 
het boekje zijn voorzien 
van wensen in het Iers en 
Engels. De oplage be
draagt 100.000 boekjes. 

De postzegels m het boekje borduren perder op het thema 
'Mythischejifluren' 

Eén week later, op 21 
maart, komt er een boek
je uit met vier eersteklas
zegels plus een label 
waarop de stripfiguur 
Postman Pat staat afge
beeld. Van deze label
boekjes zijn, zoals ge
woonlijk, ook losse on
gevouwen velletjes ver
krijgbaar. 

Ierland 
Wenszegels 
Het Ierse boekje met 
wenszegels bevat dit jaar 
tien postzegels van 30 p. 
Het verscheen op 26 ja

nuari. Bekende fabelfigu

Kfljt en zê ehnhoud pan het Franse boekje met de Kuijezeg 

IJsland 
Eetbare paddestoelen 
Voor de tweede maal 
(maar voor het eerst in 
een postzegelboekje) 
geeft de IJslandse post 
een serietje postzegels 
met eetbare wilde padde

stoelen uit. Datum van 
uitgifte was 4 februari. 
Zie voor een beschrijving 
van de zegels de rubriek 
Thematisch panorama el

ders in dit blad. 

a>i»iitM»iMii( 

De [Jsiandse paddestodzegeh van 40 Ic 
2ijn per tien tcuens uerknĵ baar in een 
postzê eiboekje 

Joegoslavië 
Op weg naar 2000 
Ook Joegoslavië zag in de 
nadering van het jaar 
2000 een gelegenheid om 
meteen speciaal postze

gelboekje te komen. Het 
verscheen in november 
en het bevat zes postze

gels van 6 d. plus een 
blokje van 15 d. Op de ze

gels staan afbeeldingen 



die betrekldng hebben op 
ontdekldngen, uitvindin
gen en gebeurtenissen 
uit het eerste millennium 
van onze jaartelling. De 
randen zijn verder gevuld 
met de zeven wereldwon
deren, de vier jaargetij
den, de vier elementen en 
zeven planeten. 

Nieuw-Zeelandse post, gaf 
in 1998 voor het eerst een 
postzegelboekje uit. 
Op 6 december van het af
gelopen jaar volgde num
mer twee. Het is een pro
motieboekje met tien ze
gels (de postdienst noemt 
ze labels) van 36 c. Op de ze
gels staat het logo van het 
bedrijfin groen en rood. 

Voorzijde van fictjoegoslamsche boekje 

Korea (Noord) 
Wandschilderingen m 
(jrajtomben 
Op I januari begon de 
Noord-Koreaanse post 
met de uitgifte van een 
postzegelboekje, waarin 
zich acht postzegels van 
70 jon bevinden. Op de 
zegels staan wandschil
deringen in graftomben 
uit de Koguryo-tijd (100 
V. Chr. tot 600 n.Chr.) 
afgebeeld. Afgebeeld is 
een gele draak. 

Nieuw-Zeeland 
KiuJi Mail 
KiuJiMaii Limited, voor 100 
procent eigendom van de 

Op 17 januari verscheen 
nummer drie, met zoge
naamde Cross Toiim Labels: 
zegels volgens een geredu
ceerd tarief voor bedrijfs-
post binnen een stad. JMet 
deze dienst werd in no
vember iggg in Hamilton 
gestart. Het boekje bevat 
tien zegels van 35 c. Afge
beeld is het logo van Kiiui-
Mail in een stadsbeeld. 

Rusland 
Voetbalkampioen 
Russisch voetbalkam
pioen 1998/99 werd Spar-
tak-Alaniya. Dit heuglijke 
feit werd op 22 november 
van het afgelopen jaar ge-

Het uoetbalboekje Dan Rusland. 

vierd met de uitgifte van 
een speciale postzegel 
van 2 r. Op de zegel is een 
spelmoment te zien, het 
embleem van de vereni
ging en de Russische 
vlag. Wat overdreven zijn 
er ook postzegelboekjes 
verkrijgbaar met deze ene 
zegel. Er zijn 5.000 van 
deze boekjes vervaardigd. 

Gelukkig nieuuijaar 
De wens 'Gelukkig 
nieuwjaar' is te vinden op 
de twee Russische zegels 
die op I december ver
schenen. Ook diverse 
kerst- en nieuwjaarssym
bolen zijn op de zegels te 
vinden, terwijl ook het 
getal 2000 prominent 
aanwezig is. Beide sa
menhangende zegels 
(tweemaal 1.20 r.) waren 
ook te koop in een post
zegelboekje. Oplage weer 
5.000 boekjes. 

Thailand 
Songkran Dag 
Nog ieder jaar geeft de 

Thaise post een postzegel 
uit ter gelegenheid van 
Songkran Dag, de nieuw
jaarsdagvan weleer. Op 
de zegel staat dit jaar een 
mannelijke engel. Dat 
meldt althans het persbe
richt; op de foto is dat 
niet te zien. Ik dacht ove
rigens dat engelen altijd 
van het mannelijke ge
slacht plegen te zijn. De 
engel rijdt op de rug van 
een slang en is omgeven 
door de twaalf tekens van 
de dierenriem. De uitgif
tedatum is 13 april. 

De postzegel m het nieuiue Thaise 
boekje 

Ik zou het hier niet mel
den als er niet tevens een 
boekje met vijf van deze 
zegels verkrijgbaar was. 
Overigens is dit het eerste 
boekje sinds meer dan een 
halfjaar. Opmerkelijk, 
want Thailand gaf eerder 
tussen de tien en twintig 
boekjes per jaar uit. 

Tsjechië 
Postzegels uerzamelen 
Onaangekondigd liet de 
Tsjechische post op 8 de
cember het licht zien aan 
een postzegelboekje met 
vijf postzegels van 5 k. 
meta ls thema 'Filatelie -
Hobby'. De oplage be
draagt 20.000 boekjes. 

Verenigde Staten 
Onderzeeërs 
Het door mij in het janu
arinummer aangekon
digde grootformaat 
boekje met tien postze
gels waarop Amerikaan
se onderzeeërs staan af
gebeeld verschijnt in 
april. 

Vlag hoven stad 
In november van het af
gelopen jaar kwam er een 
herdruk van het begin dat 
jaar verschenen vouw
boekje met twintig zegels 
van 33 cent in het type 
'Vlag boven stad'. Was de 
oorspronkelijke uitgifte 
vervaardigd door het Bu
reau o/Encjrauing and Prin
ting, de herdruk l<wam 
van de persen van Auery 
Dennison. 

ST-
J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

BUZZ 
Buzz is een goedkope 
luchtvaartmaatschappij 
die van de luchthaven 

London-Stansted naar al
lerlei 'nieuwe' bestem
mingen vliegt, zoals 
Hamburg, Helsinki, Bor

deaux en Marseille. Of er 
post met de Buzz-toestel-
len zal worden vervoerd 
is nog niet bekend. 

A I M »*IKAN«e 

f^ONCor?o^ 

Premier Vol SiipersonUfue 

de l'An 2000 

Vsrïs Koissy CtlG - Wew-Yort Jï-K 
VoUir FraiKf 4 f OOi woncorda n' ä BV F 
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CONCORDE 
De supersonische Concor
de maakte even na de jaar
wisseling de Premier Vol 
Supersonique de l'An 2000. 
De vertrekdatum van 
deze vlucht van Parijs 
naar New York was i ja
nuari 2000. De Concorde 
keerde de dag daarop 
weer terug (ajbeelding 1). 

BALLONPOST 
Ook verzamelaars van 

ballonpost kunnen hun 
collectie met een millen-
niumstuk uitbreiden. Ik 
doel hier op de Duitse 
Millenniums-Postvan de 
BallonkunerWahlunes. Er 
werden stukken verzon
den die tweemaal van het 
gelegenheidsstempel 
Stockach werden voor
zien: op 31 december 
1999 en op I januari 2000 
(zie ajbeeldmg 2). 

4 % , * 
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Ajbeeldmg 1 Afbeeldmij 2 



POSTZEGELBEURS 
TE 

ANTWERPEN 
IN HET 

BOUWCENTRUM 
JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 191 

OP 25 & 26 MAART 2000 
VAN 10.00 TOT 18.00 uur 

140 STANDEN - met deelnemers uit België, 
Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, ... 

POSTZEGELS - MUNTEN - ZICHTKAARTEN - POSTSTUKKEN 
TELEFOONKAARTEN - FILATELISTISCHE BENODIGDHEDEN 

. ^ \ ^ ^ bezoe^^l°Sen^ 
<riï̂ de-̂ ^̂ "̂' 

eerv f\\a teWstv scV̂  9^-
^%^ 

EH-V\S^ e\s 
besc K\WW\n9 

N/OO^ 

De Belgische Post zal 
aanwezig zijn met de 
voorverkoop van 
volgende uitgiften: 
- Voetbal - gemeenschappelijke uitgifte 

met Nederland (2 zegels met vignet) 
- Rode Kruis (1 zegel van 17+4) 
- WWF (reeks van 4 zegels van 17 fr.) 

Organisatie NIPA: 
tel. 00-32-3 232 22 05 
fax 00-32-3 225 18 73 
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NIPA bestaat 30 Jaar 
NIP A viert feest 
met een GRATIS 

voor de bezoekers, via het inkonnbiljet 
30 Troostprijzen 

30 Filatelistische prijzen 

30 Insteekalbums 

30 Verrassingsprijzen 

30 Flessen champagne 

30 Aankoopbons t.w.v. 500 fr. 

30 Aankoopbons t.w.v. 1.000 fr. 

30 Aankoopbons t.w.v. 2.000 fr. 

30 Aankoopbons t.w.v. 3.000 fr. 
D D 

D n 
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EVEN DOORPRICCEN 
Procesinformatiecode gewijzigd 
D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D 

° In 'Philatelie' van augustus/september 1999 
^ werd geprobeerd een verklaring te geven voor 
2 het gebruik van de diverse indices en codes die in 
^ verband met de automatische postsortering op 
" poststukken worden aangebracht. Inmiddels is 

•'O een van de codes - de procesinformatiecode 
(PRIC) - medio november 1999 fundamenteel 
veranderd. 

Tot medio novembenggg be
stond de procesinformatiecode 
(PRIC) uit drie delen. Het lin
kerdeel gaf de instraateenheid 
weer, het middelste een letter 
als aanduiding voor het sorteer-
centrum en het rechterdeel met 
twee posities voor de aandui
ding van het zakkenrek. 
Zoals al eerder werd beschre
ven werd dit laatste deel minder 
relevant omdat er steeds meer 
met bakken in plaats van met 
zakken wordt gewerkt. Deson
danks werden in de loop van 

1999 in esn aantal sorteercen-
tra nog wijzigingen doorge
voerd in dit laatste deel, waarbij 
de letter/cijfer-combinatie werd 
vervangen door twee letters [af
beelding 7). 

Zoals in 'Philatelie' van augus-
tus/septemben999 werd mee
gedeeld bevond de PRIC zich 
echter nog in een experimenteel 
stadium. Het lijkt erop dat er nu 
voor een meer definitieve vorm 
is gekozen. De nieuwe PRIC be
staat uit nog slechts twee delen: 
het linkerdeel met een aandui
ding van de uitgangen van de 
'sorteermachinegroot' (SMK) 
en de 'sorteermachine klein' 
(SMC) en het rechterdeel met 
een letter die het sorteercen-
trum (SC) aangeeft, gevolgd 
door de instraateenheid. Bij 
brieven gericht aan postbussen 
komt de instraateenheid veelal 
overeen met de postcode {af
beelding 2). 
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f.«_ĵ c.F\_ î."'i.;' t j t  ,1 cjiciuru i 

B r i l t ' 

r>®göti»@é 
j.Xi,c&ièiJmaam. 

Ucom K«ni BV 
I ■ V dt Nwr L Slmonli 
Poatbui SOOa 
6401 SB HEERLEN 

R1+3PO^O SS'^OISB 

# 

H 

^SCASEPUBIJKA 

PAR AVION 

F. J . TlISlflSSEK 
Harreoovea 19 

6125 Al* 0BJ3ICHT 
Ho lands te OW 

0 C » 0 X  5 3 C» C:3« 

B 

SankeéMenj ^ B RozmVeM 

Tubanlefiwe9 21 SSjgBE Osa Postbus169 5340AD Oss 

LINKERDEEL NIEUWE PRIC 
In de zes Nederlandse sorteer
centra staat een groot aantal 
'sorteermachines klein', 'sor
teermachines groot' en 'sorteer
machines overige' opgesteld'. 
Deze laatste categorie blijft hier 
buiten beschouwing. De SMK's 
hebben maximaal veertig uit
ganggroepen per machine, de 
SMG's hebben er zestig. Een 
uitganggroep omvat een aantal 
uitgangen (instraateenheden^ 
waarin post wordt gesorteerci 
voor een en hetzelrae bestel
kantoor. De gesorteerde post 
komt in bakken terecht die wor
den voorzien van gekleurde la
bels (afbeeldingj) . Hierop 
staat het nummer van de uit
ganggoep vermeld, voorafge
gaan door een letter R (rood), G 
(geel) of B (blauw). De kleur 
verwijst naar de sorteerprioriteit 
van de op de machine gedraai
de sorteerlijsten: de 'rode' lijst 
heeft de hoogste prioriteit. De 

op de rode, gele en blauwe la
bels van de SMK, respectievelijk 
SMC vermelde nummers wor
den als eerste deel van de PRIC 
op de poststukken gedrukt. 
Omdatde SMK's en SMG's per 
sorteercentrum worden doorge
nummerd kunnen we uitreke
nen uit welke uitganggroep een 
brief afkomstig is. Zo is C041 in 
afbeelding^ de eerste uitgang
groep van SMK2 en R272 de 
32ste uitganggroep van SMG5. 
De nummers van de machines 
zijn ook op de labels terug te 
vinden. Uiteraard werden bij de 
overgang naar de nieuwe PRIC 
ook de pricjes op de stickers 
van de SMC aangepast {afbeel
ding 4) . In afbeelding^vjorden 
twee poststukken getoond die 
uit dezelfde uitganggroep af
komstig zijn, maar die een ver
schillende instraateenheid heb
ben. DooAioo IS een antwoord
nummer, D6i3oMAeen post
bus van dezelfde firma. 

TWEEDE DEEL NIEUWE PRIC 
Zoals gezegd verwijst de eerste 
letter naar het sorteercentrum 
(L=Leidschendam, Z=Zwolle 
etc). Merkwaardig is dat voor 
een gedeelte van het sorteerge
bied van Den Bosch nog steeds 
de S van Sittard wordt gebruikt 
(afbeelding2) . In het sorteerge
bied Den Bosch volgt na de let
ter het nummer van de instraat
eenheid. In afbeelding 6is de 
verandering van de PRIC te 
zien: eerst werd C3 vervangen 
door EX en vervolgens verhuis
de de instraateenheid 153 naar 
het rechtergedeelte. In het lin
kergedeelte vinden we dan de 
uitganggroep van de SMK, re
spectievelijk de SMC. Zoals eer
der beschreven komt bij post 
die bestemd is voor postbussen 
de instraateenheid in het rech
terdeel van de PRIC overeen 
met de postcode (afbeeldingy). 
De manier van naamgeving/ 
nummering van de instraateen

heden verschilt per sorteercen
trumgebied. Meestal wordt een 
volgnummer gegeven en soms 
wordt een deel van de postcode 
opgenomen. Zie als voorbeeld 
van het sorteercentrum Zwolle 
afbeelding 8. 

Afsluitend kan worden opge
merkt dat door de invoering van 
de nieuwe PRIC meer recht 
wordt gedaan aan de naam die 
deze oorspronkelijk meekreeg: 
procesinformatiecode. Met dit 
artikel is getracht deze proces
informatie voor de geïnteres
seerde filatelist toegankelijk te 
maken. 

Noot: 
' De aanduidingen 'groot' en 'klein' slaan 
met op het formaat van de machines, 
maar op de soort post die ze verwerken 
'Grote post' heeft ongeveer het formaat 
A4, 'kleine post' is kleiner dan A4 en 'ove
rige post' IS post van afwijkend formaat 
Voor een uitvoeriger beschrijving zie 'Phi
latelie' van augustus/september, pagina 
563 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zee lan t l aan i i , 3526 AKUtrecht 
'?!o30-28g42go, fax 030-
2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
E-maiI: nbfv(a)nbfv.demon.nI 

Voorzitter 
vacature 

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

Penningmeester 
S. ï u i n , Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam, ©0598-
626447 

Commissaris Bijzondere 
Pro)ecten/vice-voorzitter 
H. Bui tenkamp 
Ds van Petegemstraat 44 
9645 NW Veendam 
©0598-626274 

Juryzaken en Jeugdzalcen 
P. Alderhesten 
Van Kijfhoekstraat 63 
3341 SK Hendrik Ido Ambacht 
©078-6812576 

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

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

Pers en publiciteit 
vacature 

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

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J.J.M. Pieters 
Stan Kentons t raa t35 
2324 LL Leiden, ©071-5761726 
Materiaalcommissans: 
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris: C. Spoelman 
Hoofdstraat i, 3741 AC Baarn 
f)o35-54i2526 
Openmgst i jden: elke eerste en 
derde za terdagmorgen 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 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Pennmcimeester. 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat2i 
2312 ZP Leiden, ©071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter: P.F.A. van de Loo 
Bergweg 43 , 1217 SB Hilversum 
©035-6245169 
fax 035-6233603 
Keurzendingen uitsluitend aan
getekend naar de secretaris: 
A.W.A. Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, © 0 2 3 -
5384212 (na 20.00 uur) 

Service-afdeling 
Directeur: L. van Dijk 
Lek 54 ,1703 KI Heerhugowaard 
©072-5711935 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdis t raa t i33 
2324 KC Leiden, ©071-5761720 

VOORZITTERSVERGADERING 
SUCCESVOL VERLOPEN 
De jaarlijkse vergadering 
van liet Bondsbestuur 
met de voorzitters van de 
verenigingen werd ge
houden op 15 januari in 
Nieuwegein. Veel voorzit
ters waren daarbij verge
zeld van een medebe
stuurslid. Daarnaast kon 
de voorzitter van de 
Bond, de heer G.A. 
Geerts een aantal gasten 
verwelkomen, onder wie 
een erelid, de voorzitter 
en secretaris van de Stich
ting Filatelie, vertegen
woordigers van Konink
lijke PTT Post, het 
iVlaandblad Filatelie en de 
Stichting Jeugd Filatelie 
Nederland. Ook vele ver
tegenwoordigers van de 
verschillende Bondsdien
sten gaven acte de pre
sence. Helaas betekende 
deze vergadering ook het 
laatste officiële optreden 
van de heer Geerts, die 
zich op medisch advies 
gedwongen ziet zijn func
tie van Bondsvoorzitter 
neer te leggen. In zijn 
openingswoord zei de 
heer Geerts tegen zijn zin 
en met spijt af te treden, 
maar trots te zijn op het 
feit dat hij twee jaar lang 
de Bond heeft mogen lei
den. De heer Geerts deel
de mee dat enkele kandi
daten voor de functie van 
voorzitter zijn benaderd 
en dat ook ijverig is ge
zocht naar andere kandi
daten voor uitbreiding 
van het bestuur. Met vol
doening deelde hij mee 
dat de heren T.J. Koek en 
B. Mol inmiddels als kan
didaten in het bestuur 
zijn opgenomen. Tenslot

te dankte de heer Geerts 
zijn medebestuursleden 
en de dames van het 
Bondsbureau voor hun 
steun in de afgelopen tijd 
en riep de verenigingen 
op om ook in de toe
komst het bestuur de no
dige steun te geven. De 
heer Geerts leidde vervol
gens de vergadering tot 
de lunch. Aan het einde 
van de morgenvergade
ring dankte de secretaris 
van de Bond, de heer P. 
Daverschot, mede na
mens het bestuur en de 
verenigingen, de heer 
Geerts voor zijn grote in
zet en verdiensten voor de 
Bond, onder aanbieding 
van een 'bloemetje'. 

Bondstentoonstellings-
reglement 
De heer Buitenkamp, 
vice-voorzitter van de 
Bond, gaf een uitgebreide 
toelichting op een aantal 
voorstellen tot wijziging 
van het Bondstentoon-
stellingsreglement. Voor
gesteld werd deze wijzi
gingen met ingang van 
2001 van kracht te laten 
worden. Onder meer 
werd voorgesteld alleen 
nog subsidie te geven aan 
tentoonstellingen met 
minstens loo kaders. Ver
der werd voorgesteld om 
het te vragen kadergeld 
bij tentoonstellingen 
door de organisatoren 
zelf te laten vaststellen. 
Ook zou het bestuur het 
aantal tentoonstellingen 
in de categorie 3 en de 
propagandaklasse willen 
beperken tot acht per jaar 
met daarnaast twee ten

toonstellingen in de cate
gorie 2 en éénmaal per 
twee jaar een nationale 
(categorie i) tentoonstel
ling. De heer Buitenkamp 
gaf tenslotte aan dat in de 
toekomst het aantal be
haalde punten voor een 
inzending in elke ten
toonstellingscategorie zal 
worden 'vertaald' in een 
overeenkomstige bekro
ning. Zo zal bijvoorbeeld 
een behaald aantal van 75 
punten in categorie 3 
worden bekroond met 
Goud. Tot nu toe werd in 
dat geval 'slechts' Ver
guld zilver (Vermei!) toe
gekend. Op de diverse 
voorstellen volgden vele 
reacties en vragen en het 
bestuur zal zich waar no
dig over een en ander na
der beraden. Op de Alge
mene Vergadering op 15 
april zullen de voorstellen 
opnieuw aan de orde wor
den gesteld. 

Financiële 
ontwikkelingen 
In verband met afwezig
heid van de penning
meester nam de voorzit
ter de honneurs waar van 
de heer S. Tuin. De heer 
Geerts gaf een gedegen 
toelichting op de finan
ciële situatie van de Bond. 
Daarbij uitte hij zijn zorg 
over de trage indiening 
door de verenigingen van 
de mutatie-opgaveformu-
lieren, aan de hand waar
van de contributies van de 
verenigingen wordt be
paald. Deze formulieren 
moeten elk jaar vóór i 
april worden ingezonden, 
maar in iggg waren alle 
gegevens pas eind augus
tus bekend en de contri
buties ontvangen. De 
voorzitter merkte daarbij 

Bondsnoorzitter G.A. Geerts (rechts) ontuanijt een 'dankboeket' uit handen van Bondssecretaris P. Dauerschot 

op dat de Bond zelf in de 
eerste maanden van elk 
jaar al aan een aantal fi
nanciële verplichtingen 
moet voldoen. Daarnaast 
geven het uittreden uit de 
Bond in iggg van enkele 
verenigingen en een ver
mindering van de subsi
die door de Stichting Fila
telie ook financiële zor
gen. Tenslotte gaf de heer 
Geerts een toelichfing op 
de voorlopige begroting 
voor 2000, die binnen
kort zal worden aangebo
den aan de Algemene 
Vergadering. 

Regiozaken 
Onder leiding van de vice-
voorzitter werd de verga
dering na de lunch voor
gezet. De heer Buiten
kamp zette een plan uit
een met betrekking tot de 
status en de taken van de 
regio's in de toekomst. 
Doel is dat de regiobestu
ren een klankbord wor
den voor de verenigingen 
en zelf met voorstellen en 
ideeën komen. Daarbij 
zou in elke regio een re
giocoördinator als con
tactpersoon moeten wor
den aangesteld. Een en 
ander betreft een meerja
renplan, waarbij het be
stuur graag onder meer 
ook de grote landelijke 
verenigingen en JFN wil 
betrekken. Inmiddels is 
er al overleg geweest met 
enkele regiobesturen en 
in de komende tijd zal 
ook met andere regio's 
contact worden gezocht. 

Filatelistische vorming 
De heer B. Langhorst, die 
al meer dan een jaar als 
kandidaat-lid van het be
stuur de functie van Com
missaris Filatelistische 
Vorming vervult, gaf een 
toelichting op zijn, in
middels door het bestuur 
goedgekeurde, beleids
plan. Dit plan omvat een 
landelijke aanpak van de 
filatelistische vorming, 
die is gericht op alle leef
tijdsgroepen. Daarbij zal 
worden gewerkt vanuit 
regionale steunpunten. 
Momenteel zijn zes 
steunpunten gerealiseerd 
en binnenkort zullen er 
nog acht worden inge
richt. Elk steunpunt zal 
de beschikking krijgen 
over al het benodigde ma
teriaal voor het geven van 
cursussen. Uit de toelich
ting bleek dat inmiddels 
bij zeventig verenigingen 

http://www.nbfv.nl


BADERING NBFV OP 
IAN DEN RIJN 

ALGEMENE LEDENVERI 
15 APRIL IN ALPHEN/ 

Op 15 april wordt in Al-
plien a/d Rijn de giste Al
gemene Vergadering van 
de NBFV gehouden. De 
vergadering vindt plaats 
in het vogelpark Avifauna 
en begint om 11.00 uur 
en zal eindigen om ca. 
16.00 uur. Omstreeks 
12.30 uur wordt de verga
dering onderbroken voor 
de lunch. Na afloop van 
de vergadering wordt 
door het Bondsbestuur 
aan de deelnemers een 
drankje aangeboden en is 
er gelegenheid om de on-

cursussen Begeleiding bij 
Filatelie (BBF) zijn gege
ven. Voor de coördinatie 
van filatelistische vor
ming is sinds kort een 
commissie ingesteld, be
staande uit zes ervaren fi
latelisten, die tijdens de 
vergadering aan de aan
wezigen werden voorge
steld. Voor de landelijke 
filatelistische vorming 
zijn al tientallen docenten 
beschikbaar; bovendien 
wordt gewerkt aan de op
leiding van meer docen
ten. De heer Langhorst 
pleitte bij de verenigings
besturen om in hun be
sturen ook een Commis
saris Filatelistische Vor
ming op te nemen. 

Jeugdfilatelie 
De heer C. van Kempen, 
voorzitter van de Stich
ting Jeugd Filatelie Ne
derland (JFN), memo
reerde zijn oproep in de 
vorige vergadering voor 
financiële bijdragen aan 
het Scholenproject. Tot 
zijn genoegen kon hij 
meedelen dat al twintig
duizend gulden werd ont
vangen. Hij toonde de 
aanwezigen de 'scholen
doos', vol met materiaal, 
zoals natuurlijk postze
gels, maar ook een aantal 
in eenvoudige taal gestel
de lessen over het verza
melen, een handleiding 
voor de docent, een pin
cet, enz. De 'scholen
doos' kost vijfendertig 
gulden. Het Scholenpro
ject is in september iggg 
gestart en inmiddels wer
den al 180 dozen ver
kocht. Uit de van de scho
len terugontvangen eva
luatieformulieren is ge
bleken, dat het project 
goed aanslaat en dat de 
lessen, behalve aan groep 
6 van de basisscholen, 
ook aan de groepen 7 en 8 
worden gegeven. Het ge
middelde waarderingscij-

derlinge contacten te ver
nieuwen. Deze Bondsdag 
wordt 's avonds besloten 
met een bondsdiner. De 
kosten van de lunch en 
het bondsdiner zijn re
spectievelijk f22.50 en f 
60.- 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 

fer van de scholen is 8,4. 
De heer van Kempen stel
de nogmaals dat het doel 
van het Scholenproject is 
om meer jongens en 
meisjes lid te doen wor
den van een jeugdclub. 
Die clubs moeten er dan 
ook wel zijn, stelde de 
heer van Kempen. Nog 
steeds zijn er vele tiental
len verenigingen die geen 
jeugdclub hebben en hij 
drong aan op de oprich
ting van deze jeugdclubs, 
ook al zijn er ter plaatse 
misschien nog maar en
kele belangstellende jon
geren. 

Abonnementen Filatelie 
De heer Walraven, verte
genwoordiger van het 
Bondsbestuur in het be
stuur van het Maandblad 
Filatelie, gaf een over
zicht van de verschillende 
wijzen waarop individu
ele verzamelaars en ver
enigingen een abonne
ment op dit blad kunnen 
nemen. Hij wees daarbij 
op de na de in iggg ge
houden enquête ingestel
de mogelijkheid voor ver
enigingen om voor een 
geringe meerprijs {ƒ 
30,25) een abonnement 
voor minimaal 25 leden te 
nemen. Hij deelde mee 
dat overigens geen enkele 
vereniging na de enquête 
hun al bestaande abonne
ment heeft gewijzigd. 

Toekomstige tentoon
stellingen 
Nadat de Commissaris 
Evenementen, de heer 
V^alraven, een overzicht 
had gegeven van de in 
iggg gehouden tentoon
stellingen, deelde hij mee 
dat dit jaar zeventien ten
toonstellingen zullen 
worden gehouden. Om
dat de onderhandelingen 
met de Jaarbeurs in 
Utrecht nog steeds geen 
resultaat hebben gehad. 

wordt aan boord koffie 
met gebak en een lunch 
aangeboden. De kosten 
van de boottocht zijn 
f40.- per persoon. Be
langstellenden kunnen 
zich opgeven voor zowel 
de lunch en het bondsdi
ner als voor de boottocht, 
door betaling van ge
noemde bedragen vóór 
31 maart a.s. op Post-
banknummer 32.64.776 
ten name van 'NBFV Bij
zondere Activiteiten' te 
Utrecht onder vermel
ding van 'AV lunch' en/of 
'diner' en/of'boottocht', 
alsmede uoor wie de beta
ling wordt gedaan. 

staat een GSE-evenement 
in het najaar 2000 en 
daarmee ook de voorge
nomen manifestatie van 
het LOG, echter 'op losse 
schroeven'. Het voorne
men is om in het voorjaar 
van 2001 een GSE-evene
ment te houden in Ahoy' 
Rotterdam. Dit evene
ment zal worden gecom-

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

NAPOSTA 2001 IN 
WUPPERTAL (D.) 
Van 24 tot 27 mei 2001 
wordt in de historische 
Stadhalle in Wuppertal, 
Duitsland, de categorie i 
tentoonstelling Naposta 
2001 gehouden. De ten
toonstelling wordt geor
ganiseerd door de Duitse 
Bond met medewerking 
van de Philatelistische Ar
beitsgemeinschaft 
Wuppertal. Inzenders uit 
Nederland kunnen aan 
deze tentoonstelling 
deelnemen. De tentoon
stelling omvat alle klas
sen, ook de Open Klasse. 

bineerd met een categorie 
I tentoonstelling, om in
zenders de mogelijkheid 
te geven om te worden 
gekwalificeerd voor deel
name aan de in 2002 te 
houden FEPA-tentoon-
stelling, Amphilex 2002. 

Aan het einde van de ver
gadering werd door velen 

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

Bij aanmelding is een 
verklaring van de NBFV 
vereist dat u bent gerech
tigd voor deelname. Deze 
verklaring en een aan
meldingsformulier kunt 
u aanvragen bij het 
Bondsbureau. De aan
meldingsformulieren 
moeten vóór 50juni 2000 
aan het volgende adres 
worden gezonden, waar 
u ook nadere inlichtin
gen kunt vragen: Hans 
Jürgen Bongardt, Erb-
schlöer Str. 17, 4236g 
Wuppertal; tel. 
0202/2461245, fax 
0202/246.1247, E-mail: 

nog gebruik gemaakt van 
de rondvraag. De vice-
voorzitter dankte tenslot
te de aanwezigen voor 
hun deelname en in
breng, waarna hij onder 
applaus van de aanwezi
gen de vergadering om 
ca. 15.30 uur kon sluiten. 

P. Daverschot 
Secretaris 

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

Datum 

18-19 mrt 

24-25 mrt 

24-26 mrt 

8-9 apnl 

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 
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 NA Kerkrade 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 
Wiik bil Duurstede 0343-572955 
Jubileum Philatelistenclub 
Rotterdam A Dijkman, 
Mauvelaan 24, 3141 KL 
Maassluis 010-5915644 
60 jaar LVvPV Leiden W 
Hogendoom, 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 BarendrecM 0180-614430 
50 jaar Philatelica Emmen G de 
Vries, 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 0 Obennk, 
Valkenierslaan 1, 9301 KM Leek 
050-5019547 

Gebouw en plaats 
a 

NOVA College, 
Kanaalstraat 7, IJmuiden 

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

Dorpshuis Swanla, 
Burg Klinkhamerweg 86, 
Zevenhuizen 

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

Boerhavemuseum 

School Philips van Horne 
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 

P103 

P84 

P 200 

P/J/W 
350 

W3/P 160 

P105 

7 60 

W3 300 

P100 

P240 

P50 

- '150 

P260 

OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN 
IN HET JAAR 2000 
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SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botereloot 20,3011 HG Rotterdam,Tel. 010-4143077*Fax 010-4149499 

Afm.: 340x310x75 mm (LxBrxHg) riideliit'e ac«|P"'® 
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Pzh. N. de Neef 
Diversen Nederland & O.G. (NVPH) 

(en overige volgens Zonnebloem 2000) 
PID Indonesië partij postfnsse complete 

en verschillende uitgiften, totale 
cat wrd ƒ 400,- voor ƒ 55,-

P11 Als voren, maar uitsluitend postfnsse 
blokken ƒ 109,-

P12 Ned Antillen en Sunname, complete 
verschillende uitgiften postfris. 
cat wrd ƒ 400,- voor ƒ 39,-

P13 Rep Sunname ca 65 versch 
blanco FDC's, cat wrd meer 
dan ƒ 600,- voor slechts ƒ 44,-

P14 Ned Ant, 100 verschillende blanco 
FDC's ca ƒ 500,- c w ƒ 39,-

P17 Nederland, 150 verschillende blanco 
FDC's, ca ƒ 600,- OW ƒ 60,-

P18 Nederland samenstelling van versch 
complete uitgiften postfris 
cat wrd ƒ 300,- ƒ 40,-

Nederland Luxe postfns 
141/43 32,00 
350/55 37,00 
454/59 1,80 
460/68 7,00 
469/73 1,70 
487/89 57,50 
542/43 9,50 
550/55 48,00 
556/60 74,00 
583/87 16 00 
465/34b 12 00 
661/65 10 50 
641/45 25 00 
676/80 7 50 
693/94 4 00 
700/01 5 75 
707/11 1150 
722/26 9 90 
747/51 12 00 
752/56 6,90 
774/76 8 50 
786/90 4,80 
886/88 5,00 
1015/23 2,75 
1098/02a 2,20 
boekje 37 9 50 

549/567 155 00 
568/577 48,00 
601/616 52,00 
617/40 37,00 
641/654 47,00 
655/670 42,00 
671/687 95,00 
688/706 38,50 
707/719 21,00 
720/735 22,00 
736/751 35,00 
752/763 12,50 
764/783 21,00 
784/853 20,50 
855/937 36,00 
963/1042 54,00 
Blokken/velletjes 
854 27 00 
1630 19,00 
1646 35,00 
Aanbieding postfns 
Alle combinaties uit 
kinderblokken 1965 
t/m 1976(65st)uit 
43 blokkeni 
voor slechtst 25,00 

Bestellingen b v k schrifteli|k (of fax 052 
maandag van 11 00-22 30 uur) Franco 
4335822 korting 2% of 4 % boven ƒ £ 
Nederland, Ned Antillen, Aruba, Suriname 

Pzh. N. DE NEEF POSTBUS ' 

N E D E R L A N D & O . G . 
Nederland 
mooi gebruikt 
98 
220/23 
238/39 
240/43 
244/47 
257/60 
261/64 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
313/17 
318/22 
325/26 
327/31 
347/49 
350/55 
405/21 
444/53 
460/73 
490/94 
495/03 
508/17 
544/48 
573/77 
661/65 
666/70 
671/75 
1262/65 
1275/78 
1281/84 
1468/70 
1521/23 
1556 
1788/07 

16 50 
7 00 

36,00 
22 00 
42 00 
25,00 
20,00 
11,50 
12,00 
8,25 
7,25 
6,25 
4,50 
2,75 
3,50 
2,90 
4,40 
3,25 
4,00 

65 00 
4,00 
2 40 
2 25 
2 90 
2 40 
2 80 
4 00 
3 50 
8 75 
8 25 

10 00 
24 50 
0 70 
0 70 
0,80 
1 80 
2 00 
2,00 
1,60 

Dienst gebruikt 
9/15 
16/19 
20/24 
25/26 
27/43 
44/58 

3-610702) Te 
joven ƒ 100, 
00,- Gratis 

54,00 
40,00 

4,00 
13,50 
7 00 

11,00 

0523-6 
BIJ VOO 

prijslijster 
, Rep Sunname en Ine 

143 770 OACD 

Nederland met 
nette plakker 
136/38 140 00 
323/26 1175 
356/73 125,00 
460/68 2,35 
490/517 15 50 
596/00 5 25 
655/59 9 25 
688/92 5 75 
707/11 7 25 
715/19 4 60 
720/35 13 50 
736/51 18,50 
752/63 7 75 
Sunname postfns 
130/36 52,50 
137/40 70,00 
146/49 62 50 
187/89 9,00 
206/09 7,00 
274/77 7,00 
280/83 69,00 
295/96 6,25 
317/20 8,25 
361/70 7,00 
326/419 40,00 
420/653 45,00 
LP23a 5,00 
LP23b 5 25 
Antillen postfns 
153/57 27 50 
164/67 2 00 
258/60 1 00 
265/68 2 00 
271/74 3 00 
315/17 2 40 
323/392 10 90 
434/530 19,90 
616/675 25 90 
676/702 13,50 
764/774 6,90 
776/781 5,80 
798/816 20,90 
Overige in lijsfi 
Ned Antillen en 
Indonesië ook in 
abonnemenfi 

14978 (zaterdag en 
ruitbetaling op giro 
1 op aanvraag van 
onesie 

EDEMSVAART 



OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. ^ 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053-433.55.00 (privé 053-433.33.98) Fax 053-434.10.94 

VEILING 157 
staat gepland op O l I K l d d n / l d p n i ^%3%3%3 in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te 
Apeldoorn. 
Voor deze veiling ontvingen wij opnieuw enkele honderden grote en kleine inzendingen: 

NEDERIAND: 
Betere zegels en series, gestempeld, ongestempeld en ook veel postfris incl. topnummers. 
Rolzegels, los en in strippen van 5 en 21. 
Portzegels, gespecialiseerd op type en tanding. 
POSTBEWIJSZEGELS de serie compleet op FORMULIEREN! 
SPOORWEGZEGELS, een speciaalverzameling w.o. complete vellen, proeven en poststukken. 

POSTGESCHIEDENIS: 
EO postgeschiedenis, brieven met betere frankeringen. 
Postwaardestukken, een omvangrijke collectie met veel VERHUISKAARTEN. 
Een collectie FIRMA-PERFORATIE op brief (tientallen kavels). 
STEMPELMATERIAAL: ca. 400 kavels PUNTSTEMPELS. 

O. G.: betere zegels en series, poststukken en stempelmateriaal. 

Europa: aanbod van zegels en poststukken van vrijiuel alle landen w. o. uitgebreid FINLAND, FRANKRIJK, 
LUXEMBURG, ZWEDEN en ZWITSERLAND en o.a. Liechtenstein VADUZ-bloc. 

Overzee: Eng. koloniën, Israël enz. 

Collecties, insteekboeken en dozen; ca. 2500 kavels van enkele tientjes tot vele duizenden guldens. 
(Inzetprijzen collecties Nederland vanaf ca. 6% cataloguswaarde) 
DEZE VEIUNG BEVAT EEN ZEER BELANGRIJK EN GROOT AANBOD COLLECTIES. 
Veel van deze collecties worden NIET VERKAVEIJ) en geheel compleet aangeboden! 

Onze omschrijvingen zijn objectief en nauwkeurig, het gevolg: een enorm (en iedere veiling toenemend) aantal schriftelijke 
biedingen!! (en natuurlijk veel persoonlijk bezoek aan kijk- en/of veilingdagen in Enschede en Apeldoorn). 

INTERESSE: vraag onze nog steeds gratis(!) catalogus eens aan: 
een telefoontje, briefikaart) of fax is voldoende. 
De catalogus met alle informatie en tijden zal ca. 12 maart verzonden worden. 

Veiling 158 staat gepland 2/3 juni 2000 a.s. in Apeldoorn. 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot begin april. 
Omvangrijke inzendingen kunnen afgehaald worden. 

DE O.P.V., RUIM 29 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND III 



SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

AFLEVERING 2: OPDRUKVERVALSINGEN 
TEN NADELE VAN DE VERZAMELAAR [1] 

In aflevering 2 van deze 
rubriek (zie 'Filatelie' van 
februarijl., pagina's 126 
tot en met 128) was de 
aandacht gevestigd op 
het zegelbeeld. Wel of 
geen beeldverandering 
was hier bepalend voor 
het herkennen of onder
kennen van de verval
sing. 
Bij het namaken van op
drukken op zegels  het 
onderwerp van deze afle
vering  heeft de vervalser 
steeds het oogmerk om 

de posterijen of de verza
melaars te benadelen. De 
meeste vervalste opdruk
ken zijn echter gefabri
ceerd om verzamelaars te 
beduvelen. Of we nu kij
ken naar Fournier' (met 
zijn vele valse opdrukken 
die zowel op echte als op 
volledig valse 'zegels' 
werden aangebracht met 
behulp van de toen be
kende druktechnieken) 
of naar de moderne ver
valser (gebruik makend 
van fotokopieermachine 

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 met de auteur; die kan het materiaal dan on
derzoeken en eventueel bespreken in de loop van 
deze serie (of een eventuele volgende). 

of printer, al dan niet 
aangestuurd door een 
computer): al deze pro
ducten komen vroeg of 
laat in een verzameling 
terecht. De verscheiden
heid aan 'drukmogelijk
heden' is legio. 
Fournier bracht de op
drukken met behulp van 
boekdruk of steendruk 
aan. Hij maakte vele ver
schillende opdrukken. 
Andere vervalsers ge
bruikten een stempeltje 
waarmee ze zegels voor
zagen van een opdruk. 
Latere vervalsers hebben 
de mogelijkheden van de 
verschillende druktech
nieken volledig uitgebuit. 
Boekdruk of hoogdruk 
was het gemakkelijkst. 
We kunnen hier onder 
andere denken aan de 
UNTEAopdrukken^ op 
zegels van Nederlands 
NieuwGuinea. Het van 
een opdruk voorzien van 
losse zegels was en is 

hierbij mogelijk. Offset 
of vlakdruk werd of 
wordt toegepast bij het 
van opdrukken voorzien 
van complete vellen. De 
offsetplaten konden op 
vrij eenvoudige wijze 
worden vervaardigd. Ras
terdiepdruk is een te ge
compliceerde druktech
niek om te gebruiken 
voor het maken van valse 
opdrukken; vandaar dat 
deze methode eigenlijk 
wel kan worden uitgeslo
ten. Zeefdruk is echter 
wel een techniek die kan 
worden toegepast om 
vellen of veldelen op vrij 
eenvoudige wijze van val
se opdrukken te voor
zien; toch zult u deze me
thode maar zelden tegen
komen. 
Als we kijken naar de mo
derne methoden van ver
menigvuldigen van beel
den of teksten dan zal de 
kopieermachine de eerste 
zijn die gebruikt wordt. 

Voor de vervalser is de 
moeilijkheid meestal hoe 
hij de opdruk precies op 
de juiste plek van het ze
gelbeeld ofvan het 
vel(deel) krijgt. Verval
sers zijn echter bijzonder 
inventief en ze weten hier 
meestal wel uit te komen. 
De vervalsers van onze 
tijd maken hun opdruk
ken met behulp van de 
computer. Zij scannen 
eerst de originele opdruk 
in, bewerken deze even
tueel in de computer en 
printen de opdruk meest
al met behulp van een la
ser of inkjetprinter uit. 
Ook andere printersoor
ten worden gebruikt. 
We keren terug naar de 
meest voor de hand lig
gende drukmethode voor 
het aanbrengen van op
drukken: boekdruk (ook 
wel hoogdruk genoemd). 
Deze techniek heeft spe
cifieke kenmerken. Eén 
van die kenmerken is de 
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Links: Nederland, oprui
mingsuitgifte 1923 
(NVPHnummer iigA); 
origineel; opdruk aange

bracht in boekdruk. 
Rechts: nogmaals de Ne
derland opruimingsuit
gifte van 1923; verval

sing; opdruk in boekdruk. 
Vergelijk bijvoorbeeld de 
bovenste punt van de ' i' 
en het bovenste deel van 
de 't'. Er zijn meer ver
schillen. Vooral de op
druk op de ij'li in de lijn
tanding ii7i is vaak een 
bron voor opdrukverval
sing. De gehele serie op
drukken is in grote hoe
veelheden vervalst, vooral 
vóór de Tweede Wereld
oorlog. Deze werden on
der andere vervalst om 
als vulling in de bekende 
postzegelpakketten te 
dienen. 

Linksboven: Duitsland, 
geallieerde bezettingszo
ne 1948 (iVlichelnummer 
431); origineel; opdruk in 
boekdruk. 
IVliddenboven: dezelfde 
zegel, maar nu als verval
sing; opdruk in boekdruk. 
Rechtsboven: nogmaals 
een vervalsing van Mi
chelnummer43i; dit
maal de achterzijde van 
de zegel met het afkeu
ringstempel Schlegel. 
Linksonder: een uitver

groting van de originele 
opdruk; zie de gelijkma
tige vorm van de opdruk 
en de kraalrand. 
Rechtsonder: nogmaals 
een vergroting, maar dit
maal van de vervalste op
druk; zie de vervorming 
van de gekopieerde op
druk en de te dikke inkt
laag. Deze opdruk is ja
ren later gemaakt; de ver
valser heeft deze'te 
mooi' en 'te zwart' willen 
maken. 

^m^—  ■ • ^ 
TEBIftALEN'j 

Links: Nederland, port
zegel, overdruk 1924 
(NVPHnummer P65); 
origineel; boekdruk. 
Rechts: een vervalsing; 
opdruk in boekdruk. De 
eerste kenmerken zijn de 
slecht afgedrukte teksten 
'TE BETALEN'en'PORT'; 
de letters zijn groter en 
anders van vorm (zie 
vooral de 'R'); het cijfer 
'4' is 'stomper'; de 'C' is 

vetter/breder en de top
schreef is grover; de voet
schreef van de 'N' is kor
ter en dikker, de dunne 
lijnen (stammen) zijn 
dikker; de bovenzijde van 
de 'T' is grover en de 
voetschreef is korter. De 
zegels zijn veel vervalst 
vóór de Tweede Wereld
oorlog, eveneens voor 
pakketvulling (let vooral 
op de Stempeldatum!). 



zogenoemde kraalrand 
om het beeld. Deze vorm 
is niet te reproduceren 
met welke techniek dan 
ook, met uitzondering 
van de fotografie. Een an
der kenmerk van boek
druk is de zogenoemde 
'moet' aan de achterkant 
van de zegel. Als het pa
pier van de zegel nat is 
geweest of als de druk-
spanning niet zo groot is 
geweest, dan zal men de 
'moet' niet zo snel her
kennen. Als de originele 
opdruk in boekdruk 
(hoogdruk) is aange
bracht, zal een vervalste 
opdruk - als deze in een 
andere druktechniek is 
aangebracht - snel her
kenbaar zijn. 
Een tweede drukmethode 
die veel is gebruikt was 
steendruk (ook wel direc
te vlakdruk genoemd) en 
later offset (indirecte 
vlakdruk). Het bedruk
ken van vellen kon vrij 
gemakkelijk geschieden. 
Er moest echter wel reke
ning worden gehouden 
met het feit dat het hier 
om een druktechniek 

ging waarbij met vocht 
moest worden gewerkt. 
Soms gebeurde het dat 
een vel vastplakte aan de 
tegendrukcilinder, met 
alle gevolgen van dien. 
Omdat het letterbeeld 
niet de karakteristieke 
'kraalrand' van boekdruk 
vertoont en de kleurvlak
ken behoorlijk egaal zijn, 
zullen in steen- of offset-
druk vervaardigde valse 
opdrukken minder snel 
worden herkend. Er is 
nogal wat druktechni-
sche kennis nodig om 
deze vervalsingen snel te 
herkennen. Alleen als het 
drukbeeld verschillen 
met het origineel ver

toont (wat gelukkig 
meestal het geval is) kun
nen ze worden herkend. 
Opdrukken vervaardigd 
in plaatdruk hebben zo'n 
karakteristieke vorm dat 
vervalsingen ervan met
een kunnen worden her
kend. Meestal probeerde 
men opdrukken in plaat-
druk na te maken door te 
drukken in boekdruk met 
een wat dikkere inkt, met 
vernis. Een andere me
thode die men hier wel 
voor gebruikte was de 
zeefdruk. Omdat plaat-
druk een karakteristiek 
beeld oplevert aan de 
achterzijde van het be
drukte materiaal - dit in 

Links: Nederland, post-
pakket-verrekenzegels, 
overdrukken 1924 
(NVPH-nummerPV2). 
Links het origineel (boek
druk), rechts een verval
sing (boskdruk). 
Onder de zegels uitver
grotingen van respectie
velijk het origineel en de 
vervalsing. Kenmerken 
van de echte opdruk zijn 
de ophaal van de ' i ' (be
gint breed en loopt iets 
rond), de voetschreven 
(recht en hoekig, de stam 
van de ' i ' is gelijkmatig 
van breedte); de verticale 
ophaal van de '5 ' (bijna 
recht), de vlag is horizon
taal en bijna even breed, 
het eindneerhaal is kort 
en recht; de krul van de 
'5' heefteen duidelijke 
afscheidingsinham naar 
de ronding. 
Omdat de opdruk op de 
basiszegel - net als de op
druk '11 cent' - vrij ge
makkelijk was na te ma
ken, bestaan er veel ver
valsingen van. Buiten de 
verschillen in de tekst 'Te 
Betalen' en 'Port' zijn 
vooral de verschillen in 
'15' en 'CNT' van belang. 
De ophaal van de ' i ' is 
ongelijkmatig met een 
slechte overgang naar de 
stam, de voetschreven 
zijn dun en langer, de 
stam van de ' i ' is niet ge
lijkmatig van breedte, 
aan de voorzijde, vlak bo-

tegenstelling tot zeef
druk - zijn vervalste op
drukken die met behulp 
van de zeefdruktechniek 
zijn gemaakt meteen her
kenbaar. 
Een opdruk die met be
hulp van een kopieerma
chine is vervaardigd ver
toont naast en rondom 
het beeld altijd zwarte of 
gekleurde partikels van 
de gebruikte kopieerto
ner. Gaat het om een la
serprinter, een inkjet-
printerofeen bubblejet-
printer (of welke andere 
printersoort dan ook) 
dan is in het beeld altijd 
te zien dat deze techniek 
is gebruikt. Matte 'inkt' 
met partikels, te glanzen
de inkt (soms met vervui
ling rondom) of een dik
ke inktopbouw zijn de 
belangrijkste kenmer
ken. 
Tot zover deze uiteenzet
ting. Ook nu weer zullen 
de afbeeldingen duide
lijkheid moeten verschaf
fen over de vervalste op
drukken. Op deze pagi
na's wordt meestal eerst 
een orignele zegel ge

ven de schreef, zien we 
een uitstulping (één van 
de belangrijkste kenmer
ken) ; de verticale ophaal 
van de '5 ' is schuin, de 
vlag is niet horizontaal, 
de eindneerhaal is lang 

Nederlands-Indië, hulp
uitgifte 1902 (NVPH-
nummer 38). 
Links het origineel; op
druk in boekdruk, rechts 
een vervalsing; kopstaan-
de opdruk in boekdruk. 
Deze opdruk komt zowel 
ongebruikt als gebruikt 
voor. De afstempeling is 
in het laatste geval 
'SOERABAJA2561902'. 
De verschillen in de op
druk zijn duidelijk: dik
kere schreven aan de ' i ' , 
dikkere breukstreep zon
der schuin uiteinde; de 
krul van de '2' is vetter en 
de bovenlijn dikker, de 
voet van de '2' is duide
lijk anders. 
De kleur van de vervalste 

toond en daarna de ver-
valsing(en). Soms wordt 
een uitvergroting ge
bruikt om de verschillen 
aan te tonen. Ook in de 
volgende aflevering van 
'Vervalsingen herkennen' 
zullen we nog een aantal 
voorbeelden van opdruk-
vervalsingen tonen. 

Noot: 
': Francois Fournier (1846-
igi/) was een professionele 
vervalser, al zag hij zichzelf 
meer als schepper van 
kunstobjecten en weldoener 
van kleine, niet-kapitaal-
krachtige verzamelaars. 
Deze handige zakenman 
was verantwoordelijk voor 
de totstandkoming van dui
zenden vervalsingen; in zijn 
laatste prijscourant (1914) 
werden bijvoorbeeld 3.671 
verschillende zegels aange
boden. 
': UNTEA staat voor United 
Nations Temporary Exccutiuf 
Authority, het VN-orgaan dat 
Nieuw-Guinea's overgang 
van Nederland naar Indone
sië moest begeleiden. 

en met rond uiteinde; de 
krul van de '5 ' heeft geen 
afscheidingsinham naar 
de ronding. De kleur van 
de opdruk is minder 
egaal (let vooral op de 
Stempeldatum 1917!). 

opdruk is veel matter dan 
de originele. 
De opdruk is gemaakt 
door de boekhandelaar 
annex postzegelhande
laar Moquette in Soera-
baja, die wel meer 'filate-
listische noviteiten' heeft 
gemaakt. In de NVPH-ca-
talogus 1964 was nog de 
volgende tekst opgenoe-
men: 'Aangezien twijfel 
is gerezen aan het be
staan van de 1/2 op 2 cent 
met kopstaande opdruk, 
wordt dit zegel niet meer 
gecatalogiseerd.' 
Ondanks deze disl̂ cwalifi-
catie wordt de zegel nog 
steeds op tentoonstellin
gen geëxposeerd als zijn
de een afwijking. 

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. 



Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2000 (ver
schijnt begin mei) moeten 
uiterlijk op i april aanstaan
de in het bezit zijn van de re
dactie van 'Philatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen. 

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 
• 10 en II maart: 
Vlissingen. Eénkaderwed
strijd en propagandaten
toonstelling, georganiseerd 
ter gelegenheid van het 55ja
rig bestaan van de Vlissingse 
Filatelisten Vereniging. 
Christelijke Scholengemeen
schap Walcheren, A. Coor
tenlaan 5. Ca. 60 kaders; be
kerlezing op 11/3 (aanvang 
10.30 uur). Openingstijden: 
op 10/3 van 12 tot 18 uur en 
op 11 maart vanio tot 16 uur. 
Inlichtingen: C.H. Lagace, 
Postbus 391, 4380 AJ Vlissin
gen. 
• 16,17 en 18 maart: 
München (Duitsland). Inter
nationale Münchner Briefmar
kenta^e. iVlOC, München Frei
mann. Stands van postadmi
nistraties (12) en handelaren 
(65). Open Klasse met geld
prijzen. Inlichtingen: August 
Wahn Philatelie, Friedrich 
Dürrstrasse43, D74074 
Heilbronn (Duitsland). 
• 18 en 19 maart: 
IJmuiden. Noordzecpost 2000, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het 65ja
rig bestaan van de postzegel
vereniging IJmuiden en het 
30jarig bestaan van de 
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 18/9 van 10.30 tot 17 uur 
■> en op 19/9 van 10 tot 16 uur. 
I Inlichtingen: telefoon 0255
" 522310 of 0255522531. 
1 • 24 en 25 maart: 
^ Aalsmeer. Hobbypost 2000, 
^ eenkaderwedstrijd en propa
^ gandatentoonstelling, geor
« ganiseerddoorPostzegelver
 eniging Aalsmeer. De Scha
o kei, Cyclamenstraat70. 

« I l Schriftelijke veiling, ruil
• J i l beurs, jeugdinstuif,handela
* » » renstands. Openingstijden: 

op 24/3 van 14 tot 22 uur en 
op 25/3 van 10 tot 16 uur. In
lichtingen: M. Mijwaart, 
Postbus 249,1430 AE Aals
meer, telefoon 0297321656. 

• 24, 25 en 26 maart: 
Voerendaal. Limburgse Filate
listcnda^en 2000, propaganda
tentoonstelling ter gelegen
heid van het 25jarig bestaan 
van de postzegelvereniging 't 
Fakteurke te Klimmen en het 
40jarig 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 PVKlim
men, telefoon 0455753131. 
• 25 maart t/m 3 april: 
Bangkok (Thailand). 
Bantjkok 2000, internationale 
tentoonstelling georgani
seerd door de Communications 
Authoriti) oJThoiland, 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, wedstrijd annex pro
pagandatentoonstelling in 
het kader van de viering 
700jaar Stadsrechten van 
Wijk bij Duurstede, georgani
seerd door de filatelistenver
eniging Wijk bij Duurstede 
en jeugdpostzegelclub 'De 
Postduif, in samenwerking 
met het Nederlands Rode 
Kruis. MS Henri Dunant, ha
ven van Wijk bij Duurstede. 
Propagandatentoonstelling 
(ca. 140 kaders, waaronder 
40 voor de jeugd), Rode
Kruistentoonstelling, hande
larenstands. Inlichtingen: P. 
van der Sleen, Vlamoven i, 
3961EA Wijk bij Duurstede, 
telefoon 0343572955, fax 
0343592216. 
• 22 t/m 28 mei: 
Londen (GrootBrittannië). 
The Stamp Shou; 2000, wereld
postzegeltentoonstelling ge
organiseerd door P&O 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, 
GrootBrittannië. 
•30 mei t/m 4 juni: 
Wenen (Oostenrijk). 
WIPA 2000, internationale 
postzegeltentoonstelling 
(alle klassen). Austria Center. 
Inlichtingen: Organisations
komitee WIPA, Postfach 67, 
A1043 Wien (Oostenrijk). 
• 21 t/m 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, CH9001 St. 
Gallen (Zwitserland). 
• 15 t/m 21 augustus:Jakarta 
(Indonesië). Indonesia 2000, 

wereldpostzegeltentoonstel
ling georganiseerd door de 
Indonesian Philatehc Association 
in samenwerking met PT Pos 
Indonesia (Persera). Inlichtin
gen: Organizing Committee 
Indonesia 2000, c/o IPA, Ja
lan Pos 2 Jakarta 10710 (Indo
nesië). Email: ina2000@ 
jakarta.wasantara.net.id 
• 21 en 22 oktober: 
Weert (L.). Raja 2000  Lim
philexXXXI, tentoonstelling 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 0495533862. 
• 4 en 5 november: 
Berg en Dal. Propagandaten
toonstelling in het kader van 
750 jaar Berg en Dal. Golden 
Tulip Hotel Val Monte, Oude 
Holleweg 5,1017. Opening
stijden: op beide dagen van 
10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
J.M. Rijsdijk, Postweg 37, 
6523 KR Nijmegen, telefoon 
0243221596. 
• 18 november: 
Leek. Noordpbila 2000, propa
gandatentoonstelling met 
verenigingscompetitie. Nien
oordcoUege, Waezenburg
laan 51, 9.3017.30 uur. In
lichtingen: telefoon 050
5019547. 

• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Ha^iia 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 
door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan
mark en de Deense handela
renorganisatie. Thema: Buil
dintj bridges betu;een people. Bel
la Center. Inzendingen in 
drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg
raesvej 134, DK2770 Kastrup 
(Denemarken). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• II maart: 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321

314305
Gouda. Het Anker, Emma
straat49,1016. Telefoon 
0182631858. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,10
16. Telefoon 0105915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, 1016. 
Voorschoten. Cultureel Cen
trum, Prinses Marijkelaan 4, 
1016. Telefoon 0715611719. 
Zeist. CC ZeistKerkebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho

nigstraat3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
• 12 maart: 
Amsterdam. Ondernemers
college, Jan Tooropstraat loi, 
1016. Telefoon 030
6063944. 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 
34,10.3013. Telefoon 0411

673775
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. Telefoon 
0773517700
• 18 maart: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Delfzijl. Aquation, Zeebad
weg 7,1016. Telefoon 0596
613191. 
Gorinchem. Exoduskerk, 
Mollenburgsewegi5,1016. 
Telefoon 0183581350. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 

i Huizen. Het Visnet, De Ruy
terstraat 7,1016. Telefoon 

I 0355310865. 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,1016. 
Telefoon 0714071907. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6,1115. Telefoon 0297
289322. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 
• 19 maart: 
Alkmaar. Hoornsevaart, Her
tog Aelbrechtweg 4, 1017. 
Den Helder. Het Midden
schip, Bernhardplein 76,10
16. Telefoon 0223612544. 
Essen (Duitsland). Saalbau 
Essen, Huyssenalle 53,1017. 
Inlichtingen: Rolf Schneider, 
Huttropstrasse 54, D45138 
Essen (Duitsland). 
Heemstede. Casca De Luifel, 
Herenweg 96,1115.30. Tele
foon 0235334252. 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,1016. 
Telefoon 0492538224. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hof
laan 169,1116. Telefoon 071
5215942. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
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. 
Dieren. NFVSkandmauie. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Doetinchem. Ketz, Hout
kampstraat 64, 10.3015.30. 
Telefoon 026333265. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,1016.30. 
Drachten. 'tFallaet, Dollard 
119,1016. Telefoon 0513
688296. 
Groningen. Nederlandse Vereni
ging] uoor Thcmatiscbe Filatelie 
Martinihal, Springerlaan 2, 
tijd onbekend. Telefoon 
0299425078. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. 't Zand, Harmon
ieplein 4,1216. Telefoon 
0306011918. 
Maaseik (B.). T.I. SintJans
berg, Weertersteenweg, 13
16. Inlichtingen: H. Thyssen, 
Weertersteenweg 119c, B
3680 Maaseik (B.). 
Noordwijk. Bollenbad, Nieu
we Zeeweg 65,1017. Tele
foon 0713614198. 
RotterdamZuid. De Laren
kamp, Slinge 303, 913. Tele
foon 0180430034 (mavr 19
20 uur). 
Veenendaal. CSG Veenen
daal, Boompjesgoed 14, 916. 
Telefoon 0318513512. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10
17. Telefoon 0167523361. 
Zwolle. Veilinghuis, Voor
straat 23, 1016. Telefoon 
0384216493. 
• 26 maart: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan 91, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Diemen. Burgemeester Bic
kerstraat 46a, 1016. Telefoon 
0365290962. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13
16. Telefoon 0475486144. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
Nieuwveen. De Ringkant, 
Hazeweg i, 1016.30. Tele
foon 0297283318. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135286408. 
• 27 maart: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.3022. Telefoon 026

3340331
• I april: 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof 400,13.3017. Tele
foon 0182396440. 
Haaksbergen. De Bron, Hib
bertesstraat 8,1017. Tele
foon 0547363000. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Lisse.'tPoelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 



43, io-i6. Telefoon 0528-
275629. 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.15-16.30. 
Telefoon 0341-256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,10-15. Tele
foon 0297-286886. 
Veenendaal. De Lampegiet, 
Kerkewijk 10,10-16. Telefoon 
0318-517569. 
• 2 april: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.30-12.30. Telefoon 
0493-691428. 
Berg en Dal. Hotel Erica, Mo-
lenbosweg 17,10-17. Tele
foon 024-3220393. 
Enschede. Vrieler, Brink
straat 301,10-16. Telefoon 
053-4764117. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
Waalwijk. Het Nieuwe Udo, 
Vijverlaan 10,10-16. Telefoon 
030-6063944. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14, tijd onbe
kend. Telefoon 0343-
573649. 
• 5 april: 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.30-17. Telefoon 071-
3614198. 
• 8 april: 
Dronten. De Open Hof, 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
16. Telefoon 010-5915346. 
Ommen. Hervormd Cen
trum, Prinses Julianastraat 8, 
10-16. Telefoon 0547-
363000. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, 10-16. 
Zeist. CC Zeist-Kerkebosch, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho-
nigstraat3,10.30-15.30. Te
lefoon 0316-529241. 
• 9 april: 
Aarschot (België). Het Gast
huis, Demervallei, 9-17. In
lichtingen: J. Jadot, Spoor
wegstraat 17, B-3200 Aar
schot (België). 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 
34,10.30-13. Telefoon 0411-
673775-
Deurne. Het Trefpunt, Heu
velstraat 8, 9.30-12.30. Tele
foon 0493-691428. 
Etten-Leur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10-16. 
Telefoon 030-6063944. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Prins Willem Alexanderlaan 
1,11-16. Telefoon 030-
6011918. 
Velserbroek. Dorpshuis, Ves
tingplein 58,10-17. Telefoon 
023-5256107. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 15 april: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla-
menstraat70,10-16. Tele
foon 0297-325158. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 

Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6,11-15. Telefoon 0297-
289322. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk. Groensvoorde 3,13.30-
17. Telefoon 0182-396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
033-2864487. 
Zwartsluis. Vrede, io-i6. Te
lefoon 038-4771726. 

POSTZEGELVEILINGEN 

• 24 en 25 maart: 
Malmö (Zweden). Dr Gene 
Scott Collection. Postiljonen 
AB, P.O. 60x4118,5-20312 
Malmö (Zweden). 
• 31 maart/i april: 
Apeldoorn. Overijsselse Post
zegelveiling, Postbus 603, 
7500 AP Enschede, telefoon 
053-4335500, fax 053-
4341094. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

25 maart: 
Europees Kampioenschap Voetbal
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: 
Oudercnpostzc^els; thema nog 
onbekend, drie verschillende 
zegels van 8o-h40 cent plus 
een blokje met zes zegels van 
80+40 cent (twee van elke 
versie); verkoopprijs blokje f 
7.20. 
14 april: 
200 jaar Rijksmuseum, blokje 
met tien verschillende zegels 
van 80 cent en blokje met vijf 
identieke zegels van 100 cent. 
Mei: 
Verrassm^szegels; boekje met 
vijf zegels van 80 cent (twee 
verschillende ontwerpen), 
verkoopprijs f4.-. 
23 augustus: 
Sail 2000; tien verschillende 
zegels van 80 cent in een 
blokje. 
September: 
Stnpze^els 2000, blokje met 
twee verschillende zegels van 
80 cent en een boekje met vijf 
zegels van 80 cent (twee ver
schillende ontwerpen); ver
koopprijs boekje f4.-. 
10 oktober: 
Nederlandse dieren; boekje met 
vijf zegels van 80 cent (twee 
verschillende ontwerpen), 
verkoopprijs f4.-. 
i50jaar Nederlandse postzegel; 
twee verschillende zegels van 
80 cent. 
Rouujzeflel; zelfldevende versie 
van de rouwzegel van 80 cent. 
8 november: 
Kinderpostzegels; aantal zegels 
en/of blokjes onbekend; 
waarde(n) 80+40 cent. 
28 november: 
Kortingzcgcls 2000; velletje met 
twintig verschillende zegels 
van 55 cent. 

Aruba 

24 januari: 
Standaardzegeis. Vier waarden: 
40, 60, 75 en 150 cent. 
1 maart: 
Amcrika/UPAEP (Aidscampag-

nc). Twee waarden: 75 en 175 
cent. 
20 april: 
250jaar Alto-Vista-kerlc/ 75 jaar 
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. 
26 oktober: 
Kinderpostzegels. Drie waarden: 
60+30,80+40 en 100+50 
cent. 

Nederlandse Antillen 

29 maart: 
Fauna; zes zegels met afbeel
dingen van verschillende die
ren; waarden 40, 75, 85,100, 
i io en 225 cent. 
28 april: 
Sociale en Culturele Zorg; 50 jaar 
Vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs; zegels 
van 75+30,110+50 en 
225+100 cent. 
24 mei: 
Stripzegels; zes zegels (waar
den 5,10, 40, 75,100 en i io 
cent) en een souvenirvelletje 
van 225 cent. 
21 juni: 
Wereldpostzegeltentoonstclling 
Anaheim; thema: ruimtevaart
prestaties; zegels van 75 en 
225 cent en een souvenirvel
letje van 225 cent. 
8 augustus 
Brievenbussen, zegels van i io , 
175, 350 en 500 cent. 
I september: 
Jubileumzegels Sociale Verzeke
ringsbank; zegels van 75, i i o 
en 225 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorgzcgels; thema: een 
brief aan het nieuwe millen
nium; zegels van 40+15, 
75+25,110+45 E" 225+100 
cent. 
15 november: 
Kortingzegels; waarden 40 en 
150 cent. 

Suriname* 

Emissieprogramma nog niet 
ontvangen 

België 

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, kikkeren salamander). 
3 april: 
Wedstrijd 'Lezen en schrijuen, da's 
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). 
17 april: 
Gentse bloemententoonstelling; 
drie zegels van respectievelijk 
16 f /€ 0.40 (Iris spuria), 17 f/ 
€ 0.42 (Rhododendron) en 21 
f / €o .52 (Begonia). 
Prins Filip; zegel van 17 f/ 
€ 0.42 (beeltenis prins plus 
persoonlijk monogram). 

»mei: 
Sportzegels; twee zegels van 
17+4 f/€ 0.42+0.10 (respec
tievelijk taekwondo en Para
lympics), één zegel van 17 f/ 
€ 0.42 ('Belgian Olympic 
Team') en een blokje van 
30+7 f/€ 0.74+0.17 (triadon, 
wielrennen, hardlopen). 
Muziel</25oste sterfdag Johann 
Sebastian Bach; boekje met zes 
zegels van onbekende waarde 
(muziekinstrumenten en 
portret van Bach). 
9 mei: 
Europazegel 2000; zegel van 21 
f/€ 0.52 (gemeenschappelijk 
ontwerp Europostlanden). 
19 juni: 
Werelderfgoed Unesco; drie ze
gels van 17 f ƒ€ 0.42 (begijn
hoven. Grote Markt Brussel 
en scheepsliften van het Can
al du Centre). 
Toerisme; kerken en hun or
gels; vier zegels van 17 f/ 
€ 0.42 (Grimbergen, Bergen, 
Ninove en Bastenaken). 
II september: 
Jeugdjilatelie, zegel van 17 f/ 
€0 .42 (stripzegel). 
Henegouuise bloemententoonstel-
Img; zegel van 17 f/€ 0.42 
(gemengd boeket). 
16 oktober: 
Artistieke reeks; vier zegels van 
17 f/€ 0.42 (moderne kunst
werken). 
20 november: 
Kerstmis/Nieuujjaar; zegel van 
17 f/€ 0.42 (wedstrijd voor 
geestelijk gehandicapten; af
beeldingvan postbode). 
Een reis door de tujintigste eeuw in 
tachtig zegels II; twintig ver
schillende zegels van 17 f/ 
€ 0.42 met afbeeldingen van 
belangrijke gebeurtenissen 
uit de vorige eeuw (thema's: 
oorlog & vrede en kunst). 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82 
2518 AD 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: ptt-museum.nl 
Openingstijden: maandag 
toten met vrijdag van 10-17 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 ""■■; op ^5 
december en i januari geslo

ten 
Toegangsprijzen: volwasse

nen f7.50,65plussers en 4

toten met 15jarigen f6. , 
kinderen tot en met 3 jaar en 
houders van een MJK of CJP 
gratis. 

Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormali
ge) Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: post
waardestukken Nederlandse 
Overzeese Rijksdelen 
• Diapresentatie: Vormge
ving van de Nederlandse 
postzegels 
• Postzegels van de landen 
van Europa 
• De Blauwe Mauritius 
• Diapresentatie: De wereld 
in het klein 

Tijdelijke exposities: 
• Collectie Ricardo: Japanse 
bezetting van ZuidOost Azië 
19411945 

Tijdelijke exposities: 
• 'Vogels onder de loep', een 
themaverzameling postze

gels en poststukken: postze
gels, eerstedagenveloppen, 
maximumkaarten, luchtpost 
en ontwerpen/proeven met 
het thema vogels. De ge
schiedenis en ontwikkeling 
van het thematisch verzame
len. 

Studiezalen 
Voor belangstellenden is er 
om de week, op donderdag, 
gelegenheid om materiaal uit 
het depot van de afdeling 
Post op te vragen en te bekij
ken. Telefoon: 0703307560. 
Op de algemene studiezaal in 
de bibliotheek kuntu , even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070
3307581. 

OPLOSSINGEN 
FILAQUIZ 
I. Het detail toont de rech
terhand van de zeeman op 
de zegel '100 jaar Stoom
vaartMaatschappij Zeeland' 
uit 1975. 

|roERiAN035al 

2. De Nederlandse serieVan 
Krimpen bestaat uit de waar
den I, 2, 272, 3, 4, 5, 6, 7 en 
8 cent; de totale frankeer
waarde was dus 38'/2 cent. 

3. De inscriptie 'Wilhem Jo
seph van Gent komt voor op 
de zegel van 1772 cent uit de 
zogenoemde Zeeheldenserie 
van 19431944. De spelling 
'Wilhem' (in plaats van 'Wil
helm') is correct; zie 'Filate
lie van A tot Z', pagina 27. 

WW/m 
INEDERLAND 

4. De 'gevlochten zon ' op 
het goedgekeurde ontwerp 
van de Europazegels van 
1970 bestaat uit 26 stroken; 
Nederland gebruikte een 
' zon ' van 24 stroken (overi
gens maakte Italië dezelfde 
fout). 
5. Het portret van koningin 
Wilhelmina is spiegelver
keerd afgedrukt. 
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Een interessant thema met ueel gekroonde hoo/den en belangrijke persoonlijkheden: de geschiedenis van het 
Gulden Vlies. 

GULDEN VLIES 
Met bewondering kijken 
we van tijd tot tijd naar 
het Franse postzegelblad 
Timbroscopie, dat altijd 
weer ingenieuze ideeën 
heeft voor thematische 
verzamelobjecten. Het fe
bruarinummer wijst op de 
vele zegels die recht
streeks of indirect ver
band houden met de Orde 
van het Gulden Vlies. 
Deze orde werd op lo ja
nuari 1430 door Filips de 
Goede van Bourgondië ter 
gelegenheid van zijn hu
welijk met Isabella van 
Portugal te Brugge inge
steld. Het bruidspaar 
staat uiteraard op een 
postzegel, namelijk van 
België, maar de goede Pi-
lip heeft op deze afbeel
ding nog niet de gouden 
ketting met daaraan een 
gouden hanger in de 
vorm van een ramsvacht 
met kop een poten om 
zijn hals hangen. 
Op een Belgische zegel 
met een afbeelding van 
Willem de Zwijger is dat 
wel het geval. Het teken 
van deze in Nederland 
niet erg bekende orde 
(hoewel koningin Beatrix 
wel lid is) is niet afge
beeld op het portret van 
de Vader des Vaderlands 
dat op de Nederlandse 
herdenkingszegel van 
1984 te vinden is. 
In de achttiende eeuw 
werd de orde gesplitst in 
een in Spanje gevestigde 
Bourbonse tak en een 
Habsburgse tak in Oos
tenrijk. Onze koningin 
behoort tot deze laatste 
tak, maar- zo schrijft 

Timbroscopie - de Belgische 
koning is lid van beide tak
ken. Dat is ook wel duide
lijk, want de Belgische 
post heeft heel wat zegels 
aan de ridders van het 
Gulden Vlies toegedacht. 
Deze zeer oude en aan
zienlijke wereldlijke orde 
kende aanvankelijk alleen 
maar leden van de oude 
adel, maar in de loop van 
de jaren is daar verande
ring in gekomen. Niet al
leen konden ook vrouwen 
lid worden, maar ook - zij 
het bij hoge uitzondering 
- gewone burgers, zoals 
de negentiende-eeuwse 
Franse staatsman Thiers. 
Ofschoon de orde onder 
meer tot taak heeft de 
christelijke waarden te 
verdedigen waren er toch 
ook opmerkelijke niet-
christelijke leden, zoals 
de koningen van Siam en 
zelfs sjah Mozaffar van 
Perzie. 
Het aardige van dit verza
melobject is dat er tot op 
de dag van vandaag mu
taties in het ledenbestand 
zijn die met postzegels 
geïllustreerd kunnen 
worden. Dat de laatste 
Oostenrijkse keizers er 
bij hoorden ligt voor de 
hand en datzelfde geldt 
voor de Spaanse konin
gen. Ook vele protestante 
vorsten delen in de eer 
van bet lidmaatschap. 
Koningin Elizabeth II van 
Engeland net zo goed als 
de stichter van de Cliurch 
oJEn^land, Hendrik VIII. 
En in Scandinavië de Ber-
nadottes, die hun troon 
van Zweden te danken 
hebben aan de niet zo 

christelijke Napoleon, 
die overigens tevergeefs 
heeft getracht de beide 
takken in een derde, door 
hem te leiden orde te ver
enigen. 

ICRETA 
Hetzelfde Timbroscopie 
bracht in het recente de
cember- en januarinum
mer een goed gedocu
menteerde studie over de 
post op het door zoveel 
oorlogen en bezettingen 
geteisterde Kreta. Het ei
land heeft Turkse, Britse, 
Oostenrijkse, Italiaanse, 
Franse, Russische, 
Griekse en Kretenzer 
postkantoren gekend. Na 
de Balkanoorlog kwam 
het eiland in 1913 defini
tief onder Grieks be
stuur. 

Er is in de jaren voor en 
na de Eerste Wereldoor
log nogal wat gerommeld 
met allerlei opdrukken 
en de auteur, Laure Pe-
cher, waarschuwt bij
voorbeeld ook voor valse 
stempels op Oostenrijkse 
zegels. 

MILLENNIUMMALAISE 
Het zogenoemde Millen-
niumblok van de Britse 
post heeft in dat land 
voor nogal wat commotie 
gezorgd. Het januari
nummer van Gibbons 
Stamp Monthly besteedt 
er zelfs twee uitvoerige 
artikelen aan. Deskundi
gen hebben niet minder 
dan twaalf fouten in het 
blokje en de bijbehoren
de documentatie aange
troffen 

heeft het over de 'beteke
nisloze etiketten' die 
voor 64 p. per stuk ver
kocht worden. Het wach
ten is nu op de reacties 
van de lezers. 

EEN NIEUWE START 
Het jaar 2000 zal voor de 
filatelie zeker niet zo 
maar voorbijgaan, schrijft 
de Deutsche Briefmar
ken-Zeitung (DBZ). Voor 
sommige en misschien 
zelfs wel heel veel verza
melaars biedt het een 
nieuw beginpunt. 
De Euro zal veel invloed 
hebben. De eerste zegels 
in nationale en Europese 
valuta zijn (onder andere 
in Frankrijk en België) al 
verschenen en de nieuwe 
waarden zullen sommige 
postadministraties inspi-

/S,^""/;. 

HetsobercMillmniumblokjeuan Engeland (hieropecncouuert) bracht 
de tongen uan de Dcrzamelaars in beiucging. 

Nu valt er over sommige 
opmerkingen wel te dis
cussiëren, zoals over het 
punt of het niet vermel
den van de Greenwich 
Meridiaan nu een slor
digheid is of een bewust 
gemaakte denkfout. 
Ken Lake, de bekende 
maar zelden erg milde fi-
latelistische journalist. 

Timbroscopie',,,.goed gedocumenteerd artikel oucr Kreta... 

reren om ook met een 
nieuwe serie frankeerze-
gels uitte komen. In 
Frankrijk wordt al druk 
gespeculeerd welke af
beelding de nieuwe Ma
rianne zal krijgen. 
Hoe zullen de prijzen van 
de spoedig niet meer gel
dige postzegels van vóór 
2002 zich houden? Een 
complete collectie van 
alle tussen 1969 en 2000 
verschenen Duitse zegels 
heeft de verzamelaar aan 
het loket 1.250 mark ge
kost. Eigenlijk niet zoveel 
voor ongeveer 1.500 ze
gels en 47 blokken, maar 
daar moet dan nog wel 
250 mark voor de toesla
gen worden bijgeteld, al
dus de DBZ. 

PEDOFILATELIST 
Amerikaanse verzame
laars laten zich niet alles 
welgevallen, schrijft het 
Amerikaanse filatelisti-
sche weekblad Lmn's 
Stamp News. Toen de lan
delijke televisiemaat
schappij NBC in een tele
visieprogramma overal
lerlei misdaden een pe
dofiel met nadruk als 



postzegelverzamelaar 
presenteerde waren de 
protesten niet van de 
lucht. 'Hij gebruikte zijn 
postzegelverzameling 
om mijn dochter naar 
binnen te lokken,' aldus 
een geïnterviewde vrouw. 
De verzamelaars waren 
woedend, maar de ma
kers van de documentaire 
wensten niet te reageren. 

GOED ZEGELJAAR? 
Tenslotte nog een bericht 
uit Nederland. In het ja
nuarinummer van Share, 
een informatieblad voor 
aandeelhouders van de 
TNT Post Groep worden 
postzegels niet alleen een 
betaalmiddel of verza
melobject genoemd, 
maar ook een communi
catiemedium. Als zoda
nig worden de beruchte 
kraszegels betiteld of de 
vorige maand verschenen 
felicitatiezegels. 
Her jaar 2000 belooft een 
bijzonder postzegeljaar 
te worden met voetbal-, 
Sail- en Ollie B. Bommel
zegels, aldus het blad. 
De TNT Postgroep affi
cheert zichzelf ook met 
de afkorting TPG en om
vat onder andere Konink
lijke PTT Nederland die 
in ons land (steeds min
der) postkantoren exploi
teert en (meestal) de post 
ook thuisbezorgt. Het 
bedrijf heeft net een jomt 
uenture met de Zwitserse 
post aangegaan en wordt 
ook actiefin de Volksre
publiek China. Bedenk 
dat maar wanneer uw 
post aan de late kant bij u 
arriveert. Vooral de tijd
schriftenuitgevers klagen 
daarover, zoals uitvoerig 
in het vakbondsblad FNV 
Magazine wordt beschre
ven. 

POLITIEK EN FILATELIE 
Het blad Druk Doende 
van de Filatelistische Mo-
tiefgroep Papier en Druk 
Nederland bevat in het 
laatste nummer van 199g 
naast tal van lezenswaar
dige zaken, het artikel 
'Tachtig jaar geleden', 
waarin politiek en filatelie 
aan de orde zijn. Er wordt 
ingegaan op de moord op 
Rosa Luxemburg en Karl 
Liebknecht. Opmerkelijk 
is dat vrijwel alle partijen, 
zowel communisten als 
democraten, er de aan
dacht op vestigen dat hun 
denkbeelden overeen-
l<wamen met die van de 
genoemde partijen. De 
Duitse Democratische 
Republiek wijdde maar 
liefst drie zegels aan Rosa 
Luxemburg en vergat ter

loops, dat zij kritiek had 
op Lenin. 

UPU-GESCHIEDENIS 
De totstandkoming en de 
geschiedenis van de We
reldpostvereniging 
(UPU) wordt uitgebreid 
beschreven in een eerste 
deel in Postmerk, het or
gaan van Philatelica Bad-
hoevedorp. 

'Postmcrk': ...aandacht voor de 
êscfiiedcnis uan de UPU... 

Fraai geïllustreerd met 
veel afbeeldingen van 
postzegels en de tekst 
van het originele verdrag 
uit 1874, zodat belang
stellend wordt uitgeke
ken naar het tweede ge
deelte. 

GEDENKPLAAT 
De postzegelvereniging 
Maasmond uit Spijkenis-
se besteedt in haar janu
ar inummer aandacht aan 
een gedenkplaat in een 
kerk in Tecklenburg, na
bij Osnabrück, waarop de 
dood in 1588 van de arts 
dr. Johann Weyer (Johan
nes Wier) wordt her
dacht. 

Johannes Wier viel de eer te beurt 
om op een Nederlandse postzegel 
te worden ajgebeeld. 

Nederland herdacht deze 
persoon met een postze
gel in i960 (NVPH-num-
mer 744). Het artikel ver
klaart uitvoerig waarom 
Wier in Tecklenburg 
wordt vereerd met die ge
denkplaat. 

GEZOCHT: WEZEN 
Het kwartaalblad van de 
Belgische vereniging 

voor thematische filate
lie, Themaphila, belicht 
in de editie van december 
de Pony Express, een feno
meen uit het Amerika van 
de negentiende eeuw, 
toen er grote volksverhui
zingen plaatsvonden van 
oost naar west en er ook 
nog goud werd gewon
nen in California. De 
post werd aanvankelijk 
per schip vervoerd van 
New York tot Panama, 
dwars door Panama per 
trein en dan weer per 
schip verder naar San 
Francisco aan de west
kust. Ondernemende lie
den bedachten de Pony 
Express en adverteerden 
als volgt: 'Gezocht: jon
ge, broodmagere stevige 
kerels, niet ouder dan 18 
jaar. Moeten perfecte rui
ters zijn die dagelijks de 
dood willen trotseren, bij 
voorkeur wees' . In i860 
werd met de Pony Express 
gestart. De eerste postrit 
duurde tieneneenhalve 
dag, hetgeen aanmerke
lijk sneller was dan de 
aanvankelijke route via 
Panama, die minimaal 
vier weken in beslag 
nam. Op 24 oktober 1861 
kwam de transcontinen
tale telegraaflijn tot 
stand, die een einde 
maakte aan de avontuur
lijke Pony Express. 

FRANKERINGEN 
In het eerste nummer van 
deze eeuw van Alphapost 
(NVPV Alphen aan den 
Rijn) wordt een aantal 
ongebruikelijke maar 
juiste frankeringen ge
toond. Aan de hand van 
voorbeelden wordt dui
delijk gemaakt dat over 
dit onderwerp een inte
ressante verzameling 
poststukken kan worden 
samengesteld. 

SCHRIFT OP ZEGELS 
Een eerste, uitvoerig deel 
van een artikel over 'De 
bijbel in de filatelie' staat 
afgedrukt in nummer 9 
(jaargang 1999) van het 
blad Sassenpepertjes 
(Postzegelvereniging 
Zwolle). Het thema is 
voor liefhebbers een 
kleurrijk verzamelgebied. 
Verzamelaars kunnen 
zich aansluiten bij de ge
specialiseerde groep 
Gabriel. Specialisatie is 
echter gewenst. Zo heeft 
de schrijver zich beperkt 
tot christelijke motieven 
op zegels. 

INSPIRATIEBRON 
In Thema (Nederlandse 
Vereniging voor Thema
tische Filatelie) van de

cember 1999 zet de 
schrijver uiteen hoe hij 
bij het zien van één post
zegel in een rondzending 
een thema vond. Dat ge
beurde in 1981 met een 
Zweedse postzegel (Mi-
chelnummer 819) waarop 
een verouderde land
bouwmachine, voortge
trokken door een paard 
staat afgebeeld. 

Deze Zuieedse zegel was uoor een 
Nederlandse verzamelaar een 
dankbare inspiratiebron. 

Dat bracht hem op de 
vraag of er nog meer her
kenbare gereedschap
pen, werktuigen en ma
chines op zegels staan af
gebeeld. Veel landbouw
kundige begrippen ko
men in het artikel aan de 
orde, zoals mechanisatie, 
grondbewerking en het 
oogsten. Afljeeldingen 
van zegels, poststukken 
en afstempelingen ma
ken het verhaal compleet. 

GEHARNASTE KEIZER 
Niet alleen Nederland 
besteedde aandacht aan 
de vijfhonderdste ge
boortedag van keizer Ka-
rel V (Gent, 24 februari 
1500): ook België en 
Spanje deden dat en wel 
met een gezamenlijke 
uitgifte van twee postze
gels en een velletje. De 
Belgische zegels hebben 
frankeerwaarden van 17 
en 21 frank; voor het vel
letje is dat 34 frank. De 
nominale waarden van 
de Spaanse tegenhan
gers zijn 35, 70 en 150 
peseta. Op het velletje 
staat Karel na de Slag van 
Mühlberg. Op de voor
grond zien we de onge
twijfeld meest prestigi
euze afbeelding die ooit 
van Karel werd gemaakt. 
De Venetiaanse schilder 
Tiziano Vecellio (Titi-
aan) werd in 1548 per
soonlijk door Karel V in 
Augsburg ontboden en 
kreeg de opdracht zijn 
portret te schilderen, ge
zeten op een paard en in 
de wapenuitrust ing die 
de keizer bij de Slag van 
Mühlberg droeg. Dat 
schilderij maakt deel uit 
van de collectie in het 
Prado in Madrid. U kunt 
het allemaal lezen in 
nummer 219 van de Ga
zette van de Filatelie, het 

blad van de Gentse Fila
telistenbond. 

LIEVER DE LUCHT IN 
Ballonpost is onderwerp 
van bespreking in het ja
nuar inummer van Onder 
de loupe genomen (Post
zegelvereniging Haar
lemmermeer) . Het vertelt 
de leek wat meer over 
gasballons en hetelucht
ballons. 

'Onder de loupe genomen'-
., .redactionele aandacht uoor 
gas- en heteluchtballons... 

Het verhaal gaat over de 
Gordon Bennett-race, die 
sedert 1906 jaarlijks 
wordt gehouden, maar in 
1998 wegens slechte 
weersomstandigheden 
moest worden geannu
leerd. Een fraai couvert 
van de Double Eacjie II 
vlucht uit 1978 met 
handtekeningen van de 
piloten completeert het 
artikel. 

OUD NIEUWS? 
'Buizenpost ' is de titel 
van een bijzonder inte
ressant artikel dat te vin
den is in NVPV Bestuurs-
bulletin nummer 80. De 
bijdrage gaat uitgebreid 
in op de ontwikkeling en 
de toepassing in diverse 
wereldsteden en sluit af 
met een Italiaanse post
zegel voor buizenpost. 
Overigens begint het arti
kel met de volgende zin
snede: 'Omstreeks i860 
was het in de grote we
reldsteden zo druk, dat 
files de straten verstop
ten... ' 1'Histoire SC re'pète' 



DE VALK PHILATELIEN 
FRANKRIJK 

470/73 
490 
502 
516 
540 
565/66 
612/17 
661 
663/67 
669 
744/47 
940 
1235/41 
1242 
1243 
1246/47 
1248/52 
1253 
1254 
1256 
1257/62 
1264 
1265 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1280 
1281 
1283 
1284 
1285 
1286 
1287 
1288/91 
1292 
1294 
1301/05 
1306 
1307 
1309/10 
1311/18 

2 20 
0 30 
0 30 
010 
180 

16 00 
7 70 
0 30 
3 30 
0 45 
180 
2 40 

1150 
0 50 
0 50 
1 10 

1100 
0 30 
0 20 
0 70 

2100 
0 60 
0 30 
0 30 
0 30 
0 30 
0 20 
0 30 
0 30 
0 20 
0 40 
0 60 
0 60 
0 20 
0 30 
3 50 
0 30 
150 
4 50 
0 20 
0 40 
0 50 
7 50 

POSTFRIS 
1323/24 
1332 
1333 
1334 
1335/37 
1342 
1343 
1344 
1351 
1356/57 
1358/59 
1360/62 
1366/67 
1368 
1370/75 
1379 
1382/86 
1387 
1388 
1389 
1390/94a 
1395 
1396/97 
1398/99 
1400/01 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407/11 
1412 
1414/17 
1417a 
1418 
1423 
1424/27 
1428 
1429 
1432 
1433/34 
1435/41 
1442/45 

4 00 
060 
080 
0 40 
2 20 
0 40 
040 
040 
160 
100 
0 50 
100 
2 80 
0 20 
6 50 
0 30 
150 
0 30 
0 20 
0 20 
4 00 
0 20 
0 55 
210 
140 
0 20 
0 20 
0 30 
0 20 
0 20 
3 00 
030 
120 
155 
0 20 
020 
3 30 
030 
0 20 
0 20 
0 60 

10 00 
180 

1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1465a 
1466//67 
1468/69 
1470/75 
1476 
1480 
1481 
1482 
1483 
1484 
1485 
1486 
1487 
1488 
1489 
1495/97 
1498 
1499/06 
1507 
1508/09 
1510 
1511/14 
1516 
1517 
1520 
1523 
1524 

No's 
0 50 
0 50 
0 20 
0 30 
0 30 
0 40 
0 40 
0 30 
0 20 
0 30 
0 30 
0 30 
0 20 
0 20 
0 50 
0 30 
0 70 
0 50 
0 90 
2 40 
0 20 
0 50 
0 20 
0 20 
0 20 
0 20 
0 20 
0 30 
0 30 
0 80 
0 20 
100 
0 60 
9 00 
040 
0 70 
015 
120 
0 20 
040 
030 
0 50 
020 

VOLGENS YVERT 
1526 
1527 
1528 
1529 
1530 
1532 
1533 
1534 
1540/41 
1542 
1543/47 
1548 
1549 
1550/53 
1554 
1555 
1556/57 
1558 
1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1567 
1568/70 
1571 
1572 
1573 
1574 
1575 
1576 
1577/79 
1580/81 
1582/85 
1586/88a 
1589 
1590/95 
1596 
1597 
1598/99 
1600 

0 40 
0 20 
0 70 
0 80 
0 40 
0 20 
0 30 
100 
0 80 
0 20 
2 00 
0 20 
0 20 
0 80 
0 30 
0 50 
1 10 
0 20 
0 60 
0 30 
040 
0 50 
0 20 
0 20 
0 50 
100 
2 20 
0 20 
0 20 
040 
0 30 
0 20 
0 20 
110 
060 
2 40 
2 30 
0 20 
2 70 
0 40 
0 30 
0 55 
0 30 

1601 
1602 
1603/08 
1609 
1610 
1613 
1614 
1615 
1616/18 
1619/20 
1623/28 
1629 
1630 
1631 
1632 
1633 
1634 
1635 
1636 
1637/38 
1639 
1642 
1644/47 
1648 
1649 
1650 
1651 
1655/57 
1658 
1659 
1660 
1661/62 
1665 
1667/70 
1671 
1672/73 
1678 
1688 
1689/90 
1692 
1698a 
1700/01 
1704 

EXTRA V O O R D E E L ' 
OP = OP 

0 40 
0 40 
7 00 
0 40 
0 40 
0 80 
0 40 
0 30 
130 
0 80 
2 40 
0 40 
0 30 
0 50 
0 30 
0 30 
0 30 
0 60 
0 20 
0 70 
0 70 
0 20 
4 00 
040 
0 40 
0 40 
120 
190 
040 
0 40 
0 30 
100 
040 
2 80 
040 
110 
040 
080 
160 
0 70 
4 95 
100 
0 50 

1705 
1706/09 
1710 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727/28 
1732/33 
1735/36 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741/43 
1744/48 
1749 
1750 
1751 
7152/53 
1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1767 
1768/69 
1770 
1771 
1772 
1773 
1777 
1781 
1782 
1783 
1786 

7^ 

0 40 
2 60 
0 70 
0 40 
130 
180 
0 50 
0 80 
160 
4 50 
120 
0 60 
0 30 
0 30 
0 20 
4 50 
3 50 
0 30 
0 20 
150 
2 00 
0 30 
0 40 
0 40 
0 30 
0 40 
0 40 
0 40 
0 60 
100 
0 30 
0 30 
0 30 
160 
0 40 
0 50 
0 60 
0 40 
0 30 
0 20 
0 20 
0 20 
0 30 
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KILOWAAR MET VEELAL 1997/1998 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering + tioge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

100 gr 250 gr 
18,00 42,00 
28,00 
16,00 
21,00 
14,00 
55,00 
10,00 
19,00 

16,00 

66,00 
37,50 
52,00 
32,00 

130,00 
22,00 
38,00 

20,00 
40,00 
15,00 

150,00 
240,00 
135,00 
180,00 
120,00 

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 
50,00 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 75,00 + ƒ 5,00 porto / Orders boven ƒ 75,- portovnj 

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 7832196ofSNS bank rek nr 82 19 07 581 

Levering onder rembours + ƒ 12,50 porto Filatelistische frankenng 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

MICHEL CATALOGI, 
NIEUWE EDITIES PLANNING 2000 

MICHEL 
DEUTSCHLAND SPhAA', 20a 

Wijzigingen 
voorlpehouden 

16 maart Duitsland Speciaal 2000 
16 maart Muntencat Duitsland 2000 
20 april Caraibisch Geb 2000 Overzee 2 
20 april Telefoonkaarten Duitsland 2000 
26 mei Oostenrijk Speciaal 2000 
26 mei Zwitserland-Liecht Spec 2000 
7 juli Duitsland 2000/01 in kleur 
7 |uli Oost-Europa 2000/01 
8 sept West Europa 2000/01 2 delig 

13okt Scandinavië 2000/01 
ISokt Cept/Uno 2000/01 
13 okt Ganzsachen West Europa 200/01 
1 de Zuid-Amerika 2001 Overzee 3 
1 dec Junior Duitsland 2001 m kleur 

ƒ 98—* 
ƒ 3 3 - * 
ƒ 1 0 4 - * 
ƒ 5 2 , - * 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 030 6933011 postbank nr 1700 

'\ \ 

ientioÉPSC 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles I 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
iteenstraat 16 

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

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
811 XA Breda 
-1.076-5215912 
1X076- 5200105 

E-mail; kienhors@casema.net 

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 

1 ^ EL i> E: T5.i:^^ î>^ 13 
Postfr is zonder p lakker no. 19 tot 331 / 45 tot 6 0 % Kat. 
Gebru ik t 
1/46 35% Kat 
47 150 — 
48 500 — 
49 85 — 
50/55 1,50 
56/76 36 — 
80 875 — 
77/79 7,50 
82/83 15,— 
84/86 47,50 
87/89 7,50 

90/94 5,— 
95 12,— 
96 9,— 
97 30,— 
98 22,— 
99 50,— 
100 45,— 
101 900 — 
102/03 8 -
104 125,— 
105 105 — 

106/29 30% Kat 
130/31 400 — 
132/33 20 — 
134/35 40 — 
136/38 165 — 
139/40 5 , -
141/43 10,— 
144/48 3,— 
149/62 1 5 , -
163/65 7,50 
166/68 6,— 

169/76 2 — 
177/98 60,— 
199/403 40% Kat 
404/806 40% Kat 
807 tot eind 

1/3 Kat 
typ 1/3 3,50 
4/5 2 — 
6/8 1 2 , -
12/13 3 0 0 -

Ongebruikt met nette éérste plakker of plakkerrest: 
50/55 17 50 
56/76 575,— 
77 50,— 
78 110,— 
79 230,— 
80 950,— 
81 32,— 
82/83 19,— 
84/86 80,— 
87/89 14,— 
90/94 10,— 
95 15,— 
96 16,— 

97 35,— 
98 55,— 
99 1 5 0 -
100 300 — 
101 950,— 
102/03 57,50 
104 1 8 0 , -
105 190,— 
106 5,— 
107/09 70,— 
110/13 10,— 
114/20 30,— 
121/28 36,— 

129 35 — 
130/31 500,— 
132/33 8 5 , -
134/35 40,— 
136/38 165,— 
139/40 10,— 
141/43 13,— 
144/48 25,— 
149/62 250,— 
163 1 0 , -
164 9 0 , -
165 200,-
166/68 1 0 , -

169/76 5,50 
177/98 290,— 
199/403 40% Kat 
POSTFRIS 
404/517 40% Kat 
518/37 2 000,— 
538/790 35% Kat 
791/1107 

25% Kat 
zonder blokken 

Andere en losse Nr 
prijs op aanvraag. 

N e d . F.D.C. 1/60 met a d r e s 3 0 % , 61 /140 zonder adres 
2 5 % , 141 /210 z o n d e r a d r e s 2 0 % , 211 /300 z o n d e r adres 
2 5 % e n 301 /e inde 3 0 % . 

C u r a 9 a o en S u r i n a m e z o w e l gebru ik t a ls ongebru ik t . 
bi jna alle in v o o r r a a d . 

I i><r x> O INT EL s I E : 
Zolana de voorraad strekt noa zonder pri|sverhoaina. 

Onbekende klanten bij vooruitbetaling op giro 837103. 

Postzegelhandel Tolhuizen lid N.V.P.H. 
F o l k i n g e s t r . 3 5 , 9 7 1 1 J T G r o n i n g e n , 

T e l . 0 5 0 - 3 1 3 1 5 7 7 , G i r o 8 3 7 1 0 3 

mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kienhors@casema.net
mailto:insulinde@wanadoo.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM


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

Winkeltijden: Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 -17.00, zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@compuserve.com 
Postgiro 125.34.14 VSB-Bank 80.70.90.077 
Orders tot ƒ 150,00 + ƒ 6,00 verzendkosten bij vooruitbetaling, 
anders werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Vraag gratis onze uitgebreide prijslijst aan ! 
Duitsland spec iaa l Austra l ië p o c k e t 2 0 0 0 
Michel speciale catalogus Duitsland 2000 (eind nnaart) 98,00 
Gerlach atlas/handboek/catalogus Duits-Oostafrika 1999 105,00 
Gerlach atlas/handboek/catalogus Duits-Zuidwestafrika 1995 105,00 
Sem speciale cat. Beieren "Kreuzerausgaben" 8e editie 2000 95,00 
Sem speciale catalogus Beieren "Ortsstempel" 1993 95,00 
Sem Spoorwegatlas Duitsland 1879 (herdruk) 89,50 

VST Pocketcatalogus Australië & AAT 2000 in kleur 23,50 
VST semi-speciale cat. Australië/AATA/ictoria/NSW enz. 1999 59,00 
AGS catalogus Nieuw Zeeland 2000 in kleur 17,50 
SST speciale catalogus Thailand 2000 In kleur 52,00 

Duitsland CD-ROMs 
Philotax CD-ROM BRD & Berlijn 1999 
Philotax CD-ROM BRD & Berlijn Light 1999 (beknopte versie) 
Philotax CD-ROM Plaatfouten BRD & Berlijn 1999 
Philotax CD-ROM Plaatfouten BRD Light (beknopte versie) 
Michel CD-ROM Duitsland 1872-1999 

69,90^ 
12,50 
69,90 
25,00 

124,00 

r 
Yvert-catalogi 2 0 0 0 1 
Alle zegels van de wereld In kleur: 
Jaargang 1999 
Jaargang 1998 
Yvert Overzee Landen L-N 2000 
Yvert Overzee Landen Guinea-Lesotho 2000 

V 

^ 
32,50 
30,00 
65,00 
65,00 

J 

Domfil Ka t ten 2 0 0 0 

F r a n k i 

Yvert speciale cat./handboek Frankrijk 1849-1900 ed. 2000 135,00 
Yvert speciale catalogus Fiscale Zegels Frankrijk 2000 69,50 

Domfil wereldcatalogus Katten op zegels 2000 in kleur 49,00 
Domfil wereldcatalogus Padvinders In kleur (maart/april) ca. 49,00 
Lollini wereldcat. Antarctica/Arctica/Astronomie 1999 In kleur 70,00 
Gibbons wereldcatalogus Schepen verschijnt pas juni/juli 

Geen tijd Uv\f supplementen op te halen ? 
Wij leveren alle merken albums & supplementen f ranco 

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) 

mailto:pwmeinhardt@compuserve.com


SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAAR-AMPTMEIJER 
POSTBUS 132, 2770 AC BOSKOOP 

Als in deze rubriek wordt ge-
sprol<en van ajbeeldmg mMmg 
j/532 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 met door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die - voor zover valt na te 
gaan - zijn aangesloten bi| de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 
ALAND 
i-3-'oo. Fauna; Alces alces. 
Postzegelboekje met twee
maal vier zegels van 2.60 Fm. 
(€ 0.44). Leven van de eland 
in de vier seizoenen. 
9-5-'oo. Europazegel, thema 
'Europa 2000'; alle bij Post-
Europ aangesloten landen 
geven één zegel met dezelfde 
afbeelding uit. 
3.-Fm. (€0.50). Kinderen uit 
verschillende landen dragen 
vanuit vier richtingen sterren 
aan om gezamenlijk een Eu
ropese sterrentoren te bou
wen, hoofdletter E. 

mim 

ALDERNEY 
4-2-'oo. WWF*; Falco pere-
grinus. 
21, 26, 34, 38, 44, 64 p. Resp. 
aanval op 'turnstone' (vogel: 
Arenaria interpres), vuurto
ren; met 'turnstone' in sna
vel; nest met eieren bewa
kend; jongen voedend; met 
prooi, Fort Clonque op 
achtergrond; jongen bij 
eerste vliegpoging. 

E ALDERNEY 

MÉÜHÉÉÉHÉI 

AZERBEIDZJAN 
29-i2-'9g. 'Kitabi Dada Gor-
gud' (oud epos 'Dada Gor-
gud': boek van mijn grootva
der Gorgud, letterkundig erf
goed van Azerbeidzjan en alle 
Turks sprekende mensen). 
Velletje met driemaal 1000 m. 
Resp. gevecht met Beyreks 
kameel, Beybur khans zoon 
gevangen door Kara Arslan; 
Tural, zoon van Gazan khan, 
verraderlijk gewond door Ali 

Aruz; herculische slaap van 
Gazan khan voor zijn gevan
genneming; velrand met 
tekst'... Kitaby - Dada Gor
gud, hij heeft ons heroïsche 
en epische legendes van de 
oude Oguz-stammen nagela
ten'. 

29-i2-'99. Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
250, 3000 m. Resp. postduif 
en postrol met beeldmerk en 
getal 125; satelliet, computer 
met op beeldscherm beeld
merk ministerie van commu
nicatie, beeldmerk; beide af
beeldingen met vlag op 
achtergrond. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
23-9-'99. Geschiedenis 
godsdienst in Bosnié-Herze-
govina. 
1.50 (M). Koranhandschrift 
uit ca.1550. 
23-9-'99. Cultureel erfgoed; 
Gazi-Husref bibliotheek. Co

dex (wetboek) van Hval. 
I.- (M). Resp. Kursum-
Medresse, Sarajevo 
(plaats van de biblio
theek), miniatuur Uit de 
Hval-codex. 
7-io-'99. Honderd jaar ra
diologie in Bosnié-Her-
zegovina. 
0.90 (M). Röntgenfoto's 
van hand. 
7-io-'99. Veertigste sterf
dag van historicus 

Hamdija Kresevljakovic 
(1888-1959). 
1.30 (M). Portret van 
schrijvende historicus. 

BULGARIJE 
Afbeelding melding 2/144 
'honderd jaar georganiseerde 
landbouw'. 

lAMUMMlM*! h^kM BULGARIA 

29-i2-'99. Karavanserais. 
500 m. Tweemaal. Resp. toe
gangspoort naar karavanse
rai in Bakoe (19de eeuw) met 
op achtergrond de 'vrouwen-
toren' (12de eeuw), voorgevel 
karavanserai in Yuxari (in in
formatie 'Sheki', 19de eeuw) 
met kamelen. 

2g-i2-'gg. Vijftig jaar Raad 
van Europa. 
1000 m. Beeldmerk met getal 
50, tekst in 'Azery' 
(Azerbeidzjaans). 

3000 mj 

io-io-'99. Hoogtepunten 
Bulgaarse olympische spor
ters (melding 2/144). 
Aantal van 17 medailles bij 
hoogspringen betreft atletiek 
(afgebeeld is een hoog
springer). 
8-ii-'99. Tien jaar Europese 
raad van politievakbonden. 
0.18 L. Blauw licht, beeld
merk. 
i5-ii-'gg. Frankeerzegels; de 
goudschatvan Panagjuriste. 
0.02, 0.03, 0.05, 0.30, i.-L. 
Resp. versierd kannetje, ver
sierde tuit, gems als deel van 
een drinkhoorn, handvaten 
tuit van kan, kop als buik van 
kan. 

ESTLAND 
5-i-'oo. Census 2000 ('Rah-
valoendus'), de tiende sinds 
1881 (volks- en woonruimte
telling, eerste telling door de 
Denen in 1219-1220, laatste 
in 198g). 
3.60 kr. Onderbroken cirkel 
met portretten van jong tot 
oud. 

FINLAND 
Afbeelding melding 11/786 
'kerstmis'. 

3-3-'oo. Wereldkampioen 
rallyrijden Tommi Makmen. 
Blok met tweemaal 3.50 Fm. 
Resp. Tommi Makinen ach
ter stuur en bijrijder Risto 
Mannisenmaki, auto 'Tom
mi' in stofwolk en zijspiegel 
met ogen van Mäkinen. 

FRANKRIJK 
I4-2-'00. Luchtpost 2000; 
geschiedenis luchtpost. 
50.- F. (€7.62). Vliegtuig 
'Couzinet7o'. 
i8-2-'gg. Tweehonderd jaar 
'Corps préfectoral' (opge
richt door Lucien Bonaparte 
op 'Ie 28 pluvióse an VIir= 
17 februari 1800, elk departe
ment met eigen prefect). 
3.-F. (€0.46). Prefect met 
zwaard in Romeinse toga in 
sierlijke omlijsting, jaartallen 
'AnVIIl-2000'. 

2i-2-'oo. De 'Arctic Vildngs', IL 
0.25, 3.-, 5.50, 21.- kr.; blok 
met de vier zegels. Resp. 'de 
goede tijden' (jacht op de 
walrus), 'de verhalenverteller' 
(tijdens de lange winter, 
'Dorset' afbeelding van de 

'noordelijke duiker': 
vogel Gavia immer, 
met rugwaarts 
gedraaid kopje), 'de 
rendierenjacht' (met 
op de 'greyhound' 
lijkende jachthond), 
'natuurlijke bronnen' 
(man met Falco rusti-
colus op hand: veelge
vraagde kostbare vogel 
voor de middeleeuwse 
valkenjacht, ijsbeer, 
gedraaide slagtand 

van de narwal, slagtanden van 
de walrus, gesponnen wol, 
zeehondenvet voor het dich
ten van schepen). 

KALAALLIT NUNAA" 
3 , 0 0 GR0NLANI 

r^^s^j*»-RF'%«ïS5^ 

AN VIII - 2000 

ÉÉAMAÉAAAMAMAÉ 

28-2-'oo. Schilder Sandro 
Botticelli (1445-1510, 
werkelijke naam Alessandro 
di iWariano Filipepi). 
6.70 F. (€ 1.02). Detail van 
schilderij 'Venus en de 
Gratiën geven geschenken 
aan meisje' (1483). 

GROENLAND 
2i-2-'oo. Vijftigste verjaardag 
Sirius sledepatrouille 
(bestaande uit twaalf 
personen) onder commando 
van de Deense marine. 
10.- kr. Hondenslede met 
twee begeleiders. 

GUERNSEY 
i-i-'oo. 'Stampin 
the future'; wereld
wedstrijd post
zegels ontwerpen, 
zes bekroonde teke
ningen van kinde
ren uit Guernsey in 
de leeftijd van 
7 tot II jaar. 
20, 25, 30, 38,44, 
64 p. Resp. ruimte
bus (Fallon 
Ephgrave); kinde
ren hand-in-hand 
met maan en zon 
(Abigail Downing); 
dier in hok met op
schrift 'no captivity' 
(geen dieren in ge
vangenschap, Laura 
Marting); groene 
wereldbol en ruim
teschepen (Sarah 
Haddow); driehoe
kig wagentje met 
bliksemschicht 

(Sophie Medland); lucht met 
wolken en zon en zwevend 
poppetje, boom (Danielle 
Mciver); alle zegels met da
tum 01-01-2000. 

i'̂ 1 m 
; fafe GUERNSEY 4 4 

I M É H 

HONGARIJE 
i-i-'oo. Millenniumzegels. 
30,40 Ft. Resp. Hongaarse 



kroningsscepter (kristallen 
bol met filigram en verguld 
bladzilver overtrokken hand
vat en zesentwintig hangende 
balletjes, vervaardigd in 
Egypte tussen 950 en 1050; in 
de elfde eeuw tot scepter ge
maakt en waarschijnlijk be
stemd voor koning Stephan I, 
vanaf de 12de eeuw in ge
bruik als kroningsscepter be
halve bij koning Ladislaus); 
millenniumvlag (geborduur
de vlag, tevens ter gelegen
heid van duizend jaar 
Hongarije; wapen en natio
nale kleuren); beide afbeel
dingen met tekst 
'2000 Magyar Millennium'. 

iii'oo. Belangrijke Hongaren. 
Strook met 30, 40, 50, 80 Ft. 
Resp. driehonderdvijftigste 
geboortedag van drukker/
wetenschapper/taalkundige/
graveur/lettergieter/cor
rector/uitgever Miklós Kis 
Misztótfalusi (16501702), 
tweehonderdste geboortedag 
van natuurkundige/lid Hon
gaarse academie van weten
schappen Anyos Jedlik 
(18001895), honderd
vijftigste geboortedag van 
ingenieur/coördinator 
Hongaars waterbeheer Jenó 
Kvassay (18501919), hon
derdste geboortedag schilder
/graficus/belangrijk figuur 
Hongaars constructivisme 
Jenó Barcsay (i9ooi("" 

iii'oo. Voor de jeugd 2000; 
honderdste geboortedag van 
schrijver Istvan Fekete 
(19001970); toeslagzegel, 
toeslag bestemd voor de fila
telistische jeugdbeweging. 
60430 Ft. De schrijver omge
ven door'figuren' uit zijn ver
halen (Kele de ooievaar, 
Vuk de vos, Lutra de otter 
en Hu de uil). 

i MAGYARDRSZAG i 

iii'oo. 'Hunphilex 2000', 
internationale postzegelten
toonstelling in Boedapest; 
toeslagzegel. 

200+100 Ft. Tentoonstel
lingslocatie ('Buda' kasteel: 
zetel Hongaarse cultuur
sfichting), logo. 

lERiAND 
ii26i'oo. 'Love'/wens
zegel 'mythical creatures'. 
30 p.; postzegelboekje. 
Kikker met kroontje en bal 
(sprookje van de kikker die in 
een prins veranderde). 

26i'oo. Postzegelboekje 
met wensen. 
Inhoud tienmaal 30 p. Vier 
verschillende afbeeldingen 
'mythical creatures'. Resp. 
gevleugeld paard (Pegasus, in 
de Griekse mythologie het 
gevleugelde paard dat 
Poseidon bij Medusa had ver
wekt), eenhoorn (Unicornus, 
fabeldier in de gedaante van 
een paard met sik, gespleten 
hoeven, pluimstaart en ge
draaide rechte hoorn), draak 
(jaar van de draak**), kikker 
(als voorgaande melding); 
wensen in Iers en Engels. 
26i'oo. Jaar van de draak**. 
Strook met drie mythische 
dieren (als voorgaand met 
uitzondering van de kikker). 

ITALIË 
ii'oo. Millennium; verleden 
en toekomst. 
Velletje met tweemaal 2000 L. 
(€1.03). Resp. 'hetverleden' 
(kind kijkt naar uit natuur
lijke elementen samengestel
de wereldbol), 'de toekomst' 
(astronaut kijkt naar maan). 

RTTtTmtflf l tmftlfTfTRRI 
• €1,03 

loioo. Frankeerzegel 
'priority mail'. 
1200 L. (€0.62). 

POSTA PRIORITARIA ' 
Priority Mail '■ 

i4i'oo. Eerste opvoering 
opera 'Tosca' van Giacomo 

Antonio Domenico Michele 
Seconde Marie Puccini 
(18581924, vernoemd naar 
muzikale voorgeslacht van 
betovergrootvader tot vader) 
in theater 'Costanzi' in Rome 
honderd jaar geleden. 
800 L. (€0.41). Operascène 
met Flora Tosca, op achter
grond de Engelenburcht 
('Castel Sant'Angelo' en de 
St.Pieterbasiliek). 

JOEGOSLAVIË 
i49'99. Rode Kruis, week 
van de t.b.c.bestrijding; 
verplichte bijplakzegel. 
I. Ndin. Rood kruis en distel. 

LETLAND 
25g'99. Kasteel 'Rundale' 
(barok/rococo, 17361740). 
0.20 Lvl. 

€0A1 

i8i'oo. Jubeljaar 2000. 
1000 L. (€0.52). Beeld van 
St. Paulus (van Pietro 
Canomca, bevindt zich bij de 
St.Paulusbasiliek 'San Paolo 
Fuori Ie Mura' in Rome), 
'Porta Santa' van de 
St.Pieterbasiliek. 

i3io'99. Schilder 
.. M JulijsFeders 

É M M J (18381909). 
0.15 Lvl. Landschapschilderij 
'Perse' (1890). 

52'oo. Serie sport; rugby
toernooi van zes landen. 
800 L. (€0.41). Spelmoment, 
symbolen van Wales, Schot
land, Engeland, Ierland, 
Frankrijk en Italië, 'vermel
ding 'Rugby Sei Nazioni'. 

i6ii'99. Presidenten van 
Ledand. 
0.15 Lvl. Portret Gustavs 
Zemgals (18711939, 
president 19271930). 

25ii'99. Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
0.40 Lvl. Beeldmerk, 
enveloppen, stadssilhouet op 
achtergrond. 

.. 

il|L 
jlAXMJA. 

x̂  
i 
40 

i22'oo. Vijfde multi
disciplinair symposion 
'borstziekten'. 
800,1000 L. (eo.41, 0.52). 
Vrouwenportretten. Resp. 
naakte vrouw met op achter
grond boom op heuvel en 
maan (ontwerper Antonella 
LucarellaMasetti), naakte 
vrouw met roos (ontwerper 
Cristina Brusvaglia). 

27n'99. Kerstmis 1999. 
0.12, 0.15, 0.40 Lvl. Resp. 
kerstman, kandelaar, klok op 
vijf voor twaalf, kerstboom; 
kinderen bij zak met cadeaus; 
kerstman bij versierde kerst
boom, '2000' geschreven in 
sterrenhemel en zichtbaar 
door raam. 

LIECHTENSTEIN 
63'oo. Tentoonstelling in 
Vaduz met als thema 'Götter 
wandelten einst...' (toen de 
goden nog rondwaarden...); 
schilderijen met thema's uit 

Romeinse/Griekse 
mythologie. 
70 r., 1.80 F. Resp. 'Mars en 
Rhea Silvia' (Peter Paul 
Rubens, ca. 1616/1617; eerste 
ontmoeting tussen Mars en 
Rhea Silvia: Vestaalse maagd, 
dochter van koning Numitor 
van Alba Longa, moeder van 
Romulus en Remus, de latere 
stichters van Rome), 'Amor 
met zeepbel' (Rembrandt, 
1634; liefdesgod met pijlen
koker en boog, met strohalm 
geblazen zeepbel als symbool 
van breekbaarheid en vergan
kelijkheid van de liefde). 

63'oo. Frankeerzegels; 
serie 'dorpsgezichten' (met 
kerken). 
50, 60 r., i.io, 1.40, i.go F. 
Resp. Ruggell metdorpskerk 
(gotisch vleugelaltaar van 
vorst Johann JI, 18401929) 
en pastorie, Balzers met 
St.Petruskapel (toren uit 
i6de eeuw, torenhuis uit 13de 
eeuw), Eschen (kapel van het 
Heilige Kruis in Rofenberg 
temidden van oude boerderij
en), Mauren (parochiekerk 
uit de 19de eeuw, oude boer
derij waarvan plaaatsing op 
lijst van erfgoed wordt over
wogen), Schaan (Romaanse 
toren van de vroegere 
St.Laurentiuskerk waarvan 
eerste documentatie uit 1300). 

LITOUWEN 
Afbeelding melding 2/146 
'smeedijzeren monumenten'. 

LIETrVA 
MACEDONIË 
4io'9g. Week van het kind. 
30 den. Gestileerde afbeel
ding van een kind. 
9io'9g. Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
5, 30 den. Twee verschillende 
afbeeldingen van beeldmerk 
en posthoorn, getal 125. 
5ii'g9. Frankeerzegel, 
architectuur. 
I den. Huis in Bogomila. 
iSii'gg. Honderdvijfen
twintigste geboortedag van 
Krste Petkov Misirkov. 
5 den. Portret. 

MAN 
24i'oo. 'The story of time' 
(aanvulling melding 2/146); ra
derwerken van horlogemakers. 
22, 26, 29, 34, 38, 44 p. Resp. 
van John Harrison uit 1735 
(16931776), George Daniels 
uit 2000 (geboren in 1926), 



John Harrison uit 1767 , 
Thomas Mudde uit 176g 
(17151794), John Arnold uit 
1779 (17361799), Thomas 
Earnshaw uit 1780 (17491829). 

292'oo. 'The woman of the 
Century' (aanvulling melding 
2/146). 
22, 26 ,30 ,44 , 52, 64p. ; blok 
van £ I.. Portretten van 
koninginmoeder Elizabeth. 

MOLDAVIË 
i6io'99. Serie 'vorsten', IV 
(met regeringsperiodes). 
25 b. (driemaal), 1.50, 3., 
3.90 L. Portretten. Resp. 
Bogdan II (14491451), 
Bogdan IV (15681572), 
Constantin Cantemir 
(16851693), Simon Movila 
(16061707), Georg III (1665
1666,16681672,16781684), 
Ilias Alexander (16661668). 
Blokvan 5.L. Zegel met por
tret Vasile Lupu (16341653); 
blok met standbeeld. 
20ii'99. Het rode boek; met 
uitsterven bedreigde fauna. 
26 b., 1.80, 3.60 L. Resp. 
Lutra lutra. Huso huso, 
Rhinolophus ferrumequinum. 
27ii 'gg. Uitgestelde 
wereldkampioenschap 
schaken voor vrouwen. 
25 b., 2.20 L.+30 b. Resp. 
speelster en beeldmerk 
(schaakbord met negen 
velden), plaats van spelen en 
ander beeldmerk. 

MONACO 
23i2'gg. 'Monaco 2000', in
ternationale postzegel
tentoonstelling. 
3. F. (€ 0.46). Beeldmerk; 
velletje met tien zegels. 

MONACO 
0,46€ 3,00F 

% ^ 

icr, 2 et 3 dcccmbrc iOOO 

i7 i  'oo. Veertigste televisie
festival van MonteCarlo. 
4.90 F. (€0.74). 

MONACO % 

- = r i «rïr-E> ; 
4,90F : -^ 0,74€ ; 

FESTIVAL OE TELEVISION , 
Oe MONTE-CA«LO J 

i7 i  'oo. Museum ter na
gedachtenis aan Napoleon 
(Napoleontische voorwerpen). 
4.20 F. (€0.64). Borstbeeld 
van Napoleon van de hand 
van Canova. 

95'oo. Europazegel, thema 
'Europa 2000'; alle bij Post
Europ aangesloten landen 
geven één zegel met dezelfde 
afbeelding uit (voor afbeel
ding zie onder Aland). 
3. F. (€0.46). Kinderen uit 
verschillende landen dragen 
vanuit vier richtingen sterren 
aan om gezamenlijk een Eu
ropese sterrentoren te bou
wen, hoofdletter E. 
95'oo. Europa PostEurop. 
3, F. (€ 0.46). Europese land
kaart en vlaggen lidstaten. 
Velletjes met viermaal 
'Europa 2000' en viermaal 
'PostEurop'. 

Velmetachtmaal3.F. (€0.46) 
met centraal een vignet. 
Resp. van Adami (Neptunus, 
god van de zee, tekeningen 
met sleutel), Arman (sym
bolische voorstelling van de 
zee), Cane (symbolische 
voorstelling), Folon (hand 
plaats zon aan hemel boven 
zee), Fuchs (engelachtige 
figuur boven water met 
schepen). De Sigaldi (haven
gezicht met luxe jachten), 
Sosno (gestileerde zeil
schepen). Verkade (symbo
lische voorstelling); vignet 
met vermelding van 'Monaco 
et la Mer par les artistes inter
nationaux ayant un atelier 
quai Antoine Ier a Monaco'. 

Zonder datum. Frankeer
zegels; de twaalf apostelen. 
4., 5., 6., 7., 8., g. F. (€0.61, 
0.76,0.91,1.07,1.22,1.37). 
Resp. Petrus en Jacobus 'Le 
Majeur' (zoon van Zebedeüs), 
Johannes en Andreas, Philip
pus en Bartholomeüs, Mat
theüs en Thomas, Jacobus 'Le 
Mineur' (zoon van Alfeüs) en 
Judas, Simon en Matthias; vel 
met de zes zegels. 
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95'oo. Tweede 'Grand Prix 
Historique'; Grand Prix 
Formule i. 
4.40 F. (€0.67). 

MONACO 

2' GrJKtd PUK Httiortque 

95'oo. 'Hannover 2000', 
wereldtentoonstelling met 
als thema 'mens, natuur, 
technologie'. 
5. F. (€ 0.76). Paviljoen, 
beeldmerk; velletje met tien 
zegels. 

Zonder datum. Monaco en de 
zee; ontwerpen van acht 
kunstenaars met inter
nationale reputatie en een 
atelier in Monaco. 

Zonder datum. Frankeer
zegels; de vier evangelisten, 
20. F. (• 3.05). Marcus met 
een leeuw, Mattheus met 
een engel, Johannes met een 
arend, Lucas met een stier; 
symbolen ontleend aan het 
bijbelboek van de profeet 
Ezechiël; vel met vier zegels. 

POLEN 
Afbeelding melding 2/146 
'fauna in de OostKarpaten, 
milieubescherming'. 

ROEMENIE 
2i2'gg. Herdenking Diana, 
prinses van Wales (I96ii9g7). 
6000 L.; blok met viermaal 
6000 L. Portret. 
i7 i2 '99. Auto's; Ferrari (ge
noemd naar Enzo Ferrari, 
18981988, Italiaans piloot, 
begon carrière als auto
coureur voor Alfa Romeo, 
fabriek voor racewagens in 
Modena in i94o) . 
1500,1600,1700, 7950, 8850, 
14500 L. Resp. 365 GTB/4 
(1968), Dino 246 GT (1970), 
365 GT/4BB (1973), Mondial 
3.2 (1985), F 355 (1994), 456 
MGTdggS) . 

2i i2 '99. Tiende verjaardag 
van de Roemeense revolutie. 
2100 L. Jongen met 
Roemeense vlag. 
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i3i'oo. Europese Unie 
(vijftien lidstaten). 
6100 L. Europese en 
Roemeense vlag. 

; 3,05 € MONACO 20,00F 
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i5i'oo. Honderd
vijftigste geboorte
dag van dichter 
Mihai Eminescu 
(18501889). 
Blok met viermaal 
3400 L. Vier portret
ten op verschillende 
leeftijden. 

OOSTENRIJK 
Aanvulling melding 12/882 
'Pummerin ' : deze monu
mentale klok bevindt zich in 
de St.Stephansdom in 
Wenen. 

RUSLAND 
ii'oo. Tweeduizend jaar 
christendom; schilderijen 
met bijbelse onderwerpen 
van Russische schilders uit de 
19de eeuw. 
3. r. Viermaal; blokvan 7. r. 
Resp. 'de opwekking van het 
dochtertje van Jaïrus' 
(V.D. Polenov, 1871), 
'de verzoeking in de woestijn' 
(I.N. Kramskoy, 1872), 'Jezus 
in het huis van Maria en 
Martha' (G.I. Semiradsky, 
1886), 'Wat is de waarheid? 
(Jezus en Pilatus, 1890); zegel 
met 'de verschijning van 
Christus aan de mensen' 
(A.A. Ivanov, 18371857), 
blokrand met vergroot detail. 

5i'oo. Tweeduizend jaar 
christendom; gemeenschap
pelijke uitgifte van Rusland, 
Oekraïne en Witrusland; 
oude Russische kunst. 
Blok met driemaal 3. r. Resp. 
'de Maagd met geheven han
den' (iide eeuw, mozaïek uit 
de St.Sophiakathedraal in 
Kiev, Oekraïne), 'Christus 
Pantocrator' (12de eeuw, 
fresco uit de SpasoPreo
brazhenskayakerk in Polotzk, 
Witrusland), 'de Maagd van 
Vladimir' (12de eeuw, icoon 
van het Tretyakovstaatsmu
seum in Moskou, Rusland); 
blokrand met drie engelen. 

SANJVIARINO 
22'oo. Jubeljaar 2000; 
Geboorte van Christus 2000 
jaar geleden; opening 
'Santa Porta'. 
Blok met viermaal 1000 L. 
(€0.52). Doorlopend beeld. 
Gravures van Giacomo Lauro 
uit 16121615 van binnen de 
muren van Rome gelegen 
basilieken (vier van de zeven 
pelgrimskerken; niet afge
beeld: 'San Sebastiano', 'San 
Croce in Gerusalemme': Hei
lig Kruis van Jeruzalem, 'San 
Lorenzo'). Resp. 'San Gio
vanni in Laterano' (Sint Jo
hannes, pelgrim), 'San Paolo' 
buiten de muren (Sint Pau
lus), 'Santa Maria Maggiore' 
(Madonna en Kind), 'San 
Pietro' (Sint Pieter, opening 
'Santa Porta'); doorlopend 
over de zegels de muren en de 
Tiber, centraal een duif en 
tekst 'Aperite Mihi Portas 
lustitiae' (opent de poorten 
van de gerechtigheid voor 
mij); blok met landkaart en 
pelgrimswegen, pelgrim bij 
labyrint (middeleeuws sym
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bool van de kruisweg), tekst 
'Roma, altera Jerusalem, Qua 
via vis procedere?' (Rome, 
het nieuwe Jeruzalem, langs 
welke weg wil je daar 
komen'). 

iii'oo. Serie 'belangrijke 
personen'. 
4, 5 Sk. Portretten. Resp. 
actrice Hana Melickova 
(igoo1978, onderscheiding 
'nationaal artiest' in 1961), 

* " • " 
22'oo. De twintigste eeuw. 
Vel met driemaal vier zegels 
van 650 L. (€0.34). Resp. 
wereldoorlogen, wetenschap 
en geneeskunde, elektriciteit 
(trein, wasautomaat, lamp), 
telecommunicatie, verove
ringvan de ruimte (man op 
de maan), miheu, auto
industrie, atoomenergie, 
film/stripverhalen/'design' 
(een stoel), vrijetijdsbeste
ding {kruiswoordpuzzel, 
wandelen, trekken met cara
van, sport), reclame, sport 
(stadion). 

«50 S A N M A K I N G c o , 3 * 
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SLOWAKIJE 
i8i2'99. Serie 'dag van de 
postzegel'. 
5 Sk. met vignet. Portret post
zegelontwerper/kunste
naar/pedagoog professor 
Albin Brunovsk' (19351997), 
detail van door hem ontwor
pen Tsjechoslowaakse zegel, 
Yvert nr. 2766 'Matica 
Slovenska' (eerste prijs 'post
zegel van het jaar 1988'); 
vignet met gravure van flora 
en berglandschap. 

ii'oo. Serie 'schoonheid 
van ons vaderland'; natuur
schoon. 
10,12 Sk. Resp. kloofvan 
rivier de Dunajec (met roei
boot), kloofvan rivier de Vah 
(kasteel/uitkijkpost? op 
hoogste bergtop). 

jSLOVENSKO' 
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natuurkundige/uitvinder/
pedagoog Stefan Anian Jedli'k 
(18001895, vanaf 1858 lid 
van de Hongaarse academie 
voorwetenschap). 
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TSJECHIË 
20i'oo. 'BRNO 2000', 
nationale postzegeltentoon
stelling. 
5.KC.; blokvan 50.Kc. 
Resp. gezicht op Brno in 
1593 (ontleend aan hout
snede van Willenberg), 
beeldmerk; St.Jacobuskerk 
in Brno, blokrand met twee 
details uit kerk ('naakte man
netje' dat een rol speelt in 
verschillende legendes, zuil
sculpturen). 

''- — *-
20i'oo. Traditie van de 
Tjechische postzegelproductie; 
honderdvijftigste geboortedag 
van president T.G. Masatyk 
(18501937). 
5.40 Kc. Transpositie van ze
gel van Bohumil Heinz waar
op iVlasaryk kind in nationale 
klederdracht op de arm 
houdt (Yvert nr. 336 van 
Tsjechoslowakije, serie 
'kinderen II', 1938). 

TRADICE ftSKE ZrJAMKOVt IVQBBY 

CESKA REPUBdkA 
JWhAiA^kAdftAJ 

TURKIJE 
24ii'99. Folklore; tradi
tionele hoofdbedekking 
(versierde hoofddoeken) van 
Turkse vrouwen. 
150.000, 250.000 TL. Beide 
tweemaal. Resp. vrouw uit 
bergstreek bij iVlanisa, uit 
Nigde, Antalya, Amasya
Merzifon. 

WITRUSLAND 
5i'oo. Tweeduizend jaar 
christendom; gezamenlijke 
uitgifte van Rusland, 
Oekraïne en Witrusland. 
75, 75,100 r.; blok met drie
maal 100 r. Resp. 'SpaoPreo
brazhenskaya'kerk in Polotsk 
(12de eeuw), St.Atistratig
kathedraal in Slutsk (i8de; 
19de eeuw), de 'Reverend 
Serafim Sorosvky'kerk in 
Belozersk (gebouwd in 1996); 
OnzeLieveVrouw van Oranta 
(iide eeuw, Sofiakathedraal 
in Kiev), fresco met afbeel
ding van Jezus Christus (12de 
eeuw, 'SpasoPreobrazhens
kaya'kerk in Polotsk, Wit
rusland), icoon van Onze
LieveVrouw 'Vladimirskaya' 
(12de eeuw, nationaal 'Tre
tyakov' museum in Moskou), 
blokrand met engelen. 

IJSLAND 
42'oo. Eetbare paddestoelen. 
40., 50. kr. Resp. Cantha
rellus cibarius, Coprinus co
matus. 
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Uvoi 
42'oo. Duizend jaar chris
tendom in IJsland. 
Blokje van 40. kr. Uitgege
ven in samenwerking met het 
comité van de viering dui
zend jaar christendom, de 
evangelischlutherse kerk. 
Eerste noten van gregoriaans 
gezang 'Da pacem Domini' 
(geef vrede Heer) afgebeeld 
boven zingende familie uit 
Thingvellir, landschap met 
zee en besneeuwde bergen. 

40. kr. Uitgegeven in samen
werking met het Vaticaan. Al
taarkleed van einde middel
eeuwen (vervaardigd op de 
wijze van het tapijt van Bay
eux) uit de dom van Hólar met 
afbeelding van drie IJslandse 
bisschoppen (Gudmundur 
Arason, Jón Ögmundsson, 
Pórlaloir Pórhallsson). 

ZWITSERLAND 
73'oo. Frankeerzegels; sou

vernirs (glazen bolletjes ge
vuld met Zwitserse 'produc
ten' die bij schudden worden 
ondergesneeuwd). 
10, 20, 30, 50, 60, 70 c. Resp. 
alpenhoornblazer voor Zwit
sers chalet, caquelon voor 
kaasfondue op spiritusbran
der (gesmolten Emmentaler, 
Gruyère en Vacherin met 
knoflook, witte wijn, bloem, 
kirsch, citroensap en kruiden 
te serveren met stukjes witte
brood, augurken en groenten 
in het zuur), 'boccalino' wijn
stel met druiven, fauna: Ibex 
(uitgestorven in Zwitserland 
in de zeventiende eeuw, maar 
met succes ingevoerd in het 
Grison Zwitserse nationale 
park ini920, nu meer dan 
driehonderd stuks), Neucha
tel pendule in de stijl van Lo
dewijk XV, St.Bernardhond 
met vaatje met rood kruis om 
nek en puppy. 

73'oo. Honderd jaar UCI* 
(internationale wielren
bond). 
70 c. Wielrenner, jaartallen 
19002000. 

BUITEN EUROPA 
ARGENTINIË 
Afbeelding melding 2/148 
'tweehonderd jaar zeevaart
school Manuel Belgrano'. 

35,40, 50 c. Resp. regionale 
kaart, stadskaart, landkaart. 
4i2'99. Kerstmis 1999 (aan
vulhng melding 2/148). 
75 c. Afgebeeld 2/148; vel met 
tweemaal 25, tweemaal 50, 
viermaal 75 c. O.a. engel, 
ster, stal, wijzen uit het oos
ten, versieringen. 
Zonder datum. Nationaal 
concours tekenen en schilde
ren met als thema 'laten wij 
zorgdragen voor onze pla
neet'. 
25, 50 c. Beide tweemaal. 
Werk van resp. Ivana Mirna 
de Caro, Elena Tsouprik, Es
tefania Navarro, Maria Belén 
Gidoni. 

BAHREIN 
i6i2'99. Nationale dag 
1999. 
100, 200, 250 fils; blokvan 
500 fils. Resp. de huidige 
emir sjeik Hamad Bin Isa Al
Khalifa en de vorige emir 
sjeik Isa Bin Salman AlHali
fa, portret metvlagen wapen, 
portret met wereldbol en wa
pen. 

BRAZILIË 
26ii'gg. Geboorte van 
Christus 2000 jaar geleden. 
Vel met zesmaal R$ 0.22. 
Resp. Aankondiging, Ge
boorte, Voorstelling in de 
tempel, Doop door Johannes 
de Doper, Jezus en de aposte
len. Opstanding; elke afbeel
ding met hchtaccent op be
langrijkste detail, lichtend 
kruis als verbindend element 
van alle zegels. 

CAMBODJA 
5io'99. Vogels. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000 R; blokvan 5400 R. 
Resp. Harpia harpyja, Tera
thopius ecaudatus. Neo
phron pernopterus, Falco 
peregrinus, Buteo jamai
censis, Haliaetus leucoce
phalus; Milvus milvus. 

Afbeelding melding 2/148 
'tewaterlating van de 
'Corbeta A.R.A. Uruguay'. 

i26'99. Frankeerzegels voor 
verzending grote partijen; 
kaarten. 

6i2'99. Slangen. 
200, 500, 900,1000, 
1500,4000R.; blokvan 
5400 R. Resp. Aspide
laps lubricus, Epicrates 
cenchria, Eunectes no
taeus, Diadophis punc
tams, Micrurus fiilvius, 
Telescopus semiannula 
tus; Chondropython 
viridus. 
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CANADA 
i7i2'99. De millenniumcol
lectie, I; thema 'on with the 
show' {in totaal zeventien se
ries met blokjes van vier ze
gels). 
Blokje met viermaal 46 c. Me
dia technologieën. Resp. 
IMAX met een nieuw soort 
film, 'Sofi:image' (van het 
computer naar het dinosau
rustijdperk), Ted Rogers sr. 
en de geboorte van de radio, 
uitvinder Sir William Step
henson; afgebeeld. 

i7i2'99. De millenniumcol
lectie, II; thema 'entertam
ment'. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. de 'Calgary Stampede' 
een schouwspel van hoge 
klasse (het wilde westen), 
'Cirque du Soleil'; afgebeeld, 
'Canada Hockey Night' een 
nationale passie (verslagge
ver, speler, beeldmerk), 'La 
Soiree du hockey' (verslagge
ver René Lecavalier creëerde 
een uniek taalgebruik voor 
deze sport, speler, beeld
merk). 

i7i2'99. De millenniumcol
lectie, III; thema 'bijzondere 
entertainers'. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. zangtalent Portia Whi
te, pianovariaties van Glenn 
Gould (portret, handen op 
toetsen, muzieknotatie; afge
beeld), Guy Lombardo en ou
dejaarsavonduitzendingen 
(portret en klok op even over 
twaalven), zanger/tekst
schrijver/dichter/toneel
schrijver/acteur Felix Leclerc 
'de vader van de moderne 
Quebec song' (portret en gi
taar). 

i7i2'99. De millenniumcol
lectie, IV; thema 'fostering 
Canadian talent' (opleiden en 
begeleiden van nieuw en 
reeds bestaand talent door de 
'Canada Council'). 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. 'Royal Canadian Aca
demy of Arts' (kunstenaars 
bestuderen kunstwerk op 
schildersezel, grafisch werk 
o.a. letter A; afgebeeld), 'The 
Canada Council' (symboli
sche voorstelling met mol en 
kruisteken, beeldmerk), 'Na
tional Film Board of Canada' 
(cameraman lohn Spotton in 
actie, filmrol), 'Canada 
Broadcasting Corporation' 
(presentatoren?). 
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ii'oo. 'Millennium Part
nership Program' (opgericht 
in 1998, doel promotie van 
lokaal, nationaal en interna
tionaal partnership met een 
positieve 'nalatenschap' aan 
toekomstige generaties). 
46 c. Beeldmerk (symboh
sche voorstelling van een 
nieuw millennium dat voor 
de toekomst optimisme uit
straalt). 

5i'oo. Het jaar van de 
draak*"*. 
46, 95 c; blok van 95 c. Ge
borduurde draken met gele 
achtergrond (geel is in China 
de kleur van overvloed, voor
spoed en zelfbeschikking); 
afbeelding zie kolom 3. 

i7i'oo. De millenniumcol
lectie, V; thema 'pioniers in 
de wereld der geneeskunde'. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. portret Sir Frederick 
Banting (uitvinder insuline; 
hond met spuit, tekst 'diabe
tus'), portret Armand Frap

pier (preventieve behande
ling leukemie bij kinderen, 
richtte aan universiteit van 
Montreal leergangen voor 
immunologie, microbiologie 
en hygiëne op; afgebeeld), 
portret Dr. Hans Selye (on
derzoek naar stress), portret 
Maude Abbott met tulpen 
(curator 'McGill University 
Medical Museum', opricht
ster 'Federation ofMedical 
Women of Canada') 

i7i'oo. De millenniumcol
lectie, VI; thema 'sociale 
vooruitgang'. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. van hospitaalzusters 
tot 'Medicare' (ziektekosten
verzekering), non, chirurg, 
hospitaal in Saskatchewan; 
'vrouwen zijn mensen...' 
(beeldhouwwerk van vrouw 
met bord waarop tekst 'vrou
wen zijn mensen' in Engels 
en Frans, afgebeeld; eerste 
vrouwelijke senator in 1930); 
'small savings, big results' 
(honderd jaar 'volkskas' op
gericht door Alphonse en Do
rimène Desjardins); 'de coö
peratieve beweging' (portret 
van Moses Coady). 

i7i'oo. De millenniumcol
lectie, VII; thema 'harten van 
goud'. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. CIDA ('Canadian Inter
national Development Agen
cy', opgericht in 1968; ont
wikkelingsprojecten in meer 
dan 100 landen; afgebeeld 
zijn een schoffel, stethos
coop, boek en ?, afgebeeld); 
'hulpverlening aan armen en 
zieken' (portret van Lucille 
Teasdale die meer dan dertig 
jaar aan het hoofd van een 

Ugandees hospitaal stond en 
overleed na daar door Aids*: 
Sida* besmet te zijn); 'mara
thon of hope' (jaarlijkse 'Ter
ry Fox Run' die meer dan 
tweehonderd miljoen dollar 
voor kankeronderzoek bij
eenbracht, portret); 'meals 
on wheels' (gestart in Brant
ford, Ontario in 1963, nu een 
landelijke vrijwilligersbewe
ging die maaltijden bezorgt 
bij armen en aan huis gebon
denen; hand overhandigt 
maaltijddoos aan andere 
hand). 
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lyi'oo. De millenniumcol
lectie, VIII; thema 'strijders 
voor mensenrechten en vrede'. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. portret van senatoren 
diplomaat Raoul Dandurand 
(44 jaar lang senator); huma
nitaire arbeid van vrouwen in 
oorlogstijd (portretten van 
Pauline Vanier en Elizabeth 
Smellie), 'op wacht voor we
reldvrede' (portret van Lester 
B. Pearson, creëerde een in
ternationale vredesmacht in 
het MiddenOosten tijdens de 
Suezcrisis, Nobelprijs voor 
de vrede; duif, schietschijf 
esdoornblad: 'maple leaf); 
Canada's historische rol bij 
het verbannen/verbieden van 
landmijnen (Conventie van 
Ottawa; afbeelding van man 
op krukken; afgebeeld). 

i72'oo. De millenniuracol
lectie, IX; Canada's eerste be
volking. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. gestileerde afbeelding 
van indianenopperhoofd 
Pontiac (van de Odawa stam. 

i8de eeuw); de Onondaga af
standloper 'de marathon
man' Tom Longboat (bij
naam 'Wildfire', route, tijd 
2:24:24); de bovennatuurlijke 
kracht van de sjamaan van de 
inuïts: eskimo's; afgebeeld; 
'healing from within' (ge
neeswijze bij de eerste bevol
king; afbeelding van 'helen
de' sjamaan, symboliek). 

i72'oo. De millennium
collecüe, X; Canadese cultuur. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. Werelderfgoed' L'Anse 
aux Meadows', Newfound
land (oudst bekende Europese 
kolonie in de 'Nieuwe 
Wereld', duizend jaar geleden 
door Noorse kolonisten 
gesticht); Pier 21 bij Halifax 
'een symbool van hoop, 
dromen en geluk' (aankomst 
van immigranten en 
vluchtelingen, immigratie
stempel; afgebeeld); 
'Le Theatre de Neptune' 
(eerste voorstelling in 'Port 
Royal', Nova Scotia; 
afbeelding van toneel met 
god Neptunus en drietand); 
'Stratford Festival' in Ontario 
('Midsummer Night's Dream' 
van William Shakespeare). 

i72'oo. De millenniumcol
lectie, XI; thema 'literaire le
gendes'. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. portret van schrijver 
W.O. Mitchell 'de zoon van de 
prairie' (boek: 'Who has seen 
the wind?: 'Qui a vu le vent?'; 
afgebeeld); portret acteur/re
gisseur/producer/toneel
schrijver Gratiën Gélinas; 'Le 
cercle du livre de France' 
(boekvandemaand club ter 
bevordering van Canadese 
Franstalige literatuur) gepro
pageerd door Pierre Tisseyre 
(beeldmerk, boek met tekst); 
'Harlequin' boeken (opge
richt in Manitoba en uitge
groeid tot een 'paperback' 
uitgever van wereldformaat; 
afbeelding van harlekijn); af
beelding zie kolom 3. 

i72'oo. De millenmumcol
lectie, XII; thema 'grote den
kers'. 
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Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. iVlarshall McLuhan 'de 
man met een boodschap aan 
de hele planeet' (media en 
communicatie; afgebeeld); 
Northrop Frye, literair criti
cus en groot denker; literaire 
vader van de 'Plouffe family' 
Roger Lemelin (pionier soci
aal realisme in Frans spre
kend Canada); Hilda Marion 
Nearby, hoofd van de histori
sche afdeling van de universi
teit van Saskatchewan. 

i72'oo. De millenniumcol
lectie, XIII; thema 'een tradi
tie van vrijgevigheid'. 
Blolqe met viermaal 46 c. 
Resp. 'Massey Foundation' 
(opgericht door Hart Massey 
m 1918, 'Hart House' bij de 
universiteit van Toronto met 
nationale collectie 'schone 
kunsten'); 'The Killam Lega
cy' (fonds ter ondersteuning 
van kunst, onderwijs en we
tenschap; portret van Izaak 
Walton Killam en echtgeno
te); 'Glenbow Foundation' 
(Eric LafFerty Harvie schonk 
een groot deel van de op zijn 
land gewonnen olieop
brengst aan de 'Glenbow 
Foundation', dierentuin in 
Calgary en het 'BanffCentre' 
voor kunst; afbeelding van 
Harvie met verrekijker); de 
'Montreal Macdonald Stewart 
Foundation' (liefdadigheids
orgamsatie genoemd naar ta
baksmagnaat Sir William 
Macdonald, steun aan cultu
rele en historische initiatie
ven, geneeskunde en onder
wijs; afgebeeld). 
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CHINA (Republiek, Taiwan) 
i2i'oo. Oude Chinese kunst 
'de vier schatten van de Chi
nese studeerkamer'. 
5. (tweemaal), 7., 26.. 
Resp. 'coloured cloud dra
gon' (schrijfset van Ming kei
zer ChiaChing), 'imperial 
dragon fragrance' (inktstem
pel van Ming Keizer Lung
Ching), 'clear heart house' 
(kalligrafie van Tsai Hsiang, 
Sungdynastie), 'celadon 
toad inkstone' (inktpotvan 
celadon). 
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COMOREN 
49'98! Herdenking Grace 
Kelly (19291982), Ameri
kaanse filmster, gehuwd met 
prins Rainier van Monaco in 
1956. 
Vel metachtmaal 300 F. 
49'98! Overlijden Frank Si
natra (19151998), Ameri
kaanse zanger en filmster. 
Vel met negenmaal 500 F. 

CONGO 
2oio'gg. Oude auto's. 
90,205 (tweemaal), 300, 
400, 600 F.; blok van 1000 F. 
Resp. 'Highboy' (1932), Ford 
'ThreeWindow' (1932), Ford 
'Victoria' (1933), Ford 'High
boy' (1934), Chevrolet 'Style
master Dl' (1946), Ford 
'Woodie' (1940); 'Ford' 
(1909). 
I W W ^ W W W W 
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5ii'9g. 'Ibroamericana', 
topontmoeting van staats
hoofden en regeringsleiders. 
65,75 c.;blokvani.P. Resp. 
'Plaza Vieja' (gebouw), 'Plaza 
de San Francisco de Asis' 
(kerk van St. Franciscus van 
Assisi); 'Plaza de Armas' (ge
bouw), vlaggen van lidstaten 
met jaartallen vanaf 1991 on
der vlag van organiserend 
land, beeldmerken. 
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i5i2'99. Honderdste geboor
tedag van schrijver Ernest Mil
ler Hemingway (18991961). 
65 c. Portret, handtekening, af
beelding 'man in bootje die 
grote vis vangt' (vermoedelijk 
naar de dichterlijke parabel: 
'The old man and the sea', 
1952). 
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EGYPTE 
20ii'99. Dag van het 
kind. 
20 P. Twee kinderen tussen 
gebloemde puzzelstukjes. 

COSTA RICA 
September '99. Honderdste 
geboortedag van Victor MI. 
Sanabria Martinez (1899
1959), aartsbisschop van San 
lose. 
300 Cs. Portret. 

CUBA 
iio'gg. 'Expo 2000', we
reldtentoonstelling in Han
nover; geschiedenis wereld
tentoonstellingen. 
5,15 (driemaal), 65, 75 c. 
Resp. Expo 2000, wereld
kaart, landkaart Duitsland; 
mascotte Tipsy van Expo 
2000 in Hannover (eerste 
wereldtentoonstelling in 
Duitsland); Philadelphia
Hannover, 18762000 (mas
cotte boven gebouwen van 
Philadelphia); OsakaHan
nover, 19702000 (mascotte 
boven Osaka); mascotte bo
ven Hannover; Montreal
Hannover, 19672000 (mas
cotte boven modern ten
toonstellingsgebouw in 
Montreal). 
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CHILDREN'S PAY 

25ii'99. Internationaal jaar 
van de ouderen. 
20 P., E.£ 1,125 P. Open han
den met hart en ouder paar, 
wereldbol. 

ETHIOPIË 
65'gg. Internationaal jaar 
van de oceaan. 
45, 55 c , I., 2. B. Kieuw
ademhaling van een vis. 
28io'99. Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
80 c , I. B. Symbohsche 
voorstelling met beeldmerk. 
Zonder datum. Nationale 
parken, I? (alleen afbeeldin

gen in zwart/wit ontvangen). 
45, 70, 85 c , 2. B. Resp. 
Abijata Shalla meren, Nechi
sar. Bale bergen. Awash; om
trek nationale parken met 
diersoorten. 
30ii'99. Nationale parken, 
II. 
50,70,80 c., 2.B. Resp. 
Omo, Mago, YangudiRassa, 
Gambella; omtrek nationale 
parken met diersoorten. 
30i2'99. Internationaal jaar 
van de ouderen. 
45, 70, 85 c , 2. B. Resp. ver
zorgingvan op bed liggende 
oude man, oude man begiet 
planten, oude man met stok 
en jongeren, oude man on
derrichtjongeren; beeld
merk. 

GRENADA 
306'98! Aanvulling 
melding 11/824 'zeevo
gels'. 
90 c , $ i.io, 2., 3.; 
vel met negenmaal $ i.; 
twee blokken van $ 5.. 
Resp. Stercocarius para
siticus, Spheniscus 
humboldti. Lams fus
cus, Calidris canutus; 
Macronectes halli, Rissa 
tridactyla, Daption ca
pensis, Larus hyperbo
reus, Phalacrocorax pe

nicillatus, Puffinus gravis, 
Diomedea nigripes, Phalaro
pus lobatus, Rynchops nigra; 
Diomedea melanophris, Ap
tenodytes patagonica. 
i47'98! Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961

1997)
Blok met tweemaal $ 20.. 

i98'98! Internationaal 
jaar van de oceaan. 
Vel met zestienmaal 75 c; 
blokken van $ 5. en $ 6.. 
Resp. Odobenus rosma
rus, Speniscus demersus, 
Spheniscus demersus, 
Zalophus californianus, 
Chelonia mydas, Anthias 
squamipinnis, Physeter 

catodon, Pomacanthus pa
rus, Rhizostoma sp., Pristis 
pristis, Labeo sp., Hypsypops 
rubicunda, Amphiprion se
bae, Phyllopteryx eques, Upe
neichthys vlamingii, Gobius 
bipunctatus; Stenella sp.. 
Octopus vulagris. 
i5'9''99 Vijfentwintigste 
sterfdag van de Spaanse 
schilder Pablo Picasso (1881
1973); schilderijen. 
45 c , $ 2., 3.; blokvan $ 5.. 
Resp. 'baadsters', 'picknick 
in het groen', 'de zwemmer'; 
'tomatenplant'. 
i59'98! Vijfentwintig jaar 
Caricom* (gemeld in 1998). 
i59'98! Vijftig jaar OAS*. 
$ I.. Beeldmerk. 

HONGKONG 
3ii'oo. Vestiging 'Certifica
tion Authority' van 'Hong
kong Post' (voor elektroni
sche transacties op Internet). 
Velletje van $ 10.. Frankeer
zegel 'TsingMa' brug, blok
rand met handdruk, certifi
caat, gedrukte bedrading, 
handdruk, beeldmerk 'Hong
kong PosteCert'. 

io2'oo. 'Hong Kong 2001', 
postzegeltentoonstelling in 
februari 2001 met als thema 
'natuur'. 
Velletje van $ 10.. Frankeer
zegel 'TsingMa' brug, blok
rand met 'Mai Po Inner Deep 
Bay Ramsar Site' met vijf 
soorten vogels, beeldmerk. 
263'oo. Musea en bibliothe
ken; eerste zegels van Hong
kong in driehoeksformaat. 
$ 1.30, 2.50, 3.10, 5.. 
Resp.'Heritage Museum', 
'Central Library', 'Museum of 
Coastal Defense', 'Museum 
ofHistory'. 

IRAN 
i56'9g. Islamitische inter
parlementaire conferentie. 
250 Ris. 
i7'9g. Correctie uitgifteda
tum melding 11/791 'week 
van de eenheid'. 
250 Ris. 
48'9g. Vogels. 
250 Ris. Leeuwerik. 

68'99. Vogels. 
150 Ris. Ijsvogel. 
2io'99. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU'*. 
250 Ris. Getal 125, envelop
pen, wereldbol, brievenbus. 
8io'g9. Werelddag van het 
kind. 
Strook met tienmaal 150 Ris. 
Doorlopend beeld. Kinderen 
van verschillende landen met 
bij hun land horende behui
zing, flora en fauna, trans
port. 

löii'gg. M.T. Dja'fari 
(PBUH). 
250 Ris. 
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i5ii'99 Internationale ten
toonstelling van kinderboe
kenillustratoren. 
250 Ris. Viermaal. Eieren 
(symbool van de jeugd) met 
resp. vleugels, versiering in 
kleur, halve maan, bloemen. 

IVOORKUST 
Programma 1999. 
262'9g. Afrikaanse treinen 
(melding 5/386). 
180, 280, 500 F. Verschillen
de treinen met locomotieven; 
de 500 F. bovendien met por
tret pionier Cecil Rhodes. 
2g5'99. Veertig jaar 'Con
seil de l'Entente'; opgericht 
in 1959 door de presidenten 
van Ivoorkust (Felix Houp
houétBoigny), huidige Be
nin: vroegere Dahomey (Hu
bert Maga), OpperVolta 
(Maurice Yameogo), Niger 
(Hamani Diori), Togo werd 
lid in 1966; toeslagzegel. 
l8oh20 F. 
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256'99. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
180, 280 F. Resp. beeldmerk 
en twee Afrikaanse gebeeld
houwde 'koppen', beeldmerk 
en postvervoer (lopende 
postbode, op fiets, bus, boot, 
vliegtuig). 
27'99. Flora. 
100,180+20, 200, 280 F. 
Resp. Ancistrochilus roth
schildianus, Brachycorythis 
pubescens, Bulbophyllum 
barbigerum, Habenaria ma
crandra. 

2^ ^ 27'99. Fauna, 
mm 180+20, 250, 400 F. Resp. 

Loxodonta africana ciclotis, 
Syncerus caffer nanus. Pan
troglodytes troglodytes, Cer
copithecus aethiops. 

68'99. Toeristische plaat
sen van Ahouakro. 
180+20, 280, 400 F. 

29io'99. Vogels. 
50,180+20, 280, 300 F. Resp. 
Oriolus auratus, Nectarinia 
(Cinnyris) venusta, Treron 
(Vinago) austrahs, Psittacus 
erithacus. 
igii'gg. Vissen. 
100,180+20, 280 F. Resp. Sy
nodontis schall, Chromidoti
lapia guntheri, Distichodus 
nostratus. 
ioi2'99. Uitdagingen van 
Ivoorkust in het derde mil
lennium. 
100,180+20,200,250,280, 
400 F. Resp. onderwijs 
(schoolgaande kinderen), 
landbouw (landbouwproduc
ten), industrie (fabriek), infor
matica (computer), vrede 
(duif), cultuur (masker); alle 
waarden met olifant en vlag, 
tekst 'les défis Ivoriens du 3 ™' 
Millénaire'. 

ISRAËL 
ii'oo. 'Stampin the future'; 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen, 'kinderen schil
deren de eenentwintigste 
eeuw' (meer dan dertig deel
nemende landen metals 
hoogtepunt de wereldpostze
geltentoonstelling in de Ver
enigde Staten die gepland 
staat voor augustus 2000). 
NIS. 1.20,1.90, 2.30, 3.40. 
Tekeningen van Asia Ai
zenshteyn, Tal Engelsten, 
Renana Barak, Ortal Hasid. 

ii'oo. Millennium; thema 
'kwaliteitsverbetering van le
ven en milieu'. 
NIS. 1.40,1.90, 2.30, 2.80. 
Resp. kwaliteit van leven (we
reldbol, wandelend paartje, 
skiers en andere sporters; tab 
met zee en symbool voor 're
cycling': hergebruik); bio

technologie (onderzoeker 
met laboratoriumkolf, we
reldbol, drie spiralen 'heli
ces': menselijk genen, koren
aar voor landbouwkundig 
onderzoek anatomische teke
ning van Lenonardo da Vinci 
met stukje tekst in zijn hand
schrift; tab met pillen voor 
medisch onderzoek); inter
net (wereldbol, mens en 
computer, schotelantenne, e
mailsymbool (@: het zogeten 
'apenstaartje', en de knop 
'zoek'; tab met hand bij com
putertoetsenbord); ruimtelijk 
onderzoek (maanoppervlak 
en astronaut, spaceshuttle 
op lanceerplaats, formule re
lativiteitstheorie van Ein
stein: E=mc', anatomische 
tekening als bij NIS. i.go; tab 
met schoenafdrukken op 
maan en aarde); alle zegels 
met getal 2000 met op steeds 
een ander cijfer een torretje: 
'bug': computerjargon voor 
foutje in software, wolk met 
regenboog als symbool voor 
hoop. 
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JAPAN 
22io'gg. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', III; acht 
thema's uit de jaren 1914
ig20. 
50 (tweemaal, in samen
hang), 80 yen (achtmaal, 
waarvan twee zegels in sa
menhang), vignet zonder 
waardeaanduiding. Resp. 
schilderij van paar in zeil
bootje, portret van de schil
der Takehisa Yumeji (1884
ig34, Taishoperiode, voor
lopervan designkunst, open
de winkeltje 'Minatoya' waar 
hij kaarten en snuisterijen 
verkocht), opening van cen
traalstation in Tokio (doorlo
per). Eerste Wereldoorlog, 
Europese haarmode (stijl 'Yo
hatsu' in blad Vogue), 'Ras
homon': kort gedicht (tanka, 
afgebeeld) van Ryunosuke 
Akutagawa (18921927), eer
ste levensverzekering, Taisho
democratie, onlusten wegens 
stijgende rijstprijzen, logo 
(symbohsche voorstelling, 
brug van twintigste naar 
eenentwintigste eeuw). 

28io'9g. Vijftig jaar Japanse 
organisatie voor wetenschap. 
80 yen. 'De wondere weg van 
de regenboog' (zeven kleuren 
van de regenboog als symbo
len voor I. literatuur, filoso
fie, pedagogie, fysiologie, so
ciologie, geschiedenis; 2. 
rechten politiek; 3. econo
mie, management, handel; 4. 
natuurwetenschap; 5. tech
nologie; 6. agronomic (land
bouwwetenschap); 7. ge
neeskunde, farmacie, tand
heelkunde), berg Fuji met 
symbolische omgeving. 

4ii'g9. Serie 'belangrijke 
culturele personen'. 
80 yen. Driemaal. Portretten 
van resp. Yasunari Kawabata 
(18991972) en novellenverza
meling 'Izu no Odoriko', 
schilder Hokusai Katsushika 
(17601849) en 'Kanagawa Oki 
Nami Ura', schilder Shoen 
Uemura en 'Jyo no Mai'. 
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i2n'gg. Tien jaar keizerlij
ke regering. 
80 yen. Tweemaal, ruitvormi
ge zegels. Borduurwerk 
'manzairaku' (de 'paulownia' 
en bamboe) en 'engiraku' 
(Chinese feniks) van hofl<le
dingvan traditionele musici. 

i5ii'9g. Millennium; 
nieuwjaarsgroeten voor het 
jaar 2000; het jaar van de 
draak**. 
50+3, 80+3 yen. Twee nieuw
jaarszegels met loterij. Resp. 
'karatsuyamaningyo': speel
goedwagen van het 'Karatsu
kunchi'feest, 'tsuneishihari
ko' (speelgoed met ronde 
vormen). 
50, 80 yen. Ongeveer dezelf
de afbeeldingen op kleiner 
formaat zegel. 

22i2'gg. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', IV; the

ma's uit de jaren ig20i925. 
50 (tweemaal, in samen
hang), 80 yen (achtmaal), 
vignet zonder waardeaan
duiding. Resp. bloeiperiode 
van de stomme film, startvan 
de 'Hakone Ekiden' (estafet
teloop van vier universiteiten 
van Hakone naar Tokio, 
'Gondora no Uta' (lied van de 
gondelier), de aardbeving in 
gebied Kanto, tekenfilm 
'Nonki na Tosan' (de lako
nieke pa, afgebeeld), teken
film 'Shochan no Boken' 
(avonmren van Shochan), Ja
panse kraanvogel (met rode 
kop), opening 'Koshien Sta
dion', moderne jeugd, logo 
(als voorgaande serie III, 
20ste eeuw). 

JORDANIË 
Programma iggg. 
De bakermat van beschavin
gen, Jordaanse oudheden. 
Milieubescherming. 
Staatsmuseum. 
Twintig jaar postzegelvereni
ging
i58'g9. Negende Arabische 
spelen ('AlHussein Tourna
ment'). 
50,100, 200, 300 fils; blok 
van 200 fils. (50, 300 fils. 
resp. mascotte met sportpic
togrammen, cijfer g, symbo
lische voorstelling met vlag, 
ringen met mascotte, spor
ters, landkaart, beeldmerk; 
overige afbeeldingen niet 
ontvangen). 

ig'gg. Spoorwegmuseum 
Hijaz. 
100, 200 fils; blok van 200 
fils. Resp. landkaart/trein/
station, trein passeert station 
met vlag. 
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Wij zijn klant van de Postzegel Partijen Centrale. Komt u ook ? 

Doe mee aan het succes van de Postzegel Partijen Centrale ! 
U bent van harte welkom om de partijen te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag van 
09.00 tot 17.00U en zaterdag van 10.00 tot 16.00u. U kunt dan een keuze maken uit meer dan: 

1500 partijen 
De lente komt eraan en de nieuwe postzegels óók. Het aanbod is groter dan ooit, dus extra reden om 
NU bij PPC langs te komen. Velen van u kopen op veilingen of beurzen. Uiteraard zeer goede bronnen 
van aankoop, maar u bent altijd aan een bepaalde tijd gebonden. Bij de Postzegel Partijen Centrale 
kunt u het hele jaar door postzegels kopen. 

Wij hebben ruim honderd verschillende verzamelingen Nederland en Overzee geprijsd van honderd tot 
zesduizend gulden. 
Daarnaast hebben wij meer dan zeshonderd landen- en motiefverzamelingen van de gehele wereld van 
vijfenzeventig tot achtduizend gulden. 
Ook hebben wij meer dan zestig dozen en koffers met postzegels van de wereld geprijsd van honderd 
tot tweeduizend gulden. 
Bovendien hebben wij voor het eerst méér dan duizend albums, insteekboeken en restanten landen- en 
motiefverzamelingen van de gehele wereld vanaf tien tot honderd gulden. 
En ruim vijftigduizend FDC's waaronder veel complete series en motief: Voor één gulden per stuk. 

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

Zeestraat 55 2518 AA Den Haag Tel : 070-3625263 Fax: 070-3625415 E-mail: rstibbe7@freeler.nl 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * INFORMATIEBON VOOR GRATIS PARTUENLUST EN NIEUWSBRIEF * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: OOmrtPh 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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iio'gg. Onderwaterleven in 
de Golf van Akaba. 
50,100, 200, 300 fils; blok 
van 200 fils. 
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gio'gg. Honderdvijfentwin

tigjaarUPU*. 
100, 200 fils; blok van 200 
fils. Symbolische voorstellin
gen. 
November'gg.Vijftig jaar 
SOSdorpen (Irbid). 
100, 200 fils. Resp. beeld
merk met getal 50, moeder 
met twee kinderen. 

KOREA NOORD 
log'gg. Fauna. 
Twee vellen met tienmaal 
10 ch. 
209'9g. Sport; marathon ti
telhouder Jong Song Ok (ze
vende lAAF* wereldkam
pioenschap atletiek in Sevilla, 
Spanje). 
40 eh.; blok van 2.w. Resp. 
portret en adete in actie; ze
gel met huldiging, blok met 
marathonloopsters. 

loii'gg. Herstel China's 
soevereiniteit over Macau. 
Blok van i. w. President 
Jiang Zemin. 
Velletje met 20, 80, 20 ch. 
Resp. Deng Xiaoping toast 
met de Portugese minister
president bij ondertekening 
'ChinaPortugal Joint State
ment' m.b.t. Macau (13 april 
1987), Mao Zedong tijdens 
nationaledagfestival (i okto
ber 1951), Jiang Zemin ont
vangt de burgemeester van 
Macau (24 mei 1999); blok en 
velleqe ook in 'goud' . 
ii'oo. Nieuwjaar 'Juche 89 ' : 
2000. 
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10 ch. Staalarbeider houdt 
fakkel hoog bij de Songjin 
staalfabriek. • 

ii'oo. Tombes met muur
schilderingen uit het Kogu
ryo tijdperk (eerste eeuw voor 
Christus tot het jaar 668). 
70ch. ; blokvan 1.60 w. 
Resp.'de gele draak'; 'de 
blauwe draak'. 
joi 'oo. De berg Paekw, de 
heilige berg (revolutie). 
20 ch. Driemaal. Rotsen met 
diervormen. Resp. dinosau
rus, arend, uil. 

LIBIË 
io6'g8! Wereldkampioen
schap voetbal, Frankrijk 
1998. 
Vel met zesmaal 200 Dh.; 
twee blokken van 1000 Dh. 
Spelmomenten. 
236'g8! Werelddag van het 
boek; beroepen. 
Vel met zestienmaal 100 Dh. 
Resp. leraar, sportieraar, on
derzoeker, tuinman, fa
brieksarbeidsters, radiotele
grafist, mathematicus, labo
rant, schrijfster, geograaf, 
componiste, naaister, chemi
cus, stenotypiste, bakster, 
programmeuse. 
i7'g8! Bevloeiingsproject 
'grote kunstmatige stroom' 
(II). 
300, 400 Dh.; blok van 2000 
Dh. Landkaarten. 

MACAU 
ii'oo. Macau, een nieuw 
tijdperk. 
Blok van $8 .  . Zegel met 
zendmast; blok met moderne 
gebouwen met jaartal 2000, 
stadsbeeld uit vroeger tijd 
met jaartallen 1912 tot 199g 
(niet alle jaren afgebeeld). 

MADAGASCAR 
22i'98! Prehistorische fau
na. 
Vel met driemaal i. 3 50 en 
driemaal 5.000 F.; blokvan 
12.500 F. Resp. Herrera
saurus/Archaeopteryx, Seg
nosaurus/Dimorphodon, 
Sauropelta/Proavis, 
Eudimorphodon/
Eustreptopondylus, 
Tricetatops/Rhamphorhynchus, 
Tenontosaurus/Deinonychus. 
22i'98! Mineralen. 
Vel met driemaal 3.000 en 
driemaal 7.500 F.; blok van 
12.500 F. 
i82'g8. Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961

1997). 
Vel met tienmaal 1.350 F. en 
vel met tienmaal 1.750 F.; vier 
blokken van 12.500 F. 
io7'g8! Wereldkampioen
schap voetbal, Frankrijk 
1998,11. 
Vel met 1.350,1.500,1.700, 
2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 
5.000 Fr. Alle viermaal. 

Juli 'g8! Wereldkampioen
schap voetbal, Frankrijk 
1998, III. 
Dezelfde waarden als WK II. 
227'g8! Biologie: insecten, 
paddestoelen, mineralen. 
1.350, 2.500, 3.000, 3.500, 
5.000, 7.500,10.000 Fr. Alle 
tweemaal, in samenhang. 
Resp. Batocera wallacei/
Hencopris antenor en Carabus 
auratus/Calosoma sp.; 
Catopsilia thauruma en 
Iphiclides podalirius; 
Hygrocybe punicea en 
Lepista nuda; Euchroma 
gigantea/Goliathus goliathus 
en Pyrrhocoris apterus/
Acroninus longimanus; 
Hypolimnas dexithea en 
Colotis zoe; Boletus edulus 
en Hygrophorus hypotheium; 
vanadniet en carnotiet. 
Twee blokken van 12.500 F. 
Resp. Papilio dardanus, 
Albatrellus ovinus. 

MARSHALLEILANDEN 
3ii2'gg/ii'oo. Millenni
um; de Marshalleilanden lig
gen aan de westzijde van in
ternationale datumlijn en be
horen tot het gebied waar de 
zon in het nieuwe millenni
um het eerst te zien was (Zui
delijke Pacific: Stille Oce
aan). 
33 c. Tweemaal. Doorloper. 
Wereldbol in de ruimte 
(doorloper), tekst 'we are tra

^ We are 
Z . travelers 1 

together on 

Spaceship 
Earth? 

«£ December 31, t 

vellers together on Spaceship 
Earth'. 

IVIAURJTIUS 
25i'oo. Uitgiftedatum mel
ding i/6g 'honderdvijftig jaar 
kamer van handel en industrie'. 

i93'g9. Klassieke Chinese 
literatuur; de roman van de 
drie koninkrijken (Luo Gu
anzhong, ca. 13301400). 
Vel met tienmaal 33 c ; blok 
van $2 .  . 
Jij'gg. Frankeerzegels; vis
sen. 
$ 11.75. Pomacanthus xan
thometopon. 
274'9g. 'IBRA gg', interna
tionale postzegeltentoonstel
ling in Neurenberg. 
55 c. Tweemaal; blokvan $ 2.. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
27i'oo. Zegels voor bijzon
dere gelegenheden. 
40 (driemaal), 150 (twee
maal), 75, i io , 225 c. Acht 
verschillende zegels met 
hartverwarmende teksten 
voor bijzondere gelegenhe
den. 
282'oo. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de draak*''', 
i i o c ; blokvan 225 c. 

NEVIS 
223'gg. Dienstzegels; 
vruchten. 
25, 30, 50, 60, 80, go c , $ I., 
1.80,3., 5., 10., 20.. Met 
opdruk 'official'. 

NIEUWCALEDONIË 
2ii2'gg. Kerstmis 
iggg/millennium 2000. 
100 F. Viermaal. Resp. 'bon 
anniversaire' (kinderen met 

January 1,2000 

.: »W^are • 
_ travelers 
togethCT on 

Spaceship 
Earth.' 

1 

NOUV£UË CALEDOME 

boom, meisje poogt bulldo
zer tegen te houden en tekst 
'touche pas ä mon arbre' 
(kom niet aan mijn boom). 
52'oo. Het jaar van de 
draak**. 
180 F. Twee draken. 

NIUE 
ii2'gg. Niue, rots van Poly
nesiè, vijfentwintig jaar zelf
bestuur. 
Blok met 20 c. en $ 5.. Kin
deren, kustgezichten, veilige 
ankerplaatsen, riffen, duik
plaatsen, lokale flora en fau
na; blokje afgebeeld als een 
vrijuit wapperende vlag. 
Aanvulling melding 8/g/6i3 
' landschappen'. 
$ I., 1.20,1.50, 2.. Resp. 
Togoravijn/kloof, Matapa
ravijn/kloof, Tufukia, Talava
boog (van rotsblokken). 

POLYNESIË 
3i'oo. Millennium; 'la Ora
na e Maeva 2000' (hallo en 
welkom bij ons jaar 2000). 
85,120 F. Resp. volwassen 
hand en babyhandje, gezicht 
met accent op oog; beide ze
gels met tekst 'la Orana e 
Maeva, Bonjour et Bienve
nue' . 

kaboutermutsen en taart met 
'an 2000'), 'joyeux noèl' (drie 
'kabouters' bij kerstboom in 
afwachting van kerstman), 
'felicitations' (twee 'kabou

52'oo. Jaar van de draak* 
180 F. Twee draken. 

MICRONESIË 
222'gg. Frankeerzegels; 
vissen. 
33. 50. 55. 77 c., $320. 
Resp. Caranx lugubris, Acan
thurus nigricans, Sargocen
tron spiniferum, Lutjanus 
monostigmus, Scarus fronta
lis. 
io3'99. Onderzoek zonne
systeem. 
Vel met veertig zegels van 
33 c.; vier blokken van $ 2.. 
ig3'gg. 'Australia gg', inter
nationale postzegeltentoon
stelling in Melbourne; ont
dekkingsreizen. 
Vel met vijftienmaal 33 c. 

ters' bij kinderwagen), 'meil
leurs voeux' ('kabouter' wijst 
naar ster terwijl een andere 
een wens doet). 
8i2'9g. Natuurbescher
ming; campagne in 'Lucky 
Creek, Plum, MontDore' 
metals thema 'one tree, one 
life' (boom planten bij ge
boorte baby, bij een jongen 
een den: Pinus columnaris, 
bij een meisje een kaori). 
30 F. Kinderen in kring rond 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i7i'oo. Millennium; 'wel
kom jaar 2000'. 
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Poppetjes vormen sa-
Bonjour l'an 2000'. 
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i-i-'oo. 'Amazing Thailand', 
I; natuurschoon. 

Vel met 
driemaal vijf 
zegels van 
3.-B. Door
lopend 
beeld. Meer 
van de wa
terlelies, 
Thale Noi, 
provincie 
Phattha-
lung. 

ST. VINCENT/GRENADI-
NEN 
5-i-'99. Gouden huwelijk ko
ningin Elizabeth II en prins 
Philip. 
$ 2.-. Wuivend paar. 

SUDAN 
20-io-'gg. Internationaal jaar 
van de ouderen. 
75,100,150 D. 
go-io-'gg. SOS-kinderdor-
pen. 
75,100,150 D. 

SURINAJME 
3-i-'oo. Verkeersborden. 
$ƒ. 2000. Bord met 'verplich
te rijrichting', detail van bord 
'doodlopende weg', detail 
van bord 'verboden voor rij
wielen'. 

3-i-'oo. 'Stampin the fiiture', 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen voor de jeugd; be
kroonde ontwerpen. 
SJ. 1000, 2500. Resp. van Ta-
hirih van Kanten, Tirsa Braaf. 
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THAILAND 
28-i2-'99. Installatie prins 
Maha Vajiralongkorn in de 
officiële status van kroon
prins. 
3.- B. KoningBhumibol Ade-
lyad en zoon. 
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25-2-'oo. 'Amazing Thai
land', II; natuurschoon. 
Vel met driemaal vijf zegels 
van 3.- B. Doorlopend beeld 
Weide van 'kulap khao' (flo
ra), Doi Chiang Dao, provin
cie Chiang Mai. 

2-4-'oo. Dag van behoud 
Thais erfgoed; weefstoffen 
met borduurwerk uit ver
schillende provincies ('Chok 
Cloth design'). 
3.-, 6.-, 8.-, 12.- B. Resp. pro
vincie Sukhothai, Chiang 
Mai, Thai Thani, Ratchaburi. 
Blok van 40.-B. 

i3-4-'oo. Songkran dag 2000 
(vroegere Thaise nieuwjaar). 
2.- B.; getand en ongetand 
blok, postzegelboekje. Op 
slang rijdende mannelijke en
gel (jaar van de draak**, in 
Thailand jaar van de slang; 
informatie meldt w.s. ten on
rechte de slang als vijfde te
ken). 

i9-3-'oo. Bijen. 
3.- B. Viermaal. Resp. Apis 
andreniformis, Apis florea, 
Apis cerana, Apis dorsata. 
Blok van 8.- B. Vier afbeel
dingen. 

25-3-'oo. 'Bangkok 2000', 
wereldpostzegel tentoonstel
ling voor de jeugd, dertiende 
'Asian International Stamp 
Exhibition', maart/april 2000 
in het 'Queen Sirikit' natio
naal congrescentrum in 
Bangkok; plechtige ceremo
nies. 
2.-, 15.- B. (Beide tweemaal). 
Resp. de eerste maands
zegening, de tonsuur, respect 
betonen aan de leraar, inze
gening novicen. 
Blok van 45.-B. 

30-3-'oo. Thaise Rode Kruis. 
3.- B. Grafische voorstelling 
van orgaandonatie. 

28-4-'oo. Gouden huwelijk 
koninklijk paar (koning Bhu
mibol Adulyadej en koningin 
Sirikit). 
10.- B. Vijfmaal. Elke waarde 
met drie portretafbeeldingen. 
Resp. verlovingsfoto, onder
tekening huwelijksregister, 
kroning, met kinderen (drie 
dochters en een zoon), recent 
portret. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
Afbeelding melding 2/151 
'viering Chanoekah'. 

20-io-'99. Kerstmis 1999; 
zelfklevende zegels. 
33 c. Springend hert. 
i2-i-'oo. 'Celebrate the 
Century', IX. 
Vel met vijftienmaal 33 c. 
De jaren tachtig. Resp. 

TUNESIË 
6-5-'99. Moderne schilderij
en van inheemse kunste
naars. 
250, 500 m. Beide tweemaal. 
Resp. 'verloving' (Ali Guer-
massi, 1923-1992), 'het blij
vende, boven de tijd uitgaan
de' (Moncef Ben Amor, 1943-
1990), 'de pottenbakkerij' 
(Ammar Farhat, 1911-1987), 
'verkoper van hoeden en 
vlaggen' (Yahia Turki, 1901-
196g). 

VERENIGDE NATIES 
6-4-'oo. Serie 'met uitsterven 
bedreigde dieren', VIII. 
Viermaal US$ 0.33, viermaal 
Zw.Fr. 0.90, viermaal O.Sh. 
7.-. Vellen met vier blokjes. 
Resp. Ursus arctos, Lissotis 
melanogaster, Shinisaurus 
crocodilurus. Pan paniscus; 
Hippopotamus amphibius, 
Coscoroba coscoroba, 
Varanus prasinus, Enhydra 
lutris; Panthera pardus, 
Platalea leucorodia, 
Hippocamelus bisulcus, 
Orcinus orca. 

'Space Shuttle' program
ma (igSi), musical 'Cats' 
(1982, van Andrew Lloyd 
Webber, gebaseerd op ge
dichten voor kinderen van 
T.S. Eliot), 'San Francisco 
49ers' (voetbal, winnaar 
van vier 'superbowls' tus
sen 1982 en iggo), gegij
zelden bezetting van de 
VS-ambassade in Teheran 
(4 november ig79) keren 
na 444 dagen huiswaarts, 
kunstrijden (schaatsen, 
negen wereldkampioen
schappen, gouden medail
les voor mannen in 1984 
en 1988), kabeltelevisie, 
monument Vietnam-vete-
ranen in Washington D.C. 
voor meer dan 58.000 ge
sneuvelde/vermiste Ameri
kanen (1982, ontworpen 
door Maya Lin), 'compact 
discs' (CD, ig83), 'cabba
ge patch kids' (1983/1984, 
pop met 'low-tech' toepas
sing), 'The Cosby Show' 
(1984, de familie Huxta-
ble), val van de Berlijnse 
muur (gebouwd in 1961, 

gevallen op g november 
ig8g), video-spelletjes, 
film 'E.T.' (het buiten
aardse wezentje, winnaar 
van vier 'Academy 
Awards'), 'personal com
puters' (Tandy Commodo
re, Apple en IBM), invloed 
van hip-hop cultuur op 
dans, muziek, taal en 
mode van Amerika en de 
wereld (inclusief'rap
ping', 'break dancing', 
'Djing' en 'graffiti', voor 
het merendeel gecreëerd 
door Afrikaans-Ameri
kaanse en Latino jongeren 
van de 'South Bronx'); 
tekst op vel 'Space Shuttle 
Launched, Berlin Wall 
Falls' met toelichtende 
tekst over de jaren 80. 

WALLIS EN FUTUNA 
3-i-'oo. Millennium. 
350 F. Wereldbol afgebeeld 
tegen sterrenhemel, vuurpijl 
met '2000' waaruit plantje 
groeit, tekst 
'Uvea mo fii tuna'. 

*: Gebruikte afkortingen: 
AIDS Acquired Immune 

Deficiency Syndro
me (SIDA) 

Caricom Caribbean Commu
nity 

lAAF International Ama
teur Athletik Fede
ration 

OAS Organization of the 
American States 

SIDA Syndrome d'lmmu-
no-Depression Ac-
quise (AIDS) 

UCI Union Cycliste In
ternationale 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/ Uni
versal Postal Union 

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' (regenbrengers), 
'earth dragons' (beheersers 
van waterbronnen), 'treasure 
dragons' (schatbewakers), 
'dragon kings' (heersers over 
de vier wereldzeeën) en een 
aantal bij de vijf elementen 
(hout, vuur, aarde, metaal en 
water). 
'The Handbook of Chinese 
Horoscopes' meldt: 'The 
dragon is egostistical, 
eccentric, dogmatic, 
whimsical or terribly 
demanding and unreasona
ble, [...] but never without a 0 
band of admirers' (de draak ■ 
is egoïstisch, excentriek, 
dogmatisch, grillig of zeer 
veeleisend en onredelijk, [...] 
maar nooit zonder een kring 
van bewonderaars). 
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VIKINGEN 
Denkt u na over een één
kader-inzending en zoekt 
u nog een geschikt the
ma? Misschien zijn de Vi
kingen dan iets voor u. 
Vroeger dachten we bij 
het horen van de naam 
'Vikingen' aan een volk 
van wrede en bloeddor
stige moordenaars die 
van de achtste tot de elfde 
eeuw Europa plunder
den. De Vikingen waren 
niet alleen ontdekkings
reizigers, maar ook han
delaren, kolonisten, 
dichters en kunstenaars. 
Dat blijkt ook uit de reeks 
'De Arctische Vikingen -
Ontdekkingsreizigers en 
kolonisten'. Met deze 
reeks eert Groenland Leif 
Eriksson, die duizend 
jaar geleden in Amerika 
belandde. 
Verdeeld over de jaren 
1999, 2000 en 2001 wor
den in totaal twaalf ze
gels uitgegeven, per vier 
ook opgenomen in een 
velletje. De eerste serie 
verscheen op 13 augustus 
1999 (zie Nieuwe uitgiften, 
augustus/september 
1999), de tweede op 21 fe
bruari 2000. In het blad 
Greenland Collectorvan juli 
1999 en januari 2000 
kwamen beide series aan 
de orde. Ook elke ency
clopedie bevat wel een 
verhaal over de Vikingen 
en anders biedt de biblio
theek vele informatiemo-
gelijkheden. 
De geschiedenis van de 
Vikingen of de Noorman
nen is niet beperkt tot 
Groenland alleen. Ver
metele Noormannen zo
als Erik de Rode en diens 
zoon Leif Eriksson heb
ben hun sporen in heel 
wat landen nagelaten, 
ook in ons land. 

In de serie 'Ierse histori
sche gebeurtenissen' 
(millenniumreeks Ier
land) komt een zegel 
voor gewijd aan de inva
sie van de Noormannen 

in 1169. Ook Frankrijk le
vert een zegel. 
Mia Koning-van der Veen 
nam in haar boek Schepen 
op postzegels [Van Soeren & 
Co, Amsterdam, 1997) 
zelfs een apart hoofdstuk 
over 'Vikingschepen' op. 
De Drakenschepen van de 
Vikingen maakten de Vi
kingexpansie mogelijk. 
Behalve zegels met af
beeldingen van Viking
schepen komt ook het be
roemde tapijt van Bayeux 
ter sprake. De verzame
laars van dit thema staat 
een uitgebreide, uiterst 
boeiende ontdekkings
tocht te wachten. 

MILLENNIUM 
We gaven al eerder infor
matie over millennium-
uitgiften en ook nu weer 
kunnen we nieuwe gege
vens over deze emissies 
aan u presenteren. 

Denemarken 
Denemarken geeft vier se
ries van vier zegels uit op 
het thema '21ste eeuw'; 
daarbij worden de onder
werpen 'voorpagina's van 
kranten', 'krantenillustra
ties', 'Deense films' en 
'communicatie' behan
deld. Het gaat om een ty
pisch Deense reeks waar
aan vooral verzamelaars 
van het thema 'papier en 
druk' veel zullen hebben. 
Ook filmverzamelaars 

kunnen de laatste jaren 
hun hart ophalen. In een 
Deense serie die op 12 ja
nuari werd uitgegeven, is 
de zegel van 5.25 k. gewijd 
aan de film The Abyss uit 
1910. De zegel toont het 
beeld uit de film, waarop 
actrice Asta Nielsen een 
uitdagende gauchodans 
uitvoert met tegenspeler 
Poul Reumert. Deze zegel 
(en het bijbehorende 
boekje) is te zien in de ru
briek Postzegelboekjeswan 
februari. Een portret van 
Asta Nielsen is te vinden 
op de Deense Europazegel 
van 5 k. uit 1996. 
De onderwerpen voor het 
thema 'communicatie' 
zijn telefoon, radio, tele
visie en post. De telefoon-
zegel is afgebeeld in de 
rubriek Nieuwe uitgiften 
van februari. Op de zegel 
staat een telefonerende 
vrouw, een aflseelding die 
is ontleend aan een recla
mevignet uit 1914 van de 
Kopenhaagse telefoon
maatschappij. Helaas is 
de tekst van dit vignet op 
de zegel weggelaten: die 
luidde 'De telefoon is 
mijn vriend, adviseur en 
dienaar'. Hoewel in die 
tijd de zakelijke markt als 
de belangrijkste doel
groep voor de telefoon

vrouwen belangrijke 'af
nemers'. Het ging dan ui
teraard wel om vrouwen 
uit de gegoede stand, zo
als ook blijkt uit de kle
ding van de telefonerende 
dame die op de zegel is 
afgebeeld. In 1879 werd 
in Denemarken voor het 
eerst van de telefoon ge
bruik gemaakt. De eerste 
telefooncentrale werd in 
1881 in Kopenhagen aan
gesloten. Eén jaar later 
waren er 22 abonnees. 
Dat zijn er nu ongeveer 
zes miljoen. Alle zestien 
Deense zegels zullen ook 
worden opgenomen in 
een velletje. 

Japan 
Veel zegels uit de Japanse 
millenniumreeks 'Het 
museum van de twintig
ste eeuw' hebben met 
kunst te maken. De eerste 
series verschenen op 23 
augustus, 22 september, 
22 oktober en 22 decem
ber 1999; die bestrijken 
de periode van 1901 tot 
1925. Alle afgebeelde on
derwerpen hebben be
trekking op Japan, zij het 
dat niet uitsluitend 
kunstzinnige thema's zo
als film, theater, muziek, 
literatuur en schilder
kunst de revue passeren. 

toont de eerste Japanse 
deelnemer aan de Olym
pische Spelen (1912, 
Stockholm). Interessant 
is ook de zegel met de 
uitgestorven Japanse 
wolf (Cfln/5 lupus hodophi-
lax). Twee samenhan
gende zegels uit de derde 
reeks bieden een fraai 
beeld van het eerste 
spoorwegstation van To
kio. Voor dat bouwwerk, 
dat in 1914 in renaissan
cestijl verrees, diende het 
station van Amsterdam 
als model! In de vierde 
serie lijkt de zegel met de 
Chinese kraanvogel (Grus 
japonensis) op het eerste 
gezicht een welkome 
aanwinst voor vogelver-
zamelaars, maar Stanley 
Gibbons' Collect Birds on 
Stamps helpt ons uit de 
droom: de zegel is vaker 
afgebeeld, ook door Ja
pan. In de jaren twintig 
werd de kraanvogel (Tan-
cho) ernstig in zijn be
staan bedreigd; gelukkig 
werden in 1924 in de 
moerassen bij Kushiro 
weer een aantal exempla
ren gesignaleerd. Deze 
moerassen werden tot 
beschermd gebied ver
klaard; nu leven er weer 
zo'n zevenhonderd van 
deze vogels. 
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In de eerste serie zit bij
voorbeeld een zegel met 
de eerste Japanse tram, 
Chin-Chin Densha, uit 
1903. Die tramlijn ver
bond Shinagawa met 
Shinbashi. In de tweede 
serie werd het eerste Ja
panse vliegtuig afge
beeld op twee samen
hangende zegels, samen 
met het eerste lucht-
schip. Een andere zegel 

SLECHTVALKEN 
De slechtvalk (Falcopere-
grinus) is al vaak op ze
gels afgebeeld. Toch is de 
zesdelige serie over deze 
vogels, een WWF-emissie 
die Alderney op 4 febru
ari uitgaf, de moeite 
waard. Alderney is een 
ideaal oord voor vogel-
waarnemers. 
De eerste zegel van 21 p. 
kan ook worden gebruikt 
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door vuurtorenverzame
laars, omdat de vuurtoren 
van Alderney is afgebeeld. 
Op deze zegel doet de 
slechtvalk zijn naam als 
roofvogel eer aan door 
een steenloper {Arenaria 
interpres) aan te vallen. 
De zegel van 26 p. is een 
vervolg daarop: een 
slechtvalk brengt de zo 
juist gevangen steenloper 
naar het nest. 
Op de zegel van 34 p. 
waakt een slechtvalk bij 
het sobere nest met drie 
eieren. 

Op de zegel van 38 p. 
worden twee jonge 
slechtvalken gevoerd. 
De zegel van 44 p. toont 
een spiedende slechtvalk 
met op de achtergrond 
FortClonque. 
Op de zegel van 64 p. zijn 
twee jonge slechtvalken 
bezig met hun eerste 
vliegpogmgen. 

Zoals gezegd; de slecht
valk komt vaker op zegels 
voor. Gibraltar gaf op 7 
juni 1999 een serie Wincjs 
of Prey, waarvan het eer
ste deel I gevechtsvlieg
tuigen en roofvogels 
combineert. De serie 
werd gemeld in Nieuwe 
uitgiften (augustus/sep
tember 1999). Op één van 
de drie vogelzegels van 
42 p. is de slechtvalk af
gebeeld. Die zegel zit ook 
in velletjes van vijf zegels, 
samen met vijf zegels 
waarop de het RAF-toe-
stel Tornado Fj te zien is. 
Rechts zitten twee slecht
valken bij een nest met 
eieren in de inham van 
een steile rots. Ook twee 
andere roofvogels, de to
renvalk {Faico tinnunculus) 
en de kleine torenvalk 
(Fako naumanni) zien we 
geportretteerd. De twee
de aflevering van deze 
reeks verschijnt op 15 
september 2000. 

LEUK DIERENKWARTET 
De jaarlijkse Jeugdzegel van 
Hongarije (verschijnings

datum: II januari) laat de 
Hongaarse schrijver Istvan 
Fekete (1900-1970) zien. 
Op de zegel van 60+30 f is 
de auteur omringd door 
de figuren uit zijn dieren
boeken: Kele, de ooievaar 
{.Ciconia cicoma), Vuk de vos 
(Vulpes vulpes), Lutra de ot
ter {Lutra lutra) en Hu, 
door de Hongaren aange
duid als uil, maar volgens 
mij eerder een oehoe 
(Bubo bubo). 
U vindt een afbeelding 
van deze zegel in de ru
briek Nicuiüc uitflijten el
ders in dit nummer. 

SOUVENIRS UIT 
ZWITSERLAND 
In Zwitserland kunnen 
toeristen sinds 7 maart 
voor hun vakantiegroeten 
gebruik maken van ze
gels uit de reeks 'Souve
nirs uit Zwitserland'. Op 
de zes zegels zijn typisch 
Zwitserse onderwerpen 
te zien, zoals glazen bol
len die met sneeuw zijn 
gevuld. 
Op de zegel van 10 r. 
staat de alpenhoorn, een 
zeer bijzonder houten 
muziekinstrument dat de 
dtdgendoo (een primitief 
blaasinstrument van de 
Australische aboriginals) 
als tegenhanger heeft. 
In het kaasfonduestel op 
de zegel van 20 r. worden 
Emmentaler en Gruyère 
verwarmd. 
Op de zegel van 30 r. zijn 
druiven en wijnkannen 
uitTicino afgebeeld. Het 
gebied wordt wel de Son-
nenschein-stïeek van Zwit
serland genoemd. 

Faunaverzamelaars kun
nen een bijzondere af
beelding van de steenbok 
{Capra ibex) aan hun col
lectie toevoegen. De bok 
was in de zeventiende 
eeuw bijna uitgestorven, 
maar een aantal dieren 
werden in 1920 uitgezet 
in het Zwitsers Nationaal 
Park in Graubunden. Al
leen daar al leven nu 
meer dan driehonderd 
steenbokken, terwijl ze 

ook elders in de Alpen 
weer voorkomen. Een 
steenbok kan meer dan 
achttien jaar oud worden. 
Zijn leeftijd kan worden 
afgelezen aan de ribbels 
op zijn hoorns. Het 
plantje op de voorgrond 
is waarschijnlijk een gen
tiaansoort [Gentianaceae). 
Een voorbeeld uit de we
reldberoemde Zwitserse 
uurwerkindustrie ont
breekt niet in deze serie. 
Op de zegel van 60 r. is 
een Louis XV-pendule uit 
Neuchatel afgebeeld. 
Op de zegel van 70 r. ten
slotte staat een oer-Zwit
sers symbool: een grote 
Sint-Bernardhond met 
het overbekende vaatje 
om zijn nek. In het mid
den van de zeventiende 
eeuw lieten monniken 
van het klooster op de 
Grote Sint-Bernard, die 
speurden naar in de 
sneeuw verdwaalde reizi
gers, zich vergezellen 
door honden. De be
roemdste Sint-Bernard
hond was Barry. Deze 
redde in twaalf jaar veer
tig mensen het leven. Te
genwoordig vervullen he
likopters een hoofdrol bij 
het redden van lawine
slachtoffers. Sint-Ber-
nardhonden zijn er nog 
steeds, maar nu vooral 
als huisdier of als speel
goedbeesten. 

THAISE HONINGBIJEN 
Van 19 tot 25 maart wordt 
in Thailand (provincie 
Chiang Mai) de zevende 
IBRA-conferentie gehou
den. Ter gelegenheid van 
dit congres over tropi
sche bijenteelt geeft 
Thailand op 19 maart een 
serie uit van zegels met 
honingbijen (Apis melliflo-
rd). De (Thaise) bijen zijn 
afgebeeld op bloemen, 
waardoor de bijen toch 
wat in de verdrukking ko
men. 
Op de eerste zegel van 3 
b. IS de kleinste dwerg-
honingbij ter wereld 
(Apis andreniformis) afge
beeld. Deze zwart-wit 
gestreepte bijen zijn niet 
agressief en zelfs de 
steek van deze bij is niet 
pijnlijk. Ze leven in het 
noorden, oosten en zui
den van Thailand. Ze ne
men in aantal trouwens 
voortdurend af. 
De dwerghoningbij {Apis 
ßorea) op de tweede zegel 
is een maatje groter en 
oranje, zwart en lichtgeel 
gestreept. De soort komt 
niet alleen in Thailand 
voor, maar in elk Zuid-
oost-Aziatischland tot 
zelfs in zuidelijk China. 

De Indische honingbij 
{Apis cerana) op de derde 
zegel is nog weer iets 
groter. Deze heeft bruine 
en zwarte strepen en 
komt voor in Thailand en 
alle landen in Zuidelijk 
en Zuidoost Azië. Als 
deze soort in houten kas
ten wordt gehouden. 

produceren de bijen aar
dig wat honing. 
Op de vierde zegel is de 
reuzenhoningbij {Apis 
dorsata) afgebeeld. Deze 
bij kunt u maar beter uit 
de weg gaan, want ze zijn 
erg strijdlustig en hun 
steken zijn bijzonder 
pijnlijk. De beste honing 
produceren ze in april. 
De verspreiding van de 
reuzenhoningbijen is de
zelfde als die van de 
dwerghoningbijen. 

FIP EN UPU AMBITIEUS 
Internationale filateüsti-
sche organisaties als FIP 
(nationale postzegelbon
den) en UPU (Wereldpos
tunie) zijn actief voor alle 
verzamelaars, maar door
gaans profiteert slechts 
een kleine groep serieuze 
verzamelaars - te weten 
deelnemers aan tentoon
stellingen - er het meest 
van. Twee berichten in de 
Duitse DBZ uit 1999 zijn 
mogelijk ook van belang 
voor 'gewone' verzame
laars. 

De UPU heeft aangekon
digd nieuwe maatregelen 
te overwegen ter bestrij
ding van zogenoemde il
legale postzegeluitgif
ten. Dat verschijnsel 
vormt al tientallen jaren 
een probleem waartegen 
geen kruid lijkt te zijn 
gewassen. De eenvou
digste oplossing is na
tuurlijk een koperssta
king, maar de jarenlange 
praktijk leert dat dit ijde
le hoop is. Trouwens: 
waar in het verleden 
vooral ontwikkelingslan
den als zwarte schapen 
werden beschouwd we

ten nu ook veel als seri
eus beschouwde postad-
ministraties volop van 
wanten. Meestal is er een 
relatie met de verzelf
standiging van deze 
postadministraties. Fila
telie is in de ogen van 
bijna al deze organisatie 
big business. 

De FIP bekommert zich 
om een bekend pro
bleem; de toekomstvan 
de filatelie. Men wil 
nieuwe wegen bewande
len, vooral om de ten
toonstellingen aantrek
kelijker te maken. Duits
land (IBRA 99) was in 
dat opzicht vorig jaar re
delijk succesvol. Neder
land staat voor de opgave 
Amphilex 2002 tot een 
succes te maken. De FIP 
zoekt het in prestigieuze 
wereldpnjzen als de FIP 
Cup en een tweejaarlijks 
'Postzegelwereldkam
pioenschap'. 

EETBARE PADDESTOELEN 
IJsland bracht op 4 fe
bruari een vervolg uit op 
de reeks 'eetbare padde
stoelen', waarvan de eer
ste serie op 20 mei 1999 
verscheen. Ook de twee
de aflevering bestaat uit 
twee zegels. 
Op de zegel van 40 k. 
wordt de cantharel {Cant-
harellus cibarius) - ook wel 
hanenkam of dooier-
zwam genoemd - in 
beeld gebracht (zie de 
rubriek Nieuiue uitbijten). 
Cantharellen zijn heerlij
ke paddestoelen die uit
stekend kunnen worden 
verwerkt in allerlei ge
rechten. Op IJsland komt 
de soort maar op enkele 
plaatsen voor. 
Veel minder schaars is de 
geschubde inktzwam 



(Copnnus comatus), te zien 
op de zegel van 50 k. Al
leen de jonge exemplaren 
zijn eetbaar èn smakelijk, 
al blijven ze maar enkele 
uren goed. 

AMERIKAANSE 
NIEUWTJES 
United States Postal Service 
(USPS) geeft nogal hoog 
op van het emissiepro
gramma 2000. Hoewel 
veel zegels op het eigen 
land zijn gericht, kunnen 
themaverzamelaars er 
hun voordeel mee doen. 
Zo bevat de tweede uitgif
te in de reeks Nature of 
America maar liefst zesen
twintig dieren en planten 
die voorkomen in het Pa
cific Coast Ram Forest. As-
tronomieverzamelaars 
zullen belangstelling 
hebben voor de vijf ze
gels die ter ere van Edwin 
Powell Hubble worden 
uitgegeven: die tonen 
beelden van de Hubble 
Space Telescope. 

twee zegels die Liechten
stein op 6 maart uitgaf 
naar aanleiding van de 
tentoonstelling 'Toen de 
goden nog rondwaarden' 
in Vaduz. Op deze ten
toonstelling zijn mees
terwerken uit de collec
ties van de vorst van 
Liechtenstein te zien. Het 
is de eerste tentoonstel
ling die dit jaar in het 
nieuwe Kunstmuseum 
wordt gehouden. Op de 
zegels zien we werken 
van Rubens en Rem
brandt. 
De zegel van 70 r. (voor 
een afbeelding: zie de ru
briek Nieutue uitbijten) laat 
Mars en Rhea Silvia van 
Rubens zien, een doek 
dat omstreeks 1616 werd 
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Echt nieuw is het eerste 
Amerikaanse Prestige-
postzegelboekje, metals 
thema 'onderzeeërs', 
waaronder de Holland. 
Interessanter zijn de 
nieuwtjes in de serie die 
gewijd is aan de Ameri
kaanse ruimtevaartsuc
cessen. Dat wordteen uit 
vijf zegels bestaande se
rie waarvan de centrale 
zegel is voorzien van een 
hologram (beeld van de 
aarde uit de Apollo 
17).Verder worden hierin 
voor het eerst ook vijf-
hoekige zegels opgeno
men. Er zitten een aantal 
zegels van een dollar bij, 
dus ruimtevaartverzame
laars kunnen alvast reke
ning houden met een pit
tige nominale waarde 
voor deze serie. 

SCHILDERIJENGALERIJ 
Br komen de laatste tijd 
zoveel schilderijenzegels 
uit dat een vergelijking 
met de haussevM de jaren 
zestig en zeventig zich 
opdringt. De emissies 
van nu zijn echter afkom
stig van zogenaamde se
rieuze landen; ze zijn 
over het algemeen the
matisch gezien beter 
bruikbaar. 
Dat geldt zeker voor de 

geschilderd. 
Rembrandts Cupido met 
zeepbel (16^4) is te zien op 
de zegel van 1.80 f Vorst 
Hans-Adam II kocht dit 
schilderij in 1995. 

Op 24 september 1999 
schonk Spanje aandacht 
aan de vierhonderdste 
geboortedag van de 
schilder Velasquez. Het 
doek op de zegel van 35 
p. is naar alle waar
schijnlijkheid De nar Don 
Sebastian de Morra uit 
1643/44 (Prado). 

De bekende Vlaamse 
schilder Anton van Dyck 
kreeg aandacht van 
Frankrijk (zie Nieuwe uit
giften, november 1999). 
Ook in Belgiè werd zoals 
gebruikelijk zijn vierhon
derdste geboortedag in 
199g uitgebreid gevierd. 
In zijn geboortestad Ant
werpen werd een speci
aal frankeerstempel 
(C6125) gebruikt: 400 

Jaar van Dyck iggg. 

INTERNET 
Op de website van Filate
lie {www.philatelie.demon. 
nt) kunt u met behulp van 
Filalinks naar de pagina 
'Thematisch verzamelen' 
gaan. De kwaliteitvan de 
daar 'gelinkte' themati
sche websites loopt nog
al uiteen. Veel sites zijn 
nog in opbouw. Op de 
meeste sites is Engels de 
voertaal. In telegramstijl 
een aantal kanttekenin
gen bij enkele themati
sche sites: 

Captain Cook 
Op de site van de Captain 
Cook Study Unit is een lijst 
van een van de leden be
schikbaar met 600 zegels 
en ander materiaal. Al
leen te lezen via Acrobat 
Reader. Dit programma 
kunt u op de bewuste pa
gina downloaden. 

Schepen 
De site Ships on Stamps van 
de Ship Stamp Society is 
sinds 1997 niet meer bij
gewerkt. 

Spoorwegen 1 
Onder het kopje 'Spoor
wegen i' is de site van Eu
ropean Railway Stamps ge
linkt. U vindt er zegels 
van veertien landen, 
waaronder Nederland en 
de spoorwegzegels van 

Regiopost Noord-Oost 
Friesland. 

Kikkers 
Een leuke site van Quioui 
over Frogs and Toads on 
Stamps is te vinden als u op 
'Kikker' klikt. Hier vinden 
we lijsten per land plus af
beeldingen van zegels, 
velletjes en eerstedagen-
veloppen. Redelijk bijge
werkt. 

Paarden 
Ben Amerikaanse site: 
Horse Stamps. Bestrijkt on
geveer tachtig landen met 
afbeeldingen. Redelijk ac
tueel. 

Schaken 
Engelstalige site van de 
Nederlandse club voor dit 
thema. Beperkte informa
tie. Met 'sexy' grapje. 

Olympische Spelen 
In opbouw. 

Kano/kanovaren 
Een Franstalige site met 
afbeeldingen. 

Vogels 
De site Theme Birds on 
Stampsvan Kjell Schar-
ning bevat een overweldi

gende hoeveelheid infor
matie. Op 337 webpagi
na's vindt u informatie 
over 15.500 vogelzegels. 

ZUSJE VAN'ONZE' 
ERASMUSBRUG 
In Taiwan werd in febru
ari de tweede, 134 kilo
meter lange zuidelijke 
autoweg van Hsinhua 
(Tainan) naar Chiuju 
(Pingtung) geopend. 
Beelden daarvan zijn te 
vinden op twee zegels en 
een blokje (emissieda
tum: 31 januari). 

Het blokje (25 d.) trekt de 
meeste aandacht, want 
hier is de brug over de 
Kaoping-rivier te zien, 
een hangbrug die enig-
zins doet denken aan de 
Rotterdamse Brasmus-
brug (de 'zwaan'). De 
brug is 2.6 kilometer 
lang. De opvallende py
loon in de vorm van een 
'A' is ruim 183 meter =, 
hoog. De tuien (in Rot- ° 
terdam oorzaak van veel ^ 
problemen) zijn duidelijk ^ 
zichtbaar. Het open land- -=t 
schap laat het fraaie lij- ^ 
nenspel van de brug goed .-
tot zijn recht komen. zi 

http://www.philatelie.demon
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AANGEBODEN 
Gratis pnjsl. Finland, Zwe
den, Italië, Frankrijk. G. v. 
Toor. Lingedijk/yA, 4247 
EG Kedichem 0183-567203, 
fax 0183-567204. 

Eurocat Europa Speciaal. 
Cept en uitgebr. meelopers. 
Prijslijst (=aanvulling cat.) 
v.a. 1980. 
Info: A. van der Pluijm, 
0180-520069/0655-918354. 
E-mail. info@testnet.nl 

Poststukken verschillende 
landen, effecten, rekenin
gen, papier, noodgeld, an
sichtkaarten, Duitse reich. 
Mw. A.N. Briggeman-v.d. 
Schelde, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne 
Tel./fax 0181-485036. 

Pr. USA-coII. (oud en nieuw) 
zegels pf/gst. pree, foutdr, 
fdc, brieven, comm panels, 
souv-pages, boekjes, stam-
ped-env. voor de spec, pr 
n.o.t.k. Buijtelaar, 010-
4703356-

Thematische verzameling 
van de schilder Albrecht Dü
rer b.v postzegels, kaarten 
en boeken. Th. Zandbergen, 
013-6341982. 

V.E.Z'bl. 4-19+ 43-86. Gat 
p r i j s f 4 9 5 0 , - . Bod ge
vraagd. A. Jansen, 070-
3644758. 

Collecties, partijen, restan
ten. Pzh. Centro Filatelico, 
Havenstr. 43, Woerden. 
0348423885. Ook grote 
voorraad Europese landen. 

Ned. PTT mapjes 227 st 
ƒ 9 7 5 , - . J.Smit, 0513-
636495-

Ned. PTT-mapjes i - iooa 
prijs ƒ 5 0 0 , - D. Shjkhuis. 
Tel. 073-6566667. 

Australië pe rkg . ƒ 80 , - , 100 
gest. grf ƒ 10,-, idem 200 
gr f ƒ 2 0 , - , idem 300 grf 
ƒ 3 5 , - , idem 400 grf ƒ 5 5 , -
P Antomsse, Runmolen 16, 
5404 KT Uden. Tel. 0413-
2(58333, Postgiro 3423666. 

Ierland postfris 1930-1980 
Voor prijslijst B. van Leeu
wen, Goudmos 93, 2914 AG 
Nieuwerkerk a/d IJssel. Tel. 
0180-315330. 

Polen, Joegoslavië, Roe
menie, Albanië, Hongarije, 
Bulgarije, Tsjechoslowakije. 
PZHRobertWiktor , Hod-
gesstr. i 3 ,6 i35CSSi t t a rd . 
Tel./fax 046-4512751. Ook 
rariteiten. 

^ Zwitserland 200 versch. o 
3 10 , - 'CH mancolijst wordt 
" gunstig en correct afgehan-
2 deld' P. Noord, Spaarne 60, 
u. 2011 CK Haarlem. 

O ^ A 700 zegels W.-Europa veel 
* l l V grf HW en kpl series ƒ 1 0 , -

giro 3330084. Boetzkes, Ba
roniehof 100, Helmond. 

Israel 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. 

Nederland & Ver. Europa 
pfr. + gest. v.a. nr. i. Bijna 
alles in voorraad. Stuur uw 
no., ontvang mijn prijs. F 
Ghyben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar. Tel./fax 
0316-529241. 

Gratis prijslijst voor kleine 
kavels etc. J. Stienstra, Ba-
rietgeel 21, 2718 BL Zoeter-
meer, tel. 079-3610229. 

Duitsland 55 versch. jan. '97 
to thedenvoor ƒ 10,-, 500 
versch. jan. '86 tot heden 
ƒ 9 0 , - . Prijsl. Bank 
304810398. Giro 5312882. 
Verseveld-Boschman, De Ol
men 80, 6903 BP Zevenaar. 

DDR 25% Ned. + Geb. Bund 
Berlin Reich + Geb. ect. 3 5 % 
Pf & Gest. I. Romkens 045-
5462894 

Postz. verz. in 21 albums 
Davo de Luxe Ned. + og/Sur-
in rep./Aruba/Kan. eil/Fa-
roer/Gr. land/IJsland/Aland/ 
Indonesie/cat.w. ca. 
ƒ 3 0 000, -pr i j s slechts 
ƒ 8 0 0 0 , - brieven onder 
nummer Fil.003 

List 2000 containing older 
mint thematic material free, 
from W&K Schaetzle ag., 
CH-8832 Wollerau, Fax 
0041-1-784 80 59. E-mail: 
w k.schaetzle.ag@bluewin.ch 

100 gebr. tel.kaarten ƒ 7 5 , - , 
eerste dag envl. 1980-1989 
ƒ 2 5 0 , - postz ruimtevaart 3 
serie ƒ 10 , -Ned. postfr 1956 
ƒ 1 5 0 , - 1 9 9 9 Ned. ƒ 115,-. H. 
v.d. Pols, Aak 56, 2991 DA 
Barendrecht, 0180-615887. 

Ned. PTT-mapjes i t/m 
220b. Eén serie los en een 
serie in 6 alb. T e.a.b. M.P. 
Giltaij, 010-4373819. 

DDR 1370 versch. ƒ 80 , - ; 
D.R. -i- BRD 1000 versch. 
ƒ 7 5 , - ; Hong, i ioo vers. 
ƒ 7 0 , - ; Scandinavië 1075 
vers, ƒ 80 , - ; Oostenr. 1300 
vers, ƒ 90 , - ; all. in alb. D. 
Zelle, Zutphen 0575-514090. 

Wereld Vluchtelingenjaar 
1959/60, compleet en post
fris op 29 Lmdnerbladen. A. 
Visser, tel. 035-6931600. 

Verzameling Ver. Naties. 5 
albums, bijna compleet 
Vraagprijs ƒ 1.250,-. C. 
Both, Bartokstr. 16, lUioon. 
Tel. 010-501 0000. 

Kilowaar Zwitserland, 
mooie kwaliteit, kort ge
knipt met 1999, 200 gr. 
grootformaat ƒ 25,- mcl. 
porto. Bank 894812335. Ook 
andere landen. H.J. de Vries, 
Heemskerklaan 16, 2181 XR 
Hillegom 

Ned. PTT-mapjes i-22ob m. 
3 Davoalb., ie dagbl. i-
230m, 3 Davo alb. ie dag-
env. 1980/89 elk t.e.a.b., 

A.M. Booij, 0181-213531. 

GEVRAAGD 
Sluitzegels gehele wereld 
t.k. gevr. zoek motieven. J. 
van Dijk, tel. 0180-424355. 

Maandblad Postiljon van Fil 
Ver. Ned. Nw. Guinea; van 
nov 1957, feb. i960, juni 
i960. Tegen kopie overige 
nrs. ; N.J. de Weijer, pb 1206, 
2280 CE Rijswijk. 

Luxemburg pakketkaarten 
2e wereldoorlog met duitse 
zegels. Hoeks, Cramerlaan 
7, 2331 LA Leiden. 

Frankeergeldige zegels van 
Ned. en Duitsland met en 
zonder gom, verzamelingen, 
partijen, telefoonkaarten 
(gebruikte). C. Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 
Spijkenisse, 06-29227782. 

Firmaperforaties. Koop of 
ruil. M. Silkens, Kortenaer-
laan 18,1215 NH Hilversum, 
035-6234423. 

Ik zoek firmaperforaties. 
Ruil of koop elk aantal. Veel 
ruilmateriaal aanwezig. W.J. 
Manssen, Laan der V N. 31, 
3844 AD Harderwijk, tel. 
0341-417980. 

Postfrisse frankeergeldige 
zegels Nederland. J. v 
Fucht, 030-6362197 of 06-
50400679 

Zegels Ni. gestempeld koop 
of ruil. Stockmann, Zeve
naar. Tel. 0316-526265. 

Insteekbladen Davo Kosmos 
Unie, P. Doensen, J. v. Sco-
relstraat40, 3583 CR 
Utrecht Fax 030-2544086. 
Tel. 030-2517619. 

Met spoed blokken van Para
guay. J. Slaghuis, Achteres-
weg 9, 7468 PP Enter. Tel 
0547-382241. 

Scandinavië, spoorwegze
gels, vignetten. Spitsbergen, 
reclamezegels. L. Savelberg, 
tel./fax 043-4503039. 

DIVERSEN 
Ruilen: zend mij 100 tot 
1000 verschil gr. for. zegels. 
Zelfde aantal retour. Gelens 
J., Pauwstraat 18, 2170 
Merksem, België. 

Schriftelijke veiling van uit
sluitend poststukken, brie
ven, posthistorie, censuur, 
luchtpost, thematische 
stempels, kamppost, Cinde
rella materiaal etc. van de 
gehele wereld. Gratis catalo
gus bij: G.A. van Albada, 
Klimopzoom 119, 2353 RH 
Leiderdorp (071-5415609, na 
18.000 uur). 

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. 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl. A. Bouwense, tel. 0113-
212762. 

Filatelistenver. Zuidelijk 
Afrika Bijeenkomsten, vei
lingen, blad, rondzending en 
bibliotheek. FVZA Postbus 
33223, 3005 EE Rotterdam. 

In- en verkoop Postzegels -
Prentbriefl«aarten - 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 HG Bunschoten, 
tel. 033-2983261. Vraag info' 

Studiegroep Britannia, voor 
de actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden. 
Blad. meetings, veiling, 
rondzending. Bel 070-
3860232.See you' 

Oostenrijk verzamelaars 
worden Lid van de ARGE 
Osterreich e.V. Info via 
voorzitter (Duits)- Wolfg. 
Klose, Naumburger Str 4 
D-56075 Koblenz of Victor 
Coenen C. v. Gendlaan 15, 
4797 CV Willemstad. 

Postzegels - munten - ruil
beurs Fidei-et-Arti te Ou-
denbosch zondag 10/13 uur: 
26 maart, 0165-314898. 

www.filasoft.nl - De mooi
ste en meest verrassende 
website van Rene v Dijk, Pb 
9519, Amsterdam. 

Op zaterdag 6 mei. Grote 
Verzamelbeurs in Nunspeet 
in Sportcomplex De Brake 
aan de Oosteinderweg in 
Nunspeet. Van 10 00-16.30 
uur. Inlichtingen. J. den Ees
ten (0341-256163). 

(i Postzegels 
W. van der Bijl ;) 

t±=i 

Zadelstraat 35 
3511 LS Utrecht 
Netherlands 
tel 003130 2342040 
fax 003130 2317077 

BREAK SETS BY TOPIC 

mailto:info@testnet.nl
mailto:k.schaetzle.ag@bluewin.ch
http://www.filasoft.nl
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MINI-COLLECTIES NEDERLAND -n PETERS 
N U M I S M \ r i E K & F I L A T E L I E B V 

Nederland 1852-1898 
Catalogusnummers 1 t/m 49 Prachtige 
gestempelde mini collectie van de eerste 49 
zegels van Nederland Alle zegels zijn netjes 1 
van kwaliteit (zeer fraai/prachtig) Dit mooie 1 
geheel is misscli en de start van een prachti 
ge (nieuwe) collectie gebruikte postzegels 
Cat waarde f 5 087 50 
Bestelnr MC 1 

Onze prijs 

-^^^^^ 
^iiRlii' iHffi 
'^raiflffi 
^ ps^ î̂  j JPK» *,tJ"''MJ 

f 2.475,-

Nieuwezijds Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 
Tel (020) 622 25 30 • Fax (020) 622 24 54 

Nederland 1899-1920 
Catalogusnummers 50 t/m 105 
Mini collectie inclusief aile top nummers 
als nrs 80 101 en 104/105 Alle seres in 
luxe kwaliteit werkeli|k een prachtig geheel 
(Deze collectie is zowel postfris ongebru kt als gebruikt te bestellen) 
Postfris cat waarde f 25 580 Besten MC 2 Onze prijs 118 975 

Ongebruikt cat waarde f 9 505 Bestelnr MC 3 Onze prijs f 4 995 
Gebruikt cat waarde f 5 194 75 Bestelnr MC 4 Onze prijs ( 2 595 

Nederland 1921-1925 
Catalogusnummers 106 t/m 168 
Mini collectie inclusief vele schaa se 
senesalsnrs 121/131 136/138 en 
144/165 Alle series in luxe kwaliteit 
Een prachtig geheel 

Postfris cat waarde t 7 940 Beste nr MC 5 Onze prijS I 6 495 
Ongebruikt cat waa de f 3 740 Bestelnr MC 6 Onze prijs f 1895 
Gebruikt cat waarde f 1 646 75 Bestelnr MC 7 Onze prijs I 795 

Nederland 1926-1930 
Catalogusnummers 169 235 
Mini collectie inclusief vele betere series 
als nrs 177 198 en 212 219 Alle series 
in luxe kwaliteit Een mooi geheel 

Postfris cat waarde f 3 252 50 Bestelnr MC 8 Onzeprjs f 2 275 
Ongebruikt cat waarde f 1 263 Bestelnr MC 9 Onze prijs t 625 
Gebruikt cat waarde f 526 Bestelnr MCIOOnze prijs f 250 

Nederland 1931-1935 
Catalogusnummers 236 282 Mini collectie 
inclusief vele betere series als 236 237 
(fotomontage) 244 247 (ANW) en 257 
260 (zeemanssene) Een prachtig geheel en alles in luxe kwaliteit 

Postlris cat waarde f 4 580 Bestelnr MCI f Onze pri|s I 3195 
Ongebruikt cat waarde f 1 805 Bestelnr MCI 2 Onze pri|s t 895 
Gebruikt cat waarde f 647 75 Bestelnr MC 130nze pri|s I 319 

Nederland 1936-1940 
Catalogusnummers 283 378 Mmi collec 
tie waarn o a de schaarse series nrs 
364 349 en 356 373 Een prachtig geheel 
in luxe kwaliteit 

Posttris cat waarde f 2 612 Bestelnr MC 14 Onze pr|s t 1795 
Ongebruikt cat waarde f 2 043 50 Bestelnr MC 15 Onze pr |S I 995 
Gebruikt cat waarde I 758 Bestelnr MC 16 Onze pri|S I 375 

Nederland 1941-1945 ^ - ^ - 3 - ^ 
Catalogusnummers 379 448 l l } i K 3 r a 5 ï E * i 
Mini collectie waann veel zegels l i ! ! j w « ^ ^ | M [ 
vooreen klem prijsje Alle zegefs 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m luxe kwaliteit f l ^ ^ ^ ^ Ü H l 

Postfris cat waarde f 98 20 Bestelnr MG 17 Onze prjs 
Ongebruikt cat waarde f 98 20 Bestelnr MC 180nze prijs 
Gebruikt cat waarde f 77 60 Bestelnr MC 190nze prijs 

r̂  
1 59 50 
1 45 
1 42 50 

1 

Nederland 1946-1950 
Catalogusnummers 449 567 
Mini collectie waarin o a de bij zo vele ver 
zamelaars ontbrekende Juliana en face 
sene nrs 518 537 Een schitterend geheel 
in luxe kwaliteit 

Postfris cat waarde f 4 376 Beste nr MC 20 Onze pnjs f 2 395 
Ongebruikt cat waarde f 4 376 Bestelnr MC 21 Onze prijs f 1 550 
Gebruikt cat waarde f 502 50 Bestelnr MC 22 Onze pnjs f 249 

Nederland 1951-1955 
Catalogusnummers 568 670 
Mm collectie van de betere 50 er jaren 
waarin o a de gewilde liep serie nrs 
592 595 Alles m luxe kwalite t een mooi 

Postfris cat waarde f 1 057 Bestelnr MC 23 Onze pnjs f 495 
Ongebruikt cat waarde f 1 057 Bestelnr MC 24 Onze pnjs f 395 
Gebruikt cat waarde f 650 25 Bestelnr MC 25 Onze pri s f 319 

Nederland 1956-1960 
Catalogusnummers 671 751 
Mm collectie waarn o a de populaire 
Rembrandt sere en de eerste Europa 

zegels Alles m luxe kwaliteit een prachti 
ge collectie 

Postfris cat waarde f 731 25 Beste nr MC 26 Onze prijs 
Ongebruikt cat waarde f 731 25 Bestelnr MC 27 Onze prijs 
Gebruikt cat waarde f 410 Bestelnr MC 28 Onze pnjs 

f 349 
f 249 
f 199 

Nederland 1961-1965 
Catalogusnummers 752 855 
Mini collectie waarin o a het 
eerste biok kmderzegels 
Alles in luxe kwaliteit 
een ieuk geheel 

Postfris cat waarde f 300 50 
Gebruikt cat waarde f 241 75 

Bestelnr MC 290nze prijs f 125 
Bestelnr MC SOOnze prijs f 120 

Nederland 1966-1970 „^^^.i=. 
Catalogusnummers 856 983 
M ni co lect e waarin veel zegels voor 
weinig geld Alles m luxe kwaliteit 
Een aantrekkelijke collectie voor een 
voordelige prijs 

TMi 
mmiÊi 

Postlris cat waarde 1297 25 Bestelnr MC 31 Onze prijs I 165 
Gebruikt cat waarde f 229 50 Bestelnr MC 32Onze prijs 1125 

Nederland 1971-1974 ^ 
Catalogusnummers 984 1063 L 
M ni collectie waarin o a de bekende | 
milieu en koeien series Alles in luxe i 
kwaliteit en voor een unieke prijs F m 
Postlris cat waarde f 297 25 Bestelnr MC 33 Onze pr js 
Gebruikt cat waarde f 229 50 Bestelnr MC 34 Onze pri|s 

1 
1 125 
( 115 

1 

Nederland 1975-1984 
Catalogusnummers 1064 1320 
Pracht ge complete verzameling van aile 
hoofdnummers boekjes velletjes etc 
Alles n luxe postfrisse kwaliteit 
Cat waarde f 527 70 

Bestelnr MC 35 

Onze prijs f 325,-

Nederland 1985-1994 
Catalogusnummers 1321 1629 
Circa 300 zegels boekjes en velletjes vor 
men een pracht g geheel over een periode 
van maar 1 ets 10 jaar Uiteraard alles luxe 
postfns 
Cat waarde f 913 75 
Bestelnr MC 36 

Onze prijs 

A \lm.-/i^1^l'Si!i3Ê^it 

f 595,-

Nederland 
1°Dag-enveloppen 
1950-1954 compleet. 
Luxe collectie nrs E 1 t/m 20 met adres 
De last ge jaren nu als één geheel tegen een scherpe pnjs 
Cat waarde f 7 875 
Bestelnr MC 37 

OQ 

Onze pnjs f 3.750,-

Nederland |*^^y1|,^rfie 
1' Dag-enveloppen '- \___^ ___ 
1955 -1959 compleet. 
Luxe collectie nrs E 21 t/m 41 met adres 
Vi|f complete betere jaargangen als eén geheel voor een unieke pnjs 
Cat waarde f 1 201 
Bestelnr MC 38 

Onze pnjs f 495,-

I 1<»s I I 
Nederland 
1 ' Dag-enveloppen 
1960 -1969 compleet. 
Luxe collect e nrs E 42 t/m 101 onbeschreven 10 complete jaren 
mclusef alle a nummers Prachtige blanco collectie scherp geprijsd 
Cat waarden 188 75 
Bestelnr MC 39 

Onze prijs f 795,-

Nederland 
V Dag-enveloppen 
1970 -1979 compleet. 
Luxe collectie nrs E 102 t/m 179a onbeschreven 
10 complete jaren nclusief alle a nummers 
Schilferend geheel van deze blanco covers tegen een unieke pnjs 
Cat waarde f 755 25 
Bestelnr MC 40 M A Q Q 
Onze pnjs T £i$i§^'' 

Nederland 
1'Dag-enveloppen 
1980 -1989 compleet. 
Luxe collect e nrs E l 80 t/m 269a onbeschreven 
10 complete jaren nctustef alle a nummers 
Ontzettend veel blanco covers voor een ontzettend lage prijs 
Cat waarde f 588 50 
Bestelnr MC 41 « 4QQ 
Onze prijs I lïlïlj" 

Nederland 
1 ' Dag-enveloppen 
1990-1999 compleet. l*f 

mM<tv 

Luxe collectie nrs E 270 t/m 411 onbeschreven 
10 complete laren inclusief alle a nummers 
Prachtig blanco geheel van de laatste laren van het millennium 
Cat waarde f 1 376 75 
Bestelnr MC 42 , ^ Q E 
Onzepriis I / ü ! ) , -

Bestel per post S , telefoon S (020) 622 25 30, fax ^ (020) 622 24 54 



Veiling 578 
DERDE GEDEELTE SPECIAAL COLLECTIE DREIKURS 

20 APRIL 2000 met o.a.: ZEER MOOI GEDEELTE 
KLASSIEK NEDERLAND EMISSIE 1852 

Een van de mooist bekende brugparen 15 cent no. 31 

Veiling 579 
22-23-24-25 MEI 2000 met o.a.: 

TWEEDE GEDEELTE COLLECTIE MR. J. DUTILH 
te Rotterdam: o.a. speciaal collecties DENEMARKEN, IJSLAND, 
FINLAND, CURAgAO en SURINAME en opnieuw vele unieke 

variëteiten NEDERLAND 

De catalogus wordt u toegezonden na ontvangst van ƒ 20,- per deel op onze giro nr. 17369. 
Gaarne vermelding welk veilingnummer! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

SINDS 

11 
Prinsessegracht 3 — 2514 A N Den Haag 

schuin tegenover het Haagse C S 
Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 

E-mail a)h@vandieten nl 

Een begrip in de Nederlandse filatelie 


