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Bodem Wonderdoos 
Wilt u weten hoeveel postzegels en 
insteekalbunns u kunt krijgen voor 
slechts f 150,00? 

•GRATIS'BONUS« 

100 luxe insteekkaarten 
& 

lOluxeinsteekalbums 
t.w.v.f150,00mde 

'Bodem Wonderdoos'. 

Bestel dan de 'Bodem-Wonderdoos' voor slechts f 150,00. 
100 % Teruggavegarantie op kosten van PhilapostI 

Enorme verscheidenheid 1 
Hele wereld met accenten op Nederland en West-Europa, postfrisse uitgaven van 
vooral Engelse en Franse Koloniën en moderne thematische uitgaven die nooit 
eerder in Wonderdozen zijn voorgekomen. 

1 
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Uitermate geschikt: Zowel ter kennismaking of als vervolg op eerdere bestellingen! 

Eerste 100 Be
stellers 

KRIJGEN COLLECTIE 

SURINAME NA 

DE ONAFHANKELIJKHEID 

T.W.V. f 150.00 EXTRA! 
GEZOCHT m/v 

Postzegelverzamelaars 
die het leuk vinden om 

een goede relatie op te bouwen 
met een vertrouwd leverancier 
van postzegels en accessoires. 

De relatie is gebaseerd op 
goed vertrouwen en 
wederzijds respect. 

U verzamelt postzegels en doet 
dit tenslotte voor uw plezier. 

U bent geïnteresseerd 
in filatelistische aanbiedingen en 

neemt onze aanbiedingen serieus. 
U maakt kenbaar wanneer 
er niet is voldaan aan deze 

verwachtingen. 

BEL 010- 511 50 99 FAX 010- 5118321 POST Postbus 96 2650 AB 
Berkel en Rodenrijs 

LEVERINGSVOORWAARDEN LID NVPH Geen verzendkosten 100% Retourgarantie binnen 7 dagen Betaling binnen 10 dagen Vaste kosten per bestelling f5,00 Levering zolang de voorraad strekt 



AKTIE AANBIEDING I 
A4-30/60 30 bladen/60 zijden 

per 5 f 19,50 per stuk! 

Luxe PHILA Kwaliteits Insteekalbums & Insteekkaarten 

AKTIE AANBIEDING I I 
A4-32/64-ZWG GEWATTEERD 

32 zwarte bladen/64 zijden met Luxe 
Gewatteerde Kaft. 

per 5 f 25,= per stuk! 

Witte Bladen Vlakliggend 
A4-8/16 8 bladen/16 zijden 
A4-16/32 16 bladen/32 zijden 
A4-24/48 24 bladen/48 zijden 
A4-32/64 32 bladen/64 zijden 

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

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

Luxe Zwarte 
Wsteekkaarten met Glas 

heldere Stroken 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
A4-8/16-T 8 bladen/16 zijden f 9,50 
A4-16/32-T 16 bladen/32 zijden f 15,00 
A4-24/48-T 24 bladen/48 zijden f 22,50 
A4-32/64-T 32 bladen/64 zijden f 29,50 

SUPER-TIP 
LEUCHTTURM LZS4/24G 

24 zwarte bladen en 48 bladzijden met Glasheldere Schutbladen 

normaal f 75,75 nu slechts f 39,50 per stuk! 

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

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

1 
10,00 
15,60 
23,60 
31,60 

1 Zwarte Bladen Vlakliggend met Glasheldere Stroken 
A4-8/16-ZB 8 bladen/16 zijden f 12,50 f 
A4-16/32-ZB 16 bladen/32 zijden f 19,50 f 
A4-24/48-ZB 24 bladen/48 zijden f 29,50 f 
A4-32/64-ZB 32 bladen/64 zijden f 39,50 f 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Glasheldere Stroken 
100 Mini 100 X 73 mm f 9,50 f 7,60 
lOOSemi 147 X 84 mm doosje f 14,50 f 11,60 
lOOMidi 157 X 109 mm doosje f 19,50 f 15,60 
100 Maxi 209 x149 mm f 29,50 f 23,60 

GEEN VERZENDKOSTEN 

E-MAIL info@philapost.nl BEZOEK Ranonkelweg 4 
2651 MX Berkel en Rodenrijs 

Open Dagen: ledere eerste vrijdag en zaterdag 
van de maand van 10 00-17 00 uur 

Uitgebreide leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden Philaposf" Phila* en Wonderdoos" zijn geregistreerde handelsmerken van Phila B V Druk- en zetfouten voorbehouden 

mailto:info@philapost.nl


NEDERLAND 
Ongebruikt/gebruikt. 
vanaf 30% netto 

105x 
105 
105fx 
106x 
107/09X 
110/13X 
114/20X 
121/28X 
129x 
130x 
131x 
132/33X 
133AX 
134/35X 
136/38X 
137fx 
139/40X 
141/43X 
144/48X 
149/62X 
163x 
164x 
165x 
163/65BX 
166/68X 
171Afx 
171Afax 
169/76X 
177/98X 
199/02X 
199a/02ax 
203/07X 
208/11x 
212/19X 
217Ax 
220/23X 
224x 
225/28X 
229/31X 
232/35X 
236x 
236BX 
237x 
238/39X 
240/43X 
244/47X 
248/51X 
252/55X 
256x 
257/60X 
261/64x 
265/66X 
267/68X 
269x 
270/73X 
274/77X 
278x 
279/82X 
283/86X 
287/88X 
289/92X 
293/95X 
296/99X 
300/04X 
305/09X 
310/12X 
313/17X 

Nrs. NVPH, X = ongebruikt met plakker, (x) ongebr. ged. gom of zonder 
gom, geen teken is mooi gebruikt. Bij opdracht boven ƒ 250,- franco 
levering, boven ƒ 500,- 2 % korting. Aanbod geldig voor zover de 
voorraad strekt. Postgiro 271040. Geen winkel, bezoek gaarne na telef. 
afspraak. 

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

1(x) 
2(x) 
3(x) 
4(x) 
5(x) 
6(x) 
7(x) 
8(x) 
9(x) 
10(x) 
11(x) 
12(x) 
13(x) 
14(x) 
15(x) 
16(x) 
17(x) 
18(x) 
23(x) 
24(x) 
25(x) 
26(x) 
27x 
28x 
29x 
30/33(x) 
30b/33a 
31a X af 
34/36X 
37x 
38x 
39x 
40x 
41X 
42x 
43x 
44x 
45x 
46x 
47Ax 
47A(x) 
48x 
47Bx 
48(x) 
49x 
50/55X 
56/76X 

245,— 
2 4 5 , -
4 7 5 , -
1 2 5 , -
125,— 
3 7 5 , -

4 0 , -
65,— 

2 7 5 , -
2 5 0 , -
4 7 5 , -
900,— 

1 0 , -
1 5 0 , -

6 , -
120,— 

30,— 
2 5 0 , -
1 2 5 , -
150,— 

7 5 , -
1 7 5 , -
6 6 0 , -
6 0 0 , -
9 5 0 , -
1 4 4 , -

X 7 7 , -
7 0 , -
3 5 , -
37,50 
37,50 
7 5 , -
88,— 
5 0 , -

1 3 5 , -
6 7 5 , -
7 5 0 , -
1 2 0 , -
245,— 
5 2 5 , -
2 5 0 , -
9 0 0 , -
525,— 
5 0 0 , -
2 6 6 , -

2 5 , -
7 4 0 , -

30,— 
2 8 , -

1 2 5 , -
1 8 , -
9,— 

9 5 , -
2,50 
3,50 

3 5 , -
2 7 , -

120,— 
175,— 

5,— 
8 5 , -

3 , -
7 5 , -
1 9 , -
7 6 , -

7,50 
7,50 

5 8 , -
6 , -

12,50 
4 0 , -

150,— 
6,— 
6 , -

44,— 
7,50 
1,25 
1,50 
6,50 
4,— 

15,— 
6 , -

2 0 , -
9 0 , -
15,— 
24,— 

200,— 

-,— 
6 2 5 , -
175,— 

-,— 
1 5 0 , -

2,50 
44,— 

div. tandingen los 
leverbaar tête-beche 
61 bx 
61 ex 
77x 
7Bx 
79x 
80x 
81X 
82/83X 
84/86X 
87/89X 
90/94X 
95x 
96x 
97x 
98x 
99x 
lOOx 
lO lx 
lOlfx 
102/03X 
104x 
104 

9 0 , -
5 5 0 , -

6 5 , -
1 2 5 , -
2 5 0 , -
9 9 5 , -

4 0 , -
21,25 
9 8 , -
17,50 
12,50 
17,50 

1 1 0 , -
5 5 0 , -

- 7 5 
6,— 
7,50 

8 8 0 , -
- 2 5 

19,— 
6 6 , -
1 0 , -

7,50 
12,50 

18,75 125,50 
42,50 
6 5 , -

1 5 0 , -
3 5 0 , -
9 9 5 , -

36,— 
2 0 , -
5 5 , -
50,— 

875,— 
1250,-1200,— 

7 5 , -
195,-
175,-

1 0 , -

-
1 

195,— 
125,— 
375,— 

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

2 5 0 , -
2 5 0 , -

9 5 , -
9 8 , -
4 4 , -

1 7 0 , -
1 2 5 , -

14,30 
16,26 
31,25 

2 9 5 , -
12,50 

1 0 0 , -
2 2 5 , -
325,— 

12,50 
2 4 0 , -
2 2 5 , -

7,50 
325,— 

16,25 
2 1 0 , -

32,— 
16,25 
6 0 , -
9 8 , -
2 1 , -
27,50 
27,— 
3 0 , -
29,50 
40,— 
4 8 , -

1 5 0 , -
52,50 
4 1 , — 

1 1 0 , -
4 5 , -
27,50 
12,50 
7 1 , -
4 1 , — 
29,50 
32,50 
16,50 
4 1 , -
5 1 , -
38,— 
36,— 
4 1 , -

9 , -
2 8 , -

7,50 
1 9 , -
1 5 , -
1 9 , -

6 , -
1 4 , -

318/22X 
323/24X 
325/26X 
327/31X 
332/45X 
336fx 

in paar 

346/49X 

350/55X 
356/73X 
371X 
372x 
373x 
356a/dx 
356ex 
374/78X 
379/91 x 
379a/dx 
392/96X 
402/03X 

1 8 , -
7,50 

12,— 
14,— 
2 7 , -
7 5 , -

295,— 

3 0 , -
1 5 0 , -

40,— 
55,— 
52,50 
8 5 , -

400,— 
1 2 , -
8 , -
9,— 
5 , -
9,50 

4028/038x172,50 
474/89X 
518/33X 
534/37X 
550/55X 
556/60X 
592/95X 

110,— 
165,— 
5 2 5 , -

4 2 , -
55,— 
57,50 

Roltanding 
1/18x 
19/31X 
33/56X 
51 ax 
57/70X 

550,— 
202,— 
2 9 8 , -
4 2 5 , -
1 3 5 , -

ook losse waar
den uit Rolt. 
series leverbaar 
71/73X 
74/77X 
78/81X 
82/85X 
86/89X 
90/93X 
94/97X 
98/01X 

1 4 4 , -
70,— 
3 5 , -
3 6 , -
44,— 
65,— 
6 5 , -
5 5 , -

Oude postzegel
boekjes, auto
maatboekjes, 
prijslijst op aanvr. 

Luchtpost 
1/3x 
4/5x 
6/8x 
9x 
12/13X 
Brandkas 
1/7x 
1/7x 

4 5 , -
1,50 

50,— 
20,— 

425,— 

8 0 0 , -
990,— 

goed gecen
treerd Dienst 
1/8x keur 
16/19X 
25/26X 

250,— 
120,— 
7 0 0 , -

keur 
Internering 
Ixkeur 
2x keur 
Porto 
1/2x 
1/2(x) 
2Bx 
13/26X 
13a/26ax 
20fax 
20fbx 
20fdx 
27lx 
27IIX 
27IIIX 
28lx 
28IIX 
28IIIX 
29/30X 
29ax 
31/43X 
33a/39ax 
36ax 
44/60X 
Porto 
48afx 
Cert. 
61/64X 
65/68X 
67ax 
68ax 
67bx 
68bx 
69/79X 
80/06X 

l ' " " 
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185,— 
1 5 0 , -

275,— 
100,— 
350 

330,— 
9 9 , -

1 2 5 , -
135,— 

40,— 
49,50 
3 7 , -

1 8 0 , -
190,— 
1 7 5 , -

12,50 
20,— 

1 7 5 , -
195,— 
175,— 
115,— 

4 2 0 , -

25,— 
6,— 

1 2 , -
12,50 
98,— 

4 2 0 , -
2 2 , -
40,— 
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Porto div. typen 
leverbaar gebr. 
3 A I 
4 A I 
8 A I 
3 A II 
4 A II 
8 A III 
3 A IV 
4 A IV 
10 A IV 
11 A IV 

24,— 
25,— 
72,— 
3 0 , -
35,— 
65,— 
6 6 , -
90,— 
30,— 

175,— 

»to 
HANDELSONDERNEMING IMPORT-EXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen - Fabnkant FILI-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 0.647 19.455.B01 

OAVO ■ HARTBERGER ■ HAWIO ■ IMPORTA - KABE - LEOCHTTURM - LINDNER ■ MICHEL ■ SAFE ■ SCHAUBEK • UNIE ■ YVERT 

SCHAUBEK sterk in kwaliteit 
en ... uitgebreid! 

OOST-EUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUID-AMERIKA, 

verzamel het in SCHAUBEK! 
Nieuwe staten zoals Wit-Rusland, 
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! 

N.B. De volledige j a r e n omvatten enkel de 
eerste uitgifte, dus de fosforescerende voor 
het type Elström en wit papier voor het 
t y p e "Koning Boudewyn m e t br i l " . 

Qren 
M° O C B  Y v e r t 

1944/48 670/784 - 72 W 
1946 7S5/747 - 83 W 

748/60 - 13 W 
761/91 - 31W+Bk86 
792/8SS - 38 W 
883/840 - 18W+Bk89 
841/875 - 38 W 
876/907 - 38W+Bk30 
908/937 - 30 W 
938/960 - 83 W 
961/985 ■ 85 W 
986/1007 ■ 8aW 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1953 
1953 
1954 
1965 
1966 
19B7 
1958 
1959 
1960 
1961 
1968 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1008 /45  44W+Bk31 
1046 /89  B3W +LP. 
1090 /1180  31 W 
1121/73A55W+Bk3S 
1 1 7 4 / 1 8 0 3  30 W 
1804/39  36W +Bk 
1840/77  38W +3Bk 
1878 /1318  38W+3Bk 
47 W + 8 Bk 
4 4 W + 3 Bk 
39 W + 8 Bk 
39 Waarden 
41W + Bk zonder Bkje 
44W + 8Bk zonder Bkje 

n e t € u r o 
39.40 
37.00 
56 .00 

847.00 
860.00 
131.00 
169.00 
688.00 
155.00 
197.00 

69.50 
184.00 
140.00 
818 .00 

89.50 
104.00 

18.60 
14.90 
18.50 
11.00 
9.90 

14.40 
8.00 
7.40 

IB.80 
80.50 

1971 
197S 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1988 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

49 W. 
41 W + 8'EoekJes 
40 W + 8 boeldes 
43 Waarden 
48 W + 8 boelfles 
43 W + 3 Bk 
43 W + Bk 
35W+ Bk +8 boekjes 
40 W + Bk 
37 W + 8 Bk 
36 W + Bk 
44 W + 8 Bk 
34 Waarden 
44 W + Bk 
43 W + Bk 
4 8 W + Bk 
38 Waarden 
39 W + 8 Bk 
37 W + Bk 
49 W + 8 Bk 

9.50 
18.50 

9.80 
9.80 

15.00 
19.90 
18.30 
18.00 
15.50 
19.90 
84 .90 
89.80 
16.00 
30.60 
86.50 
37.30 
18.00 
36.50 
30.00 
80.00 

991 41 W = 33.60 1998 SOW 33.60 
1993 44W+BK» 30. 1994 49W<BK 44.90 
1995 48W + Bk 44.90 
1996 57W + 3 Bk 44.90 
1997 48 W t BK + 8 boekjes 50.00 
1998 55 W+ 8 BK +1 boekje 49.80 
1999 een maal de velletjes 68.50 
A u t o m a a t b o e i y e s 1+8= 11 • 3/7= 18 
SiuitSe !Bc5etting 1914/18 in tmoraat! 

Alles van België Is leverbaar : afzonderlyke zegels A A * 0, variëteiten, FDC . Loten 
en verzamelingen aan zeer antrelckeïUke pryzen. Minimum Bestelling €50,  . Porto met 
toeslagz.e .5, Bestelling > € 800 ,  portvr i j . Vooruitbetaling: postgiro Brussel 
000 .0488708 .30 of Postmandaat of Eurocheck n a ontvangst van de Proformafaktuur. 
Belgisch-Kongo • Kongo * Zaïre • Ruancla-Urundi • Riuancla • Burundi 
Volledige prijslijst op oonvroog • American express uuelkom • €.mail: philQ90du@ping.be 

Lid : CPSt̂ P 
IfSDH - RSDH JeonpQul Godu  Philatelie 

Postbus 10 • 1000 Brussel 24 • Fax(++322)503 38 11 

mailto:philQ90du@ping.be


Velling no. 579 
22-23-24-25 EN 26 MEI 2000 

waarin o.a. opgenomen 

TWEEDE GEDEELTE COLLECTIE MR. J. DUTILH TE ROHERDAM 
speciaal collecties DENEMARKEN, IJSLAND, FINLAND 

en zeer uitgebreide collecties NEDERLAND w.o. veel postzegelboekjes, 
CURAgAO en SURINAME met vele variëteiten! 

Par avion 
LoftleiSis 

R Reykjavik 

Nr. 1 6 9 

EcoxiOmist Stamp Co. , 

87 l^assau S t r e e t 

l.&r York Ci ty 

Hopflug "Itala" compleet op brief met btjfrankenng voor het juiste tarief. Gesigneerd "A. Diena". L.P. nos 12 - 14 
Yvert Frcs 32 500- Facit nos 165-167ZKr 40.000,-. 

De catalogus wordt u begin mei a.s. toegezonden, (w.o. vele kleurenfoto's) na ontvangst van ƒ 20, 
op onze giro nr. 17369. Gaarne vermelding van het veilingnummer! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 — 2514 AN Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 

Telefoon 070 - 365 38 17 of 364 86 85 - Fax 070 - 361 74 36 
E-mail ajh@vandieten nl 

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



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. 

9) 

10) 

11) 

12) 
13) 

14) 

15) 
16) 

17) 

NEDERLAND periode 1971/1995 (xx): complete postfrisver-
zameling in luxe Leuchtturm-album (postkantoorprijs f 855,20, 
618 postzegels en 56 versch Blokken, autom b , velletjes, 
kerstvellen) f 750,-
NEDERLAND P.T.T.-mapjes periode 1982/1999 (nrs.1 tot en 
met 211): 100% complete verz in 7 Importa-albums f 750-
NEDERLAND ca.1872/1999: een z g Giga-wonderdoos incl 
vele complete series, massagoed, FDC s, veldeeltjes postfris 
etc , etc Zeer veelzijdige en interessante koop' f 850,-
NEDERLAND periode ca.1872/1997 (xx/x/o): avonturenpartij, 
zeer gevarieerd en veelzijdig incl collecties, restanten, stock-
boeken, albums, ook b v vele complete postfrisse series 50-
er jaren alsmede FDC's, postw stukken en vele hoge waarden 
"rijp en groen" (cat w f 12 750,-, zeer geschikt voor handelaar 
of wederverkoper) Spotkoopjei f 1.100,-
NEDERLAND en Overzee periode 1852/ca.1990 en iets 
buitenland: partij zeer gevarieerd, restanten, collecties, 
albums, FDC's, bneven, poststukken etc , etc Vele avonden 
uitzoeken, avonturen en genieten van deze "Fundgrube" 
waarin vele Nederlandse complete postfrisse series veel mooi 
oud materiaal etc , etc (cat w minimaal f 50 COC,-, geschikt 
voor vele doeleinden') Spotkoopjei f 4.000,-
NEDERLAND: verzameling kniptekens, paskruizen, plaat- en 
etsingnummers waann divers topmateriaal o a uit de jubileum 
sene1923 f 4.500,-
NEDERLAND bijzondere vluchten, zowel voor- als naoorlogs 
materiaal Voor liefhebber bijzonder leuk objecfi f 5.150,-
NEDERLAND penode vanaf ca 1880 postgeschiedenis, brie
ven, curiosa, intern antw coupons, raketpost, Strafport, aange
tekend etc , etc Grote veelzijdige verzameling, smikkelen en 
smullen voor specialist (ruim 6000, overwegend interessante 
en mooie filatelistische stukken) f 5.300,-
NEDERLAND frankeergeldige postzegels: partij in complete 
vellen (nominaal = plakwaarde f 10 000,-, vanzelfsprekend 
toeslag met geteld) Nu f 8.000,-
NEDERLAND 1852/ca.1980: grote partij restanten, collecties, 
albums "rijp en groen" waarin veel betere materiaal, zeer 
geschikt voor postz handel, wederverkoop, veiling etc , beslist 
pnma winstmogelijkheden' Spotkoopjei f 15.000,-
NEDERLAND periode 1852/ca.1910: gigantische collectie/-
partij klassiek mol. brieven en kaarten f 35.000,-
ALBANIE: leuke partij om uit te zoeken f 450,-
ALGERIJE: grote collectie/partij om uit te zoeken incl voorlo
pers, specialiteiten, postgeschiedenis, brieven kaarten etc 
Uniek in deze hoeveelheidi f 5.000,-
AMERIKA (Nrd.- en Zuid) ca.1850/1990: geweldig leuke uit-
zoekpartij waarin veel klassiek, ook Canada, USA etc (vele 
duizenden zegels incl veel beter en hooggenoteerd materi
aal, ENORM hoge cat w i) Koopjei f. 3.000,-
ARGENTINIE: interessante partij, incl klassiek f 3.000,-
AUSTRALIE, Nw. Zeeland, Oceanië etc, etc. etc: giganti
sche collectie/partij waarin zowel voor de beginner als voor de 
zeer- en zeer vergevorderde verzamelaar/specialist veel moois 
uit te halen is M i zou deze partij met zoveel bijzonder en 
hoogwaardig materiaal in alle redelijkheid ca f 25 000,- moe 
ten kosten Nu in de voordeelaanbieding f 
AUSTRALISCHE GEBIEDEN (klassiek): grote avonturenpar-

18) 

19) 

20) 

21 

22) 

23) 

24) 
25) 

26) 

28) 
29) 

5.000,-

5.000,-

3.500,-

1.850,-

tij, zeer veelzijdig en interessant 
BEIEREN ca.1849/1920: grote belangrijke avonturenpartij 
incl postgeschiedenis etc , smikkelen en smullen voor spe
cialist, incl topmateriaal f 
BELGIË periode ca.1945/1995 (xx): grote collectie/partij in 
vrijwel alleen complete postfrisse series f 
BELGIË: grote partij, zeer veelzijdig incl talloze complete 
series, beslist prima winstmogelijkheden, div kwaliteiten 
Koopje' f 3.500,-
BELGIE 1849/03.1950: belangrijke collectie/partij overw klas
siek, ware schatkamer voor specialist, stempels, precancels 
etc etc Uniek in deze enorme hoeveelheid en absoluut 
"ongeplukt' Koopje' f 6.500,-
BERLIJN (West) periode 1948/ca.1990: leuke avonturenpar
tij, incl veel pnma materiaal, koopje! f . . 650,-
BOHEMEN & MORAVIE 1939/1943 (xx/x/o): grote avonturen
partij, zeer veelzijdig waarin talloze specialiteiten, foutdrukken, 
plaatfouten etc etc Voor specialist opperst sorteergenot' f 1.000,-
BOLIVIA: partij/verzameling f 2.500,-
CANADA ca.1859/1990: grote partij om uit te zoeken waarin 
o a talloze complete postfrisse series mooi klassiek, brieven, 
kaarten, postgeschiedenis etc , etc Fundgrube' f 5.000,-
CHILI leuke collectie/partij om uit te zoeken f 850,-

27) CUBA ca.1899/ca.1980: gigantische verzameling/partij incl 
doubletten, poststukken, kaarten, brieven etc Zeer veelzijdige 
prachtkoop vol avontuur M i zou deze partij waarin zoveel 
interessant en opwindend materiaal ca f 7 000,- moeten 
kosten in alle redelijkheid Nu in de voordeelaanbieding f 2.500,-
CYPRUS 1880/ca.1980: avonturenpartij f 1.500,-
DANZIG (Freie Stadt) periode 1920/1939: leuke uitzoekpartij, 

30) 

31) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 
44) 
45) 

46) 

47) 

48) 

49) 

50) 

51) 

52) 

zeer gevaneerd, incl vele betere nummers, spotkoopje, zeer 
en zeer interessant geheel' f 2.500,-
D.D.R. ca.1949/1990 (o/x/xx): geweldig leuke partij om uit te 
zoeken' f 350,-
D.D.R. 1949/1990: gigantische partij/speciaalcollectie incl 
veel zeldz en exclusief materiaal ook voorlopers, postge
schiedenis, rariteiten, ZKD etc Smikkelen en smullen voor 
specialist Koopje, enorm hoge cat w ' "once in a lifetime"' f 5.300,-
DENEMARKEN: gigantische avonturenpartij waarin vele top-
matenaal waar qua franje en sjeuigheid heel en heel veel aan 
zit, zeer veelzijdig en hoogst en hoogst interessant' f 7.000,-
DUITSLAND Bund 1949/ca.1980: ongebr/gebr collectie incl 
topmatenaal, doubletten etc , etc f 1.250,-
DUITSLAND: partij om uit te zoeken "rijp en groen", overwe
gend o f 1.500,-
WEST DUITSLAND (Bundespost) periode 1960/1999: 100% 
complete collectie postfris (postkantoorprijs DM 1 570,73, 
1672 postzegels en 50 souvenir velletjes/blokken, cat w 
Michel ca DM 5 500,- Zeer mooie koop' f. 1.600,-
DUITSE RIJK 1872/03.1945: veelzijdige, prachtige collectie/-
partij om uit te zoeken en mee te avonturen, incl topmateri
aal, koopje' f. 3.000,-
ECUADOR: gigantische partij, zeer veelzijdig incl top
materiaal f 2.000,-
ENGELAND C3.1850/1990: geweldig leuke en interessante, 
zeer veelzijdige partij in grote doos incl boekjes, hoge en 
hogere waarden, vele complete series, postgeschiedenis etc , 
etc Koopje' f 1.000,-
ENGELAND 1840/08.1930 O: gespecialiseerde verzameling, 
diverse kwaliteiten, waarin veel plaatnummer- en stempel-
avontuur, prachtig opgezet in album f. 1.500,-
ENGELAND 1840/03.1985: immense partij in 2 uitpuilende koffers, 
incl veel topmatenaal, zeer veelzijdig, ook brieven, kaarten, postal his
tory etc , etc 'n ware hoorn des overvloeds' Spotkoopje' f . 6.000,-
ENGELAND 1840/ca.1960: gigantische avonturenpartij met 
zwaartepunt op klassiek (19^ eeuws) in grote aantallen, abso
luut onuitgezocht incl talloze interessante stempels, plaatlet
ters en nummers etc , etc (uitpuilende koffer vol hoogwaardig 
en hoogst interessant filatelistisch materiaal) f 15.000,-
ENGELSE KOLONIEN en gebieden: gigantische verzame-
ling/partij incl doubletten Zeer veelzijdige prachtkoop vol 
avontuur M i zou deze partij waarin zoveel interessant en 
opwindend matenaal in alle redelijkheid ca f 11 000,- moeten 
kosten Nu in de voordeelaanbieding f 2.550,-
ENGELSE KOLONIEN: grote handelarenvoorraad f 22.500,-
FRANKRIJK: grote avonturenpartij f 900,-
FRANKRIJK: grote avonturenpartij om uit te zoeken incl klas
siek postgeschiedenis, alsmede vele bijzonderheden/curiosi
teiten Voor specialist smikkelen en smullen van zoveel schit
terend filatelistisch materiaal incl ook vele toppertjes en tallo
ze goede zegels en senes Fundgrube' f. 3.500,-
FRANSE KOLONIEN en gebieden: fantastisch mooie en 
grote partij, zeer gevaneerd incl topmatenaal f. 5.000,-
GEHELE WERELD: opruimingspartij meest oudere verzame
lingen, gevarieerd, 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 3.000,-
GEHELE WERELD: enorm grote partij om uit te zoeken, col
lecties verzamelingen, FDC's, ook restanten dozen, massa
goed, zakjes, collectie fil literatuur, speciaal-catalogi, ook veel 
postfris incl Nederland etc , etc , ook vele met filatelistische 
verzamelingen (opruimings-partij winkeldochters, 'n auto vol 
materiaal, normale verk waarde ca f 65 000,- incl vele mooie 
verzamelingen Nu in de voordeelaanbieding f 5.300,-
GEHELE WERELD ca.1855/c3.1990: gigantische partij, vele 
landen, collecties incl met filatelistisch, rijp en groen, ook veel 
massagoed, stockboeken, albums vol en leeg of bijna leeg, 
anderzijds vele goede verzamelingen o a West Europa met 
veel postfrisse series Hoogst interessante, veelzijdige koop, 
ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur, prima winstmo
gelijkheden Over het algemeen betreft het een magazijnoprui-
ming van de collecties/partijen waarvoor wij geen tijd hebben 
om uit te zoeken of te splitsen, alsmede z g "winkeldochters' 
die WIJ er voor 'n zeer klem prijsje willen uitdoen, onze misko
pen waarvoor wij strop nemen etc , etc Deze werkelijk gran
dioze partij kan in overleg bezorgd/gehaald worden, een 
personenauto vol matenaal' Spotkoopje' f 8.000,-
REP. HONDURAS 03.1890/1990: veelzijdige zeer interessante 
avonturenpartij f 1.350,-
HONGARIJE en gebieden 1871/03.1980: zeer interessante 
partij incl doubletten, oud materiaal "rijp en groen zeer veel
zijdig' f 2.500,-
ITALIE en geb.: gigantische verzameling/partij incl doublet-



ten poststukken, kaarten, brieven Zeer veelzijdige pracht-
koop "ri|p en groen" vol avontuur M i zou deze partij waarin 
zoveel interessant en opw/indend matenaal ca f 14 000,-
moeten kosten in alle redelijkheid Nu in de voordeel-
aanbieding f 6.000-

53) KAAP DE GOEDE HOOP (klassiek): schitterende verzame
ling incl topmateriaal' f 2.500,-

55) MONACO periode ca.1885/1970: zeer interessante, veelzijdi
ge partij/collectie incl vele topnummers met als zwaartepunt 
brieven en kaarten zowel met en zonder postzegel f 6.500,-

56) OLYMPISCHE SPELEN vanaf ca.1904/1980: collectie/partij 
memorablia stempels, brieven, sluitzegels etc , etc 
Zeer veelzijdig en interessant'Spotkoopje' f 1.000,-

58) OUDDUITSE STATEN: mooie verzameling f 5.500,-
59) POLEN 1918/1938 overw. ongestempeld: charmante, goed 

gevulde verzameling op Yvert-albumbladen incl bezettings-
gebieden, blok 1 t/m 8 etc , etc f 2.550,-

60) PORT. KOL. en gebieden: collectie/partij in een rijke variatie, 
incl topmateriaal zeer veelzijdig, eigenlijk zou deze partij 
f 7 500 - moeten kosten Nu f 2.500,-

61) ROEMENIE 1858/1977: omvangrijke, verregaand complete 
verzameling overwegend in albums en insteekboeken w i o a 
uitzonderlijk mooi klassiek Enorm hoge cat w zeer en zeer 
interessanti f 13.000,-

62) RUSLAND 1857/ca.1922: verzameling, iets gespecialiseerd in 
album incl nr l (3x) en veel ander pnma materiaal, alsmede 
afw tandingen, specimen, veldeeltjes etc , etc Enorm hoge 
cat w I Koopjei f 2.500,-

63) SAAR 1920/1959: uitzoekpartij incl vele complete postfrisse 
series mooi oud materiaal etc , etc Ook veel plezier voor 
specialist, oudere opdrukken, z g "kehrdrucke" etc , etc f 2.550,-

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

65) SLOWAKIJE 1939/1945 (xx/x/o): bijzonder, leuke partij om 
uit te zoeken, zeer gevaneerd incl veel prima matenaal (ruim 
400 stuks) f 250,-

66) TRANSVAAL etc. (klassiek): mooie collectie f 2.000,-
67) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1963: verzameling incl veel 

prima en exclusief materiaal, 'n zeer interessant en waardevol 
object voor een heel, heel vriendelijk prijsje f 650,-

68) TSJECHOSLOWAKIJE: grote avonturenpartij waann veel uit-
zoekplezier o a voor specialist 1^ emissies, vele 
vondsten gegarandeerd' Fundgrube' f 3.500,-

69) VER. EUROPA ca.1950/1990 etc: grote collectie/partij incl 
vele curiositeiten, postfrisse complete series, albums etc , f . 1.500,-

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

71) VER. STATEN VAN AMERIKA: partij/collectie Fundgrube' f 3.500,-
72) ZUID AFRIKA etc: partij om uit te zoeken incl klassiek f 2.500,-
73) ZUID AFRIKA en gebieden: grote partij vol avontuur incl 

vele topnrs /strippen etc, etc . f 7.000,-
74) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA: gigantische verzameling/partij 

incl doubletten, poststukken, kaarten, brieven Zeer veelzijdi
ge prachtkoop vol avontuur M i zou deze partij waarin zoveel 
interessant en opwindend materiaal ca f 11 000,- moeten 
kosten in alle redelijkheid Nu in de voordeelaanbieding f 3.000,-

75) ZWITSERLAND pfr/ongr/gebr: zeer mooie collectie/partij 
incl veel pnma matenaal, alsmede geweldig mooi en veelzij
dig klassiek geschikt voor vele doeleinden studie, speciali
satie, 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 

76) OUDE AANDELEN: Nederland en buitenland incl betere en 
zeldzamere stukken alsmede doubletten, zeer gevarieerd 
(ruim 500 stuks) f 650,-

77) OUDE /U^NDELEN: grote collectie incl doubletten waarin 
vele betere stukken (ruim 5000" stuks) Spotkoopje' f . 5.000,-

78) OUDE AANDELEN v.a. ca.1880: zeer interessante collectie, 
zeer gevarieerd waann veel prachtig matenaal o a USA, 
Frankrijk, Nederland etc , incl vele zeer decoratieve en zeld 
zame stukken, ruim 6000 stuks, m i een verzamelgebied 
met veel toekomst' f 10.000,-

79) NEDERLAND OUDE ANSICHTKAARTEN v.a. ca.1900: par
tij/collectie waann 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,-

80) DIVERSEN: collection "printed ephemera" hoogst- en hoogst 
interessante veelzijdige collectie waarin o a ex-libris, boeken
legger, vloeibladen, labels litho's, poesieplaatjes bidprentjes, 
posterstamps, jokers, kofferetiketten cigar-labels, brief- en 
prentbriefkaarten, entertainment papiergeld etc etc incl ook 
veel 19^ eeuws matenaal (ruim 20 000'" collectors-items, zeer 
gevarieerd incl vele motieven, maanden en maanden sorte
ren, uitzoeken, avonturen en genieten mede door de aanwe
zigheid in deze partij van zeer veel hoogwaardig, klassiek, 
zeldzaam, romantisch en beeldschoon materiaal') f . 5.500,-

81) KON. HUIS NEDERLAND, alsmede ook wat buitenlandse 
vorstenhuizen grote verzameling oude ansichtkaarten, curio
sa memorablia ephemera etc , etc waarin veel prima en 
zeldzaam materiaal van periode ca 1898/1930 f 2.000,-

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

83) MUNTEN Nederland en buitenland, ten dele in albums, 
gehele wereld Enorme collectie, zeer gevaneerd incl ook veel 
geldig matenaal en goed klassiek Nederland o a h,2 'A , 5 
en 10 cent etc alsmede veel zilvergeld Koopje' f 2.500,-

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

85) MUNTEN NEDERLAND ca.1850/ca.199O: enorme partij, zeer 
gevarieerd veel zilvergeld, diverse gouden munten (tientjes) 
en dukaten/dubb dukaten Vol avontuur "rijp en groen" Wij 
hebben er geen tijd voor om deze prachtige en romantische 
partij uit te zoeken Zeer geschikt voor handel, wederverkoop 
(van h cent t/m 50 gulden stukken) Redelijkerwijs zou de ver
koopwaarde 0 1 op ca f 25 000 - moeten liggen Nu f 6.500,-

86) MUNTEN NEDELAND uitsluitend goud: prachtige verzame
ling vanaf 1824 incl doubletten oudere deel div kwaliteiten, 
er zitten vier typen in, in div jaartallen gouden vijfjes, gouden 
tientjes gouden dukaten en gouden dubbele dukaten Zeer 
voordelig, geschikt voor geldbelegging, handel etc , incl vele 
zeldzame exemplaren' f 8.000,-

87) MUNTEN wereld uitsluitend goud mooie collectie overwe
gend beleggings- munten luxe kwaliteit f 12.500,-

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

89) PAARDEN periode ca.1900/ca.1970: verzameling thema 
waarin veel prachtig klassiek materiaal o a prentbriefkaarten, 
lucifersmerken, sigarenbandjes etc , etc Zeer fraaie, interes
sante en veelzijdige collectie' f 850,-

90) PAPIERGELD gehele wereld, periode ca.1900/1990: grote 
verzameling incl doubletten en veel massagoed, echter ook 
een groot aantal betere en zeldzamere biljetten (ruim 2500 
stuks zeer interessant') f 2.150,-

91) PAPIERGELD Nederland: mooie verz incl doubl f . 4.500,-
92) PLAATJESALBUMS "Verkade Zaandam" e a albums uitge

geven door Nederlandse bedrijven collectie incl vele betere 
albums sommige ook incompleet en ook vele losse plaatjes, 
bijna uitsluitend interessante motieven, Penode ca 1900/1960 
(ruim 100 albums waann vele zeldzaamheden) f 1.850,-

93) OUDE PRENTBRIEFKAARTEN JAPAN: zeer mooie, veel
zijdige collectie incl prachtig klassiek f 5.000,-

94) PRENTBRIEFKAARTEN Nederland en iets buitenland, 
overw. topografie: collectie merendeels oude ansichtkaarten 
w I vele stads- en dorpsgezichten van het begin van deze 
eeuw interessante koop, zeer veelzijdig, ook leuke afstempe-
lingen etc , etc (ruim 8500 kaarten '" incl vele topstukken, 
zeer geschikt voor de handel etc ) f 2.800,-

95) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 30-er jaren engrospostje 
zeer gevaneerd incl betere nummers schitterende art-deco 
ontwerpen, hoge cat waarde, zeer interessant' 
(ruim 100 stuks, zien = kopen') f 495,-

96) RIJWIELBELASTINGPLAATJES penode 1924/1941 collectie 
incl doubletten zeer gevaneerd, ook met o a ponsgat (voor 
werklozen), enorm hoge cat w en zeer interessant 
(137 stuks) f 1.000,-

97) RIJWIELBELASTINGPLAATJES penode 1924/1940 engros
postje, alle jaren aanwezig, ook de zeldzame 1925, zeer 
gevaneerd met en zonder ponsgat etc (ruim 200 stuks) f 1.450,-

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 



H E T ADRES! IM.W. K A R S S E N 
ALTIJD D E V O O R D E L I G S T E 

N E D E R L A N D , OP = OP 
POSTFRIS 
franke e rze ge Is 
16-Fc. ƒ1350,-
28+c. ƒ1750,-
42 ƒ 599,-
43-Hc. ƒ2750,-
44-Fc. ƒ2750,-
47-hc. ƒ2350,-
48-hc. ƒ2450,-
74 ƒ 600,-
75 ƒ 275,-
80+c. ƒ2150,-
101-hc. ƒ2300,-
104-(-c. ƒ 370,-
130+c. ƒ 675,-
131+c. ƒ 475,-
149-162-Hc ƒ1349,-
163-165-^c ƒ 649,-
177-198-Hc. ƒ 986,-
177B-198B ƒ 369,-
220B-223B ƒ 196,-
279-282 ƒ 110,-
332-345 ƒ 24,-
350-355 ƒ 34,-
374-378 ƒ 11,-
454-459 ƒ 2,-
469-473 ƒ 2,-
474-489 ƒ 135,-
490-494 ƒ 5,-
556-560 ƒ 63,-
568-572 ƒ 24,-
676-680 ƒ 9,-
774-776 ƒ 6,-
802-806 ƒ 2,-
978-982 ƒ 1,50 
1043A-45Aƒ 1,-

POSTFRIS 
luchtpost 
4-5 ƒ 1,25 
12-13 ƒ 599,-

port 
27 ƒ 75,-
67A-68B-^c.ƒ 675,-

dienst 
1-8-Hc. ƒ 674,-
16-19 ƒ 75,-

postbewijs 
1-7-Fc. ƒ7700,-

automaatboekjes 
1 ƒ 5,-
2 ƒ 7,-
6d ƒ 40,-
6fFq ƒ 24,-
8aF ƒ 8,-
8cF ƒ 47,-
9b ƒ 158,-
9e ƒ 90,-
9f ƒ 112,-
9h ƒ 12,-
9aF ƒ 8,-
9fF ƒ 112,-
llaF ƒ 11,-
13a ƒ 19,-
14a ƒ 5,-
14b ƒ 5,-
29 ƒ 3,40 
42 ƒ 5,-
45 ƒ 4,-
49 ƒ 5,-

ONGEBRUIKT 
originele gom! 
frankeerzegels 
1 ƒ 330,-
2 ƒ 375,-
3 ƒ 540,-
4 ƒ 247,-
5 ƒ 345,-
6 ƒ 900,-
10 ƒ 450,-
11 ƒ1725,-
23 ƒ 300,-
24 ƒ 360,-
26 ƒ 450,-
27 ƒ 555,-
28 ƒ 400,-
29 ƒ 750,-
47 ƒ 350,-
99 ƒ 97,-
100 ƒ 210,-
101 ƒ 795,-
104-105 ƒ 299,-
212-219 ƒ 39,-

luchtpost 
12-13 

dienst 
1-8 
9-15-Hc. 
25-26+c 

ƒ 324,-

ƒ 175,-
ƒ5900,-
ƒ 549,-

postbewijs 
\-l+c. ƒ5900,-

telegram 
12 ƒ 625,-

MOOI 
GEBRUIKT 
frankeerzegels 
I ƒ 20,-
3 ƒ 68,-
6 ƒ 75,-
II ƒ 82,-
12 ƒ 125,-
14 ƒ 50,-
16 ƒ 50,-
18 ƒ 50,-
29 ƒ 100,-
44 ƒ 60,-
47 ƒ 110,-
48 ƒ 299,-
80 ƒ 625,-
101 ƒ 575,-
102-103 ƒ 5,-
105 ƒ 95,-
130 ƒ 189,-
131 ƒ 188,-

roltanding 
86-89 ƒ 16,-
94-97 ƒ 26,-
98-101 ƒ 22,-

telegram 
7 ƒ1450,-
12 ƒ 375,-

* -I-C. = incl. certifi
caat 
* alle prijzen zijn 

inclusief BTW! 
* deze aanbieding 

beslaat slechts een 
fractie van onze 
voorraad 
Nederland. 

M . W . K a r S S e n Koperwiek 20 ("Villatelie") - 8081 ZP Elburg. Fax/Tel. 0525 680148. 
ABN/AMRO 481078 878 Giro 4163000 - Lid K.v.K. nr. 127300. Bestellingen a.u.b. schriftelijk. 
Bezoek na telefonische afspraak. (Geen winkel.) 
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INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 5 juni haar 102e veiling 

- Nederland en Overzee. Veel topmateriaal, w.o. zeer 
uitgebreid stempels! 

- West-Europa. 

- Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

- Collecties en partijen. 

i»iJiilii^.llilllli^ 
Wilt u verkopen? 
U heeft 2 mogelijkheden: 
1. U verkoopt ä contant. Snelle en discrete 

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

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

STE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

H.,a.l.lL'i3IJLiljJJIJ«»iL!«L^ 

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 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

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

Onze 83e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 20 mei a.s. 

in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 83e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
84e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze volgende veilingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 
vrijdag 
zaterdag 

18 mei van 13.00-18.00 
19 mei van 13.00-21.00 
20 mei van 08.00-12.00 

Onze volgende veilingen zullen worden gehouden 
medio Sept., en nov. 2000. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Htt p ://www. i bw. n l/pzvf riesland 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

150 JHHR 
OOSTENRIJKSE POSTZEGELS 
Postzegel - wereldtentoonstelling in het: 

Austria Center / Wenen 30. 5. - 4. 6. 2 0 0 0 

il 
filatelie live. 

U kunt op intemationaliteit 
vertrouwen wat de kwaliteit 

van de tentoongestelde 
exemplaren betreft. 

U kunt zich op de spreekwoordelijke 
V\feense charme verheugen wat het 
omvangrijke feestelijke en sociale 
programma betreft. 
Wenen en de WiPA 2000 

verheugen zich op u. 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
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Het maandblad Filatelie, waarin opge
nomen De Philatelist, is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag. 

In dit maandblad zijn  buiten de ver
antwoordelijkheid van de redactie  de 
officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen opgenomen. 

'Filatelie' verschijnt in de eerste helft 
van de maand, uitgezonderd de maand 
augustus 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 0355254391 
Telefax: 03552 40 926 
Email: philatelie(p)tip.nl 
Website: vvww.philatelie.demon.nl 

, ' I i f i i lR'vtrkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 345, 3740 AH Baarn 
Jeanine deTroye 
Telefoon: 0355488771 
Telefax: 0355432777 

Abonnementen en 
en bezorgklachten 
Brouwer Media bv 
Mevr. Cindy PerretGentil 
Postbus 30225, 6803 AE Arnhem 
Telefoon: 0263231123 

Adreswijzigingen opgeven aan de 
secretaris van de vereniging of afde
ling waarvan u lid bent. 
Als u individueel abonnee bent 
(u betaalt het blad jaarlijks recht
streeks aan de Stichting) zendt u uw 
adreswijziging aan de administratie 
(adres: zie boven). 

Abonnementen: 
Er zijn twee wijzen van abonneren: 
1. een collectief abonnement voor 
aangesloten verenigingen: het abon
nement voor leden is in de contributie 
inbegrepen 
2. een individueel abonnement. 
Het abonnementsgeld moet bij voor
uitbetaling worden overgemaakt; 
tarieven voor het jaar 2000: 
a. binnen Nederland f 39. op 
giro 5005485 van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Dordrecht; 
b. voor België Bfr 800. op giro 
000035088233 van de penning
meester van het maandblad Filatelie 
te Brussel; 
c. in het buitenland f68.50 (incl. port) 
op dezelfde rekening als vermeld 
onder 2a. 
Als het abonnement op i april of 
I juli ingaat moet een evenredig 
bedrag tot het eind van het jaar 
worden gestort. Abonnementen 
per I oktober zijn slechts mogelijk in 
combinatie met een abonnement op 
de daaropvolgende jaargang. 

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

Losse n u m m e r s : 
Losse nummers van de lopende jaar
gang kunnen worden besteld door 
overmaking van f5.00 per nummer 
(inclusief porto) op postgiro 5005485 
te Dordrecht onder vermelding van de 
gewenste nummers. 
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Drs.S.W.D.Veenstra 
Roelofsstraat 31 
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ZELDZAAMSTE ZEGEL VAN ENGELAND KOMT 
BIJ STANLEY GIBBONS ONDER DE HAMER 

Ze zijn er bij Stanley Gib
bons trots op: de  naar 
men aanneemtzeld
zaamste postzegel van 
Engeland komt bij het 
veilinghuis onder de ha
mer. Het betreft een 
dienstzegel van 6 d. van 
koning Edward VII uit 
igo4 met de opdruk LR. 
Ojficml. 
De bewuste zegel werd 
uitgegeven op dezelfde 
dag dat een dienstorder 
verscheen die bepaalde 
dat zulke zegels van de 
loketten moesten worden 
teruggetrokken. Dat ver
klaart de relatieve zeld
zaamheid van de zegel. 
Relatief, want in het ar
chiefvan de posterijen 
bevindt zich een bijna 
comleet vel van 234 van 
deze zegels  maar die 
komen natuurlijk nooit 
op de markt. Daarnaast 
zijn er nog acht onge
bruikte exemplaren be
kend; drie daarvan (een 
losse zegel en een paar
tje) maken deel uit van de 

Royal Collection en een 
blokje van vier bevindt 
zich in het Nationaal Iers 
Museum in Dublin. 
Het achtste ongebruikte 
exemplaar werd in 1952 
gekocht door Chas. Nis
sen & Co. De zegel werd 
vervolgens in 1964 ge
veild (opbrengst £ 
3.200.) en daarna nog 
eens in 1972 (£ 10.000.). 
De zegel is opgenomen 
in de speciale veiling die 
Stanley Gibbons komen
de maand, vlak voor de 
internationale postzegel
tentoonstelling The Stamp 
Show haar deuren opent, 
zal houden. 

MEESTERGRAVEUR CZESLAW SLANIA'S 
DUIZENDSTE POSTZEGEL VALT GROOT UIT 

d&iUiW SI.ANIAS lOOfl e P R I M A R K Ë 

Niemand heeft zo'n om
vangrijke productie aan 
gegraveerde zegels op 
zijn naam staan als de 
Zweedse 'hofgraveur' 
Czeslaw Slania (78). Ne

„ genenveertig jaar geleden 
2 stak Slania zijn eerste 
~ Poolse  postzegel. On

, ^ langs leverde hij zijn dui
^ zendste exemplaar af En 
"* hoewel hij in een halve 
z: eeuw een enorme erva
5 ring heeft opgebouwd 
:; moest de meestergraveur 

wel even slikken voor hij 
0 Ä / [ aan nummer 1000 begon. 
■ • " De zegel toont een ge

deelte van de plafond
schildering van David 
Klöcker Ehrenstrahl in 
slotDrottningholm, geti

teld 'Allegorie op de 
roemrijke heldendaden 
van Zweedse koningen'. 
Slania heeft het centrale 
gedeelte van die schilde
ring in beeld gebracht. 
Wat de zegel zo bijzon
der maakt is de combina
tie van verschillende 
druktechnieken en zijn 
formaat: het is de groot
ste gegraveerde zegel ter 
wereld. Er is gebruik ge
maakt van een gecombi
neerd procédé, waarbij 
de staalgravure werd ge
completeerd met kleu
renlithografie en offset
druk. 
Slania heeft in de afgelo
pen vijftig jaar beslist 
niet stilgezeten. Behalve 
duizend postzegels heeft 
hij ook een groot aantal 
bankbiljetten op zijn 
naam staan. 

SPECTACULAIRE AFWIJKING IN BLOK VAN 
VIJFENTWINTIG KVKZEGELS 

De heer W. Dozy uit 
Utrecht heeft een fijne 
neus voor afwijkingen 
van Nederlandse zegels. 
Hij wist de redactie van 
Filatelie al diverse malen 
voorbeelden van de door 
hem verzamelde variëtei
ten voor te leggen. 
Echt spectaculair is het 
veldeel van 25 dat hij on
langs mzond. Het gaat 
om een kwartvel van de 
zegel 'Kamers van Koop
handel' uit 1979 (NVPH
nummer 1181) waarvan 
de rode drukgang (tekst 
'Nederland' en waarde
aanduiding '45c') zijn 
uitgelopen tot vurige 
rode strepen. Hiernaast 
ziet u wat een prachtig 
beeld dat oplevert. 
Van dit drukuitschot  ge
stolen bij Joh. Enschedé 
in Haarlem en daarna op 
de markt gebracht  kwa
men eerder al gedeelten 
(waaronder blokken, 
strippen en paren) boven 
water. 

FINNEN KOMEN MET 
TANGRAMBLOK 

Postadministraties pro
beren elkaar vaak de loef 
af te steken als het om de 
introductie van nieuwe, 
commercieel aantrekke
lijke postzegelproducten 
gaat. De Finse PTT denkt 
iets nieuws gevonden te 
hebben: een zogenoemd 
tangramblokje. 
Komende maand ver
schijnt dat blokje. Het 

bevat drie zegels en vier 
vignetten, die alle als tan
gramstukje kunnen wor
den gebruikt: vijf drie
hoeken, een vierkant en 
een parallellogram. De 
twee grote driehoeken 
kunnen vrij eenvoudig 
worden gecombineerd 
tot een nieuw vierkant. 
Iets moeilijker is het zo
danig neerleggen van de 
overige stukjes dat ook 
dan een nieuw vierkant 
wordt gevormd. 

Tangramemissie Fmland op zoek naar fiet uierkant... 

'HOOGTEPUNTEN': 
NU AL UITVERKOCHT! 

Het komt maar zelden 
voor dat Nederlandse 
emissies snel na hun ver
schijning zijn uitver
kocht. Het vorig jaar ver
schenen velletje 'Tien 
hoogtepunten uit de 
20ste eeuw' is een uit
zondering: dat is nu al 
niet meer te krijgen, niet 
bij de postkantoren en 
niet bij de Collect Club in 
Groningen. Hanne Kluck 
van Mediavoorlichting 
TPG: 'Een echte verkla
ring hebben we er niet 
voor; het velletje is ge
woon goed verkocht op 
de kantoren en bij de Col
lect Club'.Wie hetvelletje 
alsnog aan zijn collectie 
wil toevoegen moet naar 
de handel. Een andere 
optie is de aanschaf van 
het boekje 'Hoogtepun
ten uit de twintigste 
eeuw' van Davo in Deven
ter; dat bevat twee blok
jes: een compleet velletje 
en tien losse zegels. 

AMSTERDAM DOET 
HET WEER 

Ook dit jaar houdt het co
mité 'Dag van de Postze
gel Amsterdam' weer een 
tentoonstelling. Dat ge
beurt in de maand die van 
oudsher is gekoppeld aan 

de Dag van de Postzegel, 
het evenement waaraan 
de organisatie zijn naam 
ontleent. 
Ditjaar wordt de exposi
tie gehouden op 28 en 29 
oktober en wel in de Oos
terkerk aan de Kleine 
Wittenburgerstraat I. 

Met het oog op deelname 
aan de internationale ten
toonstelling Amphilex 
2002 krijgen exposanten 
de mogelijkheid om door 
te stromen met Amsterdam 
2000. De laatstgenoemde 
expositie geldt namelijk 
als een tentoonstelling in 

categorie 2, de enige die 
in het jaar 2000 zal wor
den gehouden. 
Het aantal kaders is in 
Amsterdam beperkt tot 
250, de inschrijving sluit 
uiterlijk op gojunia.s. 
Snel reageren is dus ge
boden! 



ALLE 26 (PLUS 1) 'POST OFFICE'ZEGELS 
VAN MAURITIUS TE BOEK GESTELD 

Ook mensen die geen 
postzegels verzamelen 
zullen wel eens van de 
Bifluuie Mauritius hebben 
gehoord. Van deze zegel 
en zijn broertje, de Rode 
Mauritius, zijn in totaal 
slechts 26 exemplaren 
bekend. Het postzegel
blad Deutsche Briefmarken
ReDue (DER) heeft geïn
ventariseerd om welke 
zegels het gaat, wat hun 
geschiedenis is en waar 
ze zich nu bevinden. De 
resultaten van die arbeid 

n > ■ I I I 1 1 

Special van de Deutsche Briefmar
kenRevue.aWe 26 (0/27) Post 
Officezegels van Mauritius. 

zijn neergelegd in een 
special van de hand van re
dacteur Jan Billion. 
De DBR wijst in de bro
chure op het bestaan van 
een 'vergeten', zevenen
twintigste exemplaar. 
Het gaat om een 'Rode 
Mauritius' die in de loop 
van zijn bestaan een aan
tal malen werd gerepa
reerd (of met een eufe
misme: gerestaureerd) en 
waarvan de echtheid wel
iswaar van tijd tot tijd 
werd betwist maar waar
van men nu aanneemt dat 
die echtheid buiten kijf 
staat. 
De publicatie van de Deut
sche Bne/markenReuue kost 
in Duitsland slechts drie 
mark (zijnde de verzend
kosten van de brochure). 
Als u belangstelling heeft 
kunt u een briefje sturen 
aan het adres Konkor
dlastrasse 13, D402ig 
Düsseldorf (Duitsland). 
Als u vijf mark aan fran
keergeldige Duitse zegels 
insluit krijgt u de brochu
re thuis gezonden. 

VOLOP MELDINGEN 
VAN KNJSTEMPELS 

In Filatelie van december 
riep Frans Hermse uit 
Sittard op, voorbeelden 
van KNJstempels (de af
korting staat voor 'Kerst 

en Nieuwjaar') aan de re
dactie te melden. Die op
roep had veel succes. Alle 
inzenders danken we al
vast heel hartelijk; over 
de resultaten hopen we u 
binnenkort iets meer te 
laten weten. Red. 

SYMPATHIEKE ACTIEGROEP ZOEKT NIEUWE 
VRIENDEN VAN JEUGDFILATELIE NEDERLAND 

'De hobby doorgeven aan 
de jeugd'  dat is het doel 
van de onlangs opgerich
te actiegroep Vrienden van 
Jeufld/iiatelie Nederland. De 
groep wil zich inzetten 
om de belangstelling van 
jeugdigen voor het verza
melen van postzegels te 
vergroten. Volwassen 
verzamelaars en filatelis
tische organisaties wor
den opgeroepen om dat 
doel te ondersteunen. 
Steun verlenen kan op 

drie manieren: 
 door lid te worden van 

de vereniging Vrienden 
uan Jeufldjilatelie Neder
land; 

 door een 'vrienden
abonnement' op het 
postzegeljeugdblad De 
Posthoorn te nemen; 

 door het scholenpro
ject 'Onder de loep' fi
nancieel te steunen. 

Het lidmaatschap van de 
vereniging kost f25.
voor het eerste jaar en 

f IC voor elk volgend 
jaar. Een abonnement op 
De Posthoorn kost slechts 
vijftien gulden per jaar. 
Deelname aan het scho
lenproject kost eenmalig 
vijftig gulden. 
Als u het doel van de ver
eniging sympathiek vindt 
kunt u nadere informatie 
inwinnen bij de heer C. 
Loch, secretaris van Vrien
den uan Jeu^d/ilatelie Neder
land. Zijn adres is J. van 
Eijckgracht 191, 5645 TH 
Eindhoven en zijn tele
foonnummer 040
2119654. 

Y&T EN MARINI: 
SAMENWERKING 

De Franse firma Yvert & 
Tellier (uitgever van een 
wereldpostzegelcatalo
gus en filatelistische 
hulpmiddelen) en de Ita
liaanse albumfabrikant 
Marini hebben onlangs 
een samenwerkingsover
eenkomst getekend. 
Het contract houdt in dat 
Yvert & Tellier alleenver
tegenwoordiger in Frank
rijk wordt van de Marini
albums. 
Marini wordt op zijn 
beurt de enige distribu
teur van de Yvert & Tel
lierproducten in Italië. 
Bovendien gaan de twee 
bedrijven nauw samen
werken bij het produce
ren en distribueren van 
postzegelalbums. 

IN MEMORIAM 
GERRIT GLAS 

'Ik heb het zo druk als 
een klein baasje, dat is 
het mooie van vermoede
lijk nog even de tijd heb
ben,' schreef Gerrit Glas 
ons een jaar geleden in 
een poging om luchtig 
over zijn ziekte en het on
ontkoombare einde te 
doen. 'Ik kijk wel vanuit 
een hemelluikje mee, hoe 
jullie mijn necrologie 
schrijven.' En hij voegde 
daaraan schertsend toe: 
'met twee ogen', want 
toen al was zijn rechter
oog uitgeschakeld. 
Gerrit Glas, journalist, 
PTTer, marathonloper 
en postzegelman: zo 
stond vermeld op het be
richt van zijn overlijden. 
Hij stierf op 14 maart, en
kele weken voor het be
reiken van zijn drieënze
ventigste levensjaar. 
Gerrit was vooral een ai
mabel mens, een man die 
altijd belangstelling voor 
anderen had, een kundig 
journalist en een filatelis

tisch vakman die wist 
waar hij het over had. 
Ooit was hij voorbestemd 
om priester te worden, 
maar hij besloot zich niet 
te conformeren aan de 
wetten en de regels van 
de kerk in de tijd van Pius 
XII. Hij werd journalist 
en sloot zich later zelfs 
nadat hij onoverkomelij
ke bezwaren had tegen 
het Bisschoppelijk Man
dement  aan bij de Partij 
van de Arbeid. In 1959 

Gerrit Glas (19272000} 

zegde Gerrit datzelfde 
lidmaatschap overigens 
weer op 'wegens de link
se malligheden' van de 
partij. 
Filatelisten kennen Ger
rit Glas als directeur Ze
gelwaarden en Filatelie 
van PTT en later als voor
zitter van de Stichting Fi
latelie. Ook was hij be
stuurslid van de Stichting 
Handboek Postwaarden 
Nederland. Gerrit zette 
zich in al die functies 
voor de volle honderd 
procent in en het was dan 
ook volkomen terecht dat 
hem onlangs nog de be
langrijkste filatelistische 
onderscheiding van Ne
derland, de Wallerme
daille werd toegekend. 
Mensen die actief zijn in 
de wereld van de filatelie 
kennen Gerrit als de man 
die er altijd was, zich 
nooit ergens op liet voor
staan, maar die wel liet 
weten datje altijd op hem 
kon rekenen. 
Moge Gerrit rusten in 
vrede. Aad Knikman 

hoofdredacteur Filatelie 

AANDACHT VOOR 'VERZAMELAARKONING' 
TIJDENS THE STAMP SHOW 2 0 0 0 

Op de internationale 
postzegeltentoonstelling 
The Stamp Shoui 2000, die 
van 22 tot en met 28 mei 
in de Engelse hoofdstad 
Londen zal worden ge
houden, zal ook een deel 
van de verzameling van 
koningin Elizabeth II te 
zien zijn. De nadruk zal 
liggen op de periode van 
The Collector King, koning 
George V. JVlet name de 
geschiedenis van de zo
genoemde Dourney Head
zegels van 1911 zal daar
bij geïllustreerd worden. 
Het gaat om een omstre
den emissie die om een 
aantal redenen door de 
koning zowel als door 
het Engelse publiek als 
'mislukt' werd be
schouwd. Falende druk
technische kennis en de 
keuze voor een beelde
naar in driekwart aan
zicht zorgden ervoor dat 

de reeks vrij snel werd 
vervangen cloor een ande
re langlopende emissie. 
The Stamp Show 2000 
wordt gehouden in het 
Earls Court Exhibition 
Centre aan de Warwick 
Road. Er zullen ongeveer 
3.500 kaders te zien zijn. 
Informatie: The Stamp 
Shou; 2000, P.O. Box 372, 
Haywards Heath, West 
Sussex RH17 7FL, Groot
Brittanniê. 

Downey Head ...omstreden... 

KERSTZEGELS IN DE 
JUNIMAAND 

De zomer is wellicht een 
wat vreemde tijd om met 
Kerstmis bezig te zijn, 
maar dat verhindert de 
Motiugruppe Weihnachten 
niet om in juni het jubi
leumcongres van de ver
eniging te houden. 
De Motiugruppe Weihnach
ten bestaat in 2000 vijfen
twintig jaar en dat vraagt 
natuurlijk om feestelijk
heden. De 180 leden van 
de groep komen voor het 
merendeel uit Duitsland, 
maar Nederland bezet 
met 26 leden een eervolle 
tweede plaats. Ze verza
melen het thema 'Kerst
mis' in de meest uitge
breide zin van het woord. 
De jubileumviering wordt 
op Nederlandse bodem 
gehouden, zij het in de 
onmiddellijke nabijheid 
van Duitsland en België. 

In het weekeinde aanslui
tend op Sacramentsdag 
(22 juni) strijken de leden 
neer in Noord en Mid
denLimburg, met Hotel 
Wilhelmina in Venlo als 
uitvalsbasis. 
Ook nietleden kunnen 
kennismaken met de ac
tiviteiten van de Motiu
flruppe; op vrijdagmiddag 
23 juni zijn ze van 13 tot 
17 uur welkom in het ge
noemde hotel, Kalden
kerkerweg i in Venlo. 
Inlichtingen worden ver
strekt door Jacques Gom
mans, Spoorstraat42, 
5931 PVTegelen, tele
foon/fax 0773733933. 

Kerstzeflels: ...gewild thema 



R I A N D SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
POSTBUS 74g, 2300 AS LEIDEN 

BLOKJE ' 1 0 X GEFELICITEERD!': TIEN 
UITGESTOKEN HANDEN MET EEN BOODSCHAP 

Op 29 februari jl. ver
scheen een blokje met 
tien verschillende felici
tatiezegels van 80 cent. 
De zegels - die al globaal 
werden besproken in de 
rubriek Nieuw op het post
kantoor (zie daarvoor Fila
telie van maart jl., pagina 
igo) - zijn ontworpen 
door Erik Kessels uit Am
sterdam. 

Algemene gegevens 
Op elke felicitatiezegel is 
een uitgestoken vrou
wen- of mannenband af
gebeeld; op die handen 
zijn tien verschillende fe
licitatieteksten aange
bracht: 

linkerkolom (u.b.n.b.): 
- gefeliciteerd 
- gefeliciteerd met je huis 
- succes 
- proficiat met je diploma 
- van harte 

rechterkolom (u.b.n.b.): 

- succes met je nieuwe 
baan 

- proficiat 
- veel geluk samen 
- geluk 
- gefeliciteerd met je 

rijbewijs. 

Druktechnische 
gegevens 
In de op deze pagina af
gedrukte tabel worden de 
belangrijkste druktechni
sche gegevens van de 'fe
licitatie-emissie' samen
gevat. In aanvulling op 
die gegevens kan nog de 
volgende informatie wor
den verstrekt. 
Op drukvellen staan op 
de linker-, boven-, onder
en rechterrand tussen de 
blokken snijlijnen; in de 
vier hoeken van het druk-
vel zijn dat twee haaks op 
elkaar staande snijlijnen. 
Op de zijranden, halver
wege elke rij, zien we een 
paskruis. Bovendien is 
nog een extra paskruis 

aangebracht tussen de 
rijen in. Onderaan op het 
vel is één zogenoemde 
Brunner-balk geplaatst. 
Op het modelvel is het 
niet te zien, maar op de 
zogenoemde stadiavellen 
wel: ver links van blok i 
staat een zwart 'trappetje' 
met de tekst Rob en ver 
rechts is een horizontale 
lijn op dezelfde hoogte 
aangebracht. 
Wat de bedrukking van 
de velranden van de losse 
blokjes betreft: de titel 
van de emissie, 10 xgejeli-
citeerd' is op de bovenrand 
gedrukt. Geheel linksbo
ven staat het huidige PTT 
Post-logo. Onderaan op 
de blokjes staat de tekst 
Aanvang verkoop: 2g Jebru-
an 2000 (onder zegel g), 
met direct daarachter 
(onder zegel 10) de tekst 
Artikelnummer: 200261. 
Op de drukvellen heeft de 
bovenste rij van vijf blok
ken steeds drukvorm
nummers die worden 
voorafgegaan door een R 
(rechts), terwijl de onder-

10 X gefeliciteerd' 
Bijzonderheden 

Drukvan de zegels 
Drukker/druktechniek 
Drukpersen/drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren 
en rasterhoek 

Veliandbijzonderheden: 
Blokies per drukvel 
Aantal zegels per blokje 
Artikelnummer 
Arükelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 

Papier en gom. 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
Papierichtmg/-doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

Perforatie: 
Formaat zegel 
Perforatie/perforatiemaat 
Tanden hor /ver 
Doortanding vellen 

Accoidenng-
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr 

04-01-2000 
Blokje van tien felicitatiezegels | 

lESP/vierkleurenofFset 
Mitsubiship];0(nder) 

1. zwart Ri2o;45'' 
2. magenta Ri2o;75« 
3. geel RJ20/30'' 
4. cyaanblauw Ri2o;i5» 

10 (twee rijen van 5) 
10 
200261 
zegel 10 
2g februari 2000 
zegel 9 
L;RJIII L ;RI2I I L;R2323 L;R2422 

De La Rue HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend) / Illq 
-45/45 
la/ja 
nee/nee 
D2C (Harrison/De Ia Rue) 

40 5 X 26 0 mm 
kamperforaat; i3V4.125/4 
24/16 
d/d/d/d 

ongeperforeerd / 23 II1999 
onbekend 1 

© 2000 Filatelie; R C Bakhuizen van den Brink 1 

ste rij van vijf blokken 
steeds is voorzien van 
een L (links). 
Het in het Museum voor 
Communicatie aanwezi
ge modelvel van de felici
tatiezegels is voorzien 
van de cilindernummers: 
L/Riiii. Het museum 
heeft ook andere, niet ge

accordeerde vellen in zijn 
bezit; die zijn voorzien 
van de drukvormnum
mers L/R1211 (met in 
plaats van de naam Rob 
de initialen FB), L/R2322 
(dan wel weer met Rob) 
en L/R2422 (met ofwel 
Rob ofwel FB). 

AANVULLING OP HET OVERZICHT VAN 
NEDERLANDSE HANGBOEKJES 

Sinds de publicatie van 
het meest recente over
zicht van Nederlandse 
hangboekjes (Filatelie 
van maart, pagina 178) 
zijn weer enkele nieuwe 
exemplaren verschenen. 
Eén daarvan is het hang-
boekje 10 xge/eliciteeerd', 
waarvan de inhoud hier
voor al werd beschreven. 
In het aanvullingstabelle
tje wordt de jongste aan
winsten op de gebruike
lijke wijze beschreven. 
Vlak voor Valentijnsdag 
(14 februari) werden de 
blokken lo om te verrassen 
weer op grote schaal uit 
de PTT-magazijnen ge
haald. Ook werden er 
nieuwe hangboekjes voor 
de verrassingszegels ver
vaardigd, waarbij men 
kennelijk is uitgegaan 
van al gedrukte maar nog 
niet verwerkte kaftjes. In 
een aparte verwerkings

gang werd een nogal af
wijkende 'ril' aange
bracht. Deze 'ril' is be
hoorlijk grof vergeleken 
met de tot nog toe ge
bruikelijke. De drukvan 
de kaftjes komt geheel 
overeen met wat we bij de 
H2 kaftjes al aantroffen. 
De 'grove ril' kwam trou
wens ook al voor bij en
kele hangboekjes met 
blokken van 25 in het 
type-Beatrix: 25X 80 cent 
en 50x1.60G. Ook bij 
deze boekjes is de 
druk geheel conform de 
H2-versies. Nadere gege
vens over de hangboekjes 
met Beatrix-zegels wor
den in een volgende afle
vering van deze rubriek 
verstrekt. 
Op de laatste regels on
deraan de achterzijden 
van de hangboekjes tref
fen we meestal het copy-
rightteken aan, met daar-



COLLECT CLUB IN GRONINGEN BREIDT 
COLLECTIE EEUWGROETKAARTEN UIT 

achter de naam van de 
Post zoals die op dat mo
ment (nog) was. Bij de 
laatste versie werd daar
bij het jaar 1999 vermeld; 
te verwachten viel dat 
daarvoor in de plaats het 
jaar 2000 zou komen. Dat 
IS gebeurd, maar we zien 
tegelijkertijd ook dat er 

'punten' zijn verschenen 
achter de letters 'B' en 'V' 
van de afkorting voor 
'Besloten Vennoot
schap': 

Code C6:© 1999 PTT Post 
Holdings BV 
Code C-]: © 2000 PTT Post 
Holdings B.V. 

De zogenoemde Eeuw-
groetkaarten van 3 gul
den die eind vorig jaar 
gedurende korte tijd aan 
de loketten kwamen zijn 
sinds kort ook bij de Col
lect Club verkrijgbaar. Er 
werden door het Gro
ningse postorderbedrijf 
aanvankelijk slechts vijf 
bestelnummers gebruikt 
(995102 toten met 
995106) en dus ook maar 
vijf verschillende eeuw-
groetkaarten verkocht. 
Enigszins begrijpelijk 
was dat wel, want men 
keek in eerste instantie 
alleen naar de afbeeldin
gen op de voorzijde van 
de kaarten. Er werd dus 
geen rekening gehouden 
met de teksten in de 
'sterren' zijn geplaatst 

.^ÊÊM 
Omschrijving Codes Barcode 
10 om te verrassen H2+, C6, Pi, Ri 0903 
10 voor een kaart H3,C6, P2, Ro 1283 
lovanSo H3,C6, P2, Ro 1306 
10 X felicitatie H3, C7, P2, Ro 

Artikelnummer 
975414 
975421 
975423 

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

Inhoud 
L/RA;B I I I I 
L/RA/B ii i i i 
L/R 2322 
L/Riiii 
L/R1211 
L/R2322 
L/R 2422 

(zie de rubriek Verzamelfle-
bied Nederland in Filatelie 
van januari, pagina 18). 
In het jongste nummer 

van Collect (nummer 23, 
voorjaar 2000) is deze 
omissie echter goedge
maakt: er zijn vijf extra 
bestelnummers toege
voegd: 995112 tot en met 
995116. 

MPO '88: Grote munten- en postzegelveiling 

Zaterdag 13 mei 2000 in Nieuwegein 

Postzegels 
Schitterende kavels Nederland & OG, Wereld, poststukken, 

plaatfouten, stempels etc. 

Munten 
Antiek, Provinciaal, Koninkrijk, Goud, Zilver, Bankbiljetten, 

Penningen, etc. 

Voor gratis veilingcatalogus bel 030-6063944 
TiP: U kunt de veilingcatalogus gratis downloaden van onze website: www.mpo88.demon.ni 

Informatie: MPO '88: Tel. 030-6063944 - Fax 030-6019895 - www.mDo88.demon.nl 

http://www.mpo88.demon.ni
http://www.mDo88.demon.nl
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Veiling nr. 65 
wordt gehouden op 

zaterdag 
20 MEI 2000 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 

en Alkmaar 
Gratis cata logus op aanvraag. 

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

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

Wij zijn per 1 april 2000 verhuisd 
naar Botersloot 62&64 

"Compact" BESTE KOOP! 
MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER LAGE PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze uit 
meerdere kwaliteiten en kleuren 
van ƒ 35,- (Nr 7994* PZM) tot ƒ 54,- (i\lr 7883 Ansichtk) 
Aanvullende bladen 
Nr 7872 (EDB's) 

per 10 stuks ƒ10,-
Nr 7873 (Ans k) 

per 10 stuks ƒ12,-
Nr 7874 (PZM's) 

per 10 stuks ƒ12,-

Vüor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
£ 0 ^ beschermcassettes informeer 
S i l r C bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERUND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77*Fax 010-414 94 99 

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

lenhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

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

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: l<ienhors@casema.net 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 
Fax 070-3654100 
E-mail: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Turtsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
posttrein@planet.nl 

WWW.KIENH0RST.COM 
DE VALK P H I L A T E L I E ^ ^ 
STARTVERZAMELINGEN ^ ^ - ^ 

* GEEN INCOMPL SERIES 
* BETALING IN TERMIJNEN 

BELGIË 4 4 9 -
BERLIJN 2 4 9 , -

j BULGARIJE 3 5 9 , -
CYPRUS 2 8 9 , -
DDR 3 2 9 -
DENEMARKEN 229,— 
DUITSLAND WEST 5 9 , -
ENGELAND 2 1 9 , -

iGIBRALTAR 4 1 9 , -
GRIEKENLAND 1 1 9 , -
GUERNSEY 3 1 9 , -
HONGARIJE 7 6 9 , -
lERLAND 359,— 
ITALIË 99,— 
JERSEY 209,— 
iJOEGOSLAVIE 3 3 9 , -
LUXEMBURG 1 8 9 , -

jMAN 1 6 9 , -

* 100% POSTFRIS 
* GEEN DOUBLETTEN 

MALTA 
NEDERLAND 
NED ANTILLEN 
NOORWEGEN 
POLEN 
PORTUGAL 
SPANJE 
SURINAME 
SURINAME REP 
TJECHOSLOWAKIJE 
VATICAAN 
VN NEW YORK 
VN WENEN 
VN GENEVE 
VER EUROPA 
IJSLAND 
ZWITSERLAND 

9 9 , -
1 7 9 , -
1 9 9 , -
2 5 9 , -
3 3 9 , -
1 0 9 , -
2 8 9 , -

9 9 , -
2 9 9 , -
7 0 9 , -
2 2 9 , -
3 4 9 , -

8 9 , -
1 5 9 , -
9 9 9 , -

9 9 , -
319,— 

COMPLETEINHOUDSLIJST VAN HET LAND VAN UW KEUZE GRAAG OP AANVRAAG 

Vanaf ƒ 50,- franco levering. Betaling binnen 14 dagen. 
Bestellen uitsluitend per brief of fax 0342-421644. 
VALKSEWEG 48 • 3771 RE BARNEVELD (geen winkel) 

http://www.de-hollandse.nl
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:ienhors@casema.net
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:posttrein@planet.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM


1919 viletlJU<< 2000 
Grote Voorjaarsveiling 

17, 18 en 19 april 
Dit is een interessante en omvangrijke veiling. Een groot en gevarieerd 

aanbod van vele duizenden kavels zal onder de hamer komen, onder andere: 

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

Kijkdagen op ons kantoor Noordeinde 41 
Ook vóór 8 april zijn er kijkdagen. 
Raadpleeg hiervoor de veilingcatalogus. 
Maandag 10 April 10.00-17.00 uur 
Dinsdag 11 April 10.00-17.00 uur 
Woensdag 12 April 10.00-17.00 uur 

Donderdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 

13 April 
14 April 
15 April 
16 April 

10.00-17.00 uur 
10.00-17.00 uur 
10.00-16.00 uur 
10.00-16.00 uur 

Een gratis veilingcatalogus ligt voor u klaar! 

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 (bank)kluis. 
Een renteloos voorschot is tot ieder bedrag mogelijk. 

Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak: 
070 - 3647957 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions 
rietdijk.auctions@tip.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Londen 

81 jaar in dienst van de Filatelie 

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


ATTENTIE!! WIJZIJN VERHUISD NAAR HEEMSTEDE 
r^ POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

C A M P L A A N 8 , 2 1 0 3 G W HEEMSTEDE 
Openingsti/aen: Dinsdag t/m Vrijdag 9. OO tot 18. OO uur 

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

P A R K E R E N G R A T I S ! 
TELEFOON 023-5477444 FAX 023-5291605 

http://www.postzegelhandel.com email : phil@hollands-glorie.demon.nl 

HEEMSTEDE 
» T T t T t l l l l » ' ' ' * 

1 postfris 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
Kompleet 

46 — 
31 — 
42 — 
40 — 
42 — 
41 — 
36 — 
34 — 
37 — 
40 — 
36,— 
51 — 
36 — 
51 — 

563,— 

F D C 
49 — 
32 — 
39,— 
39,— 
43,— 
41,— 
42 — 
39 — 
41 — 
43 — 
47 — 
67 — 
44 — 
61 — 

627,— 

KINDERVELLETJES AUTOMAATBOEKJES 

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

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

postlris gestemped 

56 25 
6 — 
11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
4 50 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
5 10 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
7 15 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
12 — 
10 90 
10 90 
10 25 

42 — 
4 20 
9 50 
17 50 
17 50 
31 50 
22 76 
14 — 
21 — 
8 75 
5 95 
3 85 
3 85 
3 85 
3 85 
3 50 
3 35 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
5 95 
5 95 
6 65 
6 65 
7 — 
8 40 
8 — 
8 75 
10 50 
10 — 
9 — 
9 — 
9 — 

KOLLEKTIE 34 STUKS 
POSTFRIS 400- GESTEMPELD 339,-

P O S T Z E G E L M A P J E S 
Komplete jaargangen 

Jaar 

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

Aantal prijs 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
14 
15 
18 
21 

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

102-
99-
90-

109-
117-

15 — 
22 50 
6 — 
7 50 
6 — 
5 25 

11 25 
6b 225 
6c 75 
6d 
6e 

75 — 
15 — 

6eF 
6fF 
6fQ 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8b 
8c 
8aF 
8bF 

5 25 
7 50 

75 — 
7 50 
7 50 

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

8CF105 — 
9a 
9b 
9d 
9e 
9f 
9q 
9h 
9aF 
9cF 

30 — 
262 50 
190 — 
150 — 
190 — 
56 25 
37 50 
21 — 
93 75 

13a 
14a 
14b 
15a 
16a 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 

9dF 130 — 
9eF 262 50 
9fF 195 — 
9gF 50 — 
9hF 15 — 
10a 18 75 
10aF 24 50 
10bF 36 — 
11aF 24 50 
11bF 37 50 
12a 42 — 

60 — 
19 — 
19 — 
11 50 

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

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

6 — 
5 25 
9 40 
9 40 
13 25 

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

TELBLOKJES PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

97 S I . 3195, 

K E R S T B O E K J E e n 
K E R S T V E L L E T J E S 

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

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

30 — 
22 50 
26 25 
18,75 
18,75 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
15 — 
I S -

KOMPLEXE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

2 0 2 s t u k s ƒ 1190 , -

K O L L E K T I E 
1 2 s t u k s 2 4 0 , -

A U T O M A A T S T R O K E N 

1989 
1990 
1993 
1994 
1996 
1997 

14 st 
l i s t 
2st 
3st 
4st 
4st 

49 25 
22 25 

3 25 
7 50 
3 50 
4 90 

KOMPLEET 9 0 , -

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

R U I M U W R E S T A N T E N O P 
Prijs op basis van f rankeerwaarde (zonder toeslag), 

onge le id en/of ongesor teerd m inus 5%. 
NEDERLAND 
BELGIË 
FRANKRIJK 
BUND 

ƒ 0 65 p gulden 
/300p 100 Fr 
ƒ 0 14p Franc 
ƒ 0 80 p Mark 

ENGELAND 
VER STATEN 
ARUBA 
ZWITSERL 

ƒ 1 85 p £ 
ƒ1 15p$ 
ƒ 0 60 p gid 
ƒ 0 80 p Franc 

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

GR A TIS Prijslijsten van 
Nederland en Indonesië 

www . P O S TZ E G E L H A N D E L . COM 

Ons A S S ORT I M E N T i s t e G R O O T 
v o o r d e z e a d v e r t e n t i e . V i a o n z e 

o p I N T E R N E T k u n n e n W13 u a€ 
r u i m e r a a n b o d b i e d e n . 

N I E U W E P r i i s l i i s t 3 ^ 3 n 
NEDERLAND e n INDONESIË 

a l s m e d e d e JAARGANGEN v a n ve i 
EUROPESE LANDEN 

(NU v a n a f 1 9 4 5 ! 5 ! en a c t u e l e 
a a n b i e d ! n g e n j n a l b e s c h i k b a a r 

LET OP ! ! NIEUWE P R I J Z E N 

A R U B A 

JAARGANGEN 1999 

B E S T E L NU : 
S U P P L E M E N T E N 

C A T A L O G I 
o f v r a a g d e f o l d e r s a a n 

Were ldn ieuwt3 e s d i e n s t 

Aland 
Alderney 
Andorra Frans 
Andorra Spaans 
Aruba 
Aruba FDC 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Estland 
Faroer 
Finland 
Frankrijk 
Gibraltar 
Groenland 
Guernsey 
Hongarije 
Hongarije gest 
IJsland 
Indonesië 
Isle of Man 
Italië 
Jersey 
Letland 
Liechtenstein 
Litouwen 
Luxemburg 
Ned Antillen 
Nederland FDC 
Nederland(Davo) 
Oostenrijk 
Polen 
Polen gest 
Rusland 
Slowakeije 
Spanje 
Suriname 
Tjechie 
UNO Geneve 
UNO NY 
UNO Wenen 
Vatikaan 
Ver Eur (meelopers) 
Ver Europa 
Zwitserland 

47 00 
56 00 
39 00 
10 00 
51 00 
61 00 
305 00 
11900 
164 00 
61 00 
75 00 
99 00 
239 00 
159 00 
90 00 
103 00 
108 00 
108 00 
106 00 
149 00 
125 00 
132 00 
149 00 
54 00 
102 00 
50 00 
78 00 
182 00 
109 00 
97 00 
82 00 
68 00 
52 00 
59 00 
48 00 
169 00 
157 00 
41 00 
63 00 
72 00 
52 00 
11900 
209 00 
295 00 
103 00 

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

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70ff9 

6 4 -
7 4 -
7 8 -
9 0 -
8 4 -
81 -
66-
91 -
84-
78,-

Ó 
54-
61-
60-
73-
65-
66-
50-
73-
69-
61, 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

775- 625.-
75-
55-
71 -
69-
60-
78-
81-
83-
61 -
63,-

61 -
44-
54-
57-
45-
59-
61 -
61 -
46-
48.-

80/89 685.- 525,-
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

6 7 -
224-

91 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -
9 3 -
8 8 -
8 5 -

51 -
224-

91 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -
9 3 -
8 8 -
85 -

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 8 
postfns 2 2 7 5 , -

gestempeld 1 9 5 0 , -

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

** 
65-
75-
102-
75-
72-

217-
82-
128-
317-
166,-

35-
32-
55-
54-
49-
195-
47-
94-
274-
132,-

70/79 1275,- 950.-" 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

"5T r 
132-
205-
130-
193-
149-
285-
107-
220-

39,-

181 ■ 
102
149
99

164
124
256

92 
210

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

2 9 
2 9 
34

23
19
24

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 2 
postfris 2 9 5 0 , 

gestempeld 2 3 5 0 , 

POLEN 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 
"1555" 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

• * 
42

57

60

71 
57

47

29

28

46

99,

~6~ 
19

28

26

33

33

18

15

12

19

79,

529, 275,

47 
74 
47 
49 
35 
80 
71 
64 
42 

14
21 
39
24
19
15
37
50
43
44,

80/89 539 298
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

44
59
72
48
51 
7 2 

1 0 9 
4 9 

1 9 ^ 
2 6 
39
5 2 
2 9 
37
51 
45 
45 

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 8 
postfns 1 5 9 0 , 

gestempeld 9 2 5 , 

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 
ièSO 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

121 
115
162
131 
123

71 
149
149
129

90,

74

66

92

78

79

36

49

84

74

51,

1225 675,

74
71 
81 
95
64
63
69
109
98,

80/89 849;̂  

98; 
49
46
46
55
38
38
45
60
58,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

" lüïT 
3 5 
9 7 
9 3 
4 5 
8 9 

149
152
138

35 
65 
5 0 
3 9 
8 9 

149
152
125

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 8 
postfris 2 9 5 0 , 

gestempeld 1 9 2 5 , 

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


KOMPLEXE JAARGANGEN vanaf 50% ; 
zegels, echter zonder zegels uit blokken, port en dienstzegels. Deze kunt U e 
gen gunstige prijzen. Wilt u hiervoor de gewenste catalogusnummer opgever 
voorraad. U kunt hiervan dus ook jaargangen, series blokken en losse waarde 

u. S 
Is; 

I I ) 

J o 
Cat. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
90/98 
totaal 

ov 
L U  ^ 
C/3 ^ 
Cx L U 

cc — 
L U 1 — 

L U ^ ■ 
3 : < « 

NVPH 

• • 
9 , 

10 , 

1 1 , 

5 3 , 

14, 

17 , 

14, 

5 0 , 

2 2 , 

4 3 , 

239 . 

4 8 , 

55 , 

9 9 , 

8 0 , 

108 , 

7 8 , 

64 , 

7 9 , 

6 9 , 

9 3 , 

7 7 0 

8 3 , 

108 , 

1 0 1 , 

7 7 , 

113, 

8 0 , 

114,

152, 

169, 

9 9 0 

1 9 9 0 

ERZEE 
L U 

■«. 

CU 

■ U J 

L U 

O 
o 
z 

Zonnebloem 

* • 
14,

17, 

13, 

16,

15,

152, 

82 , 

50 , 

4 1 , 

38 , 

430 . 

76 , 

99 , 

105,

107,

110,

183,

98, 

118,

1 3 1 , 

108,

1125,

109,

122, 

122, 

180,

186,

182, 

172, 

194, 

185, 

1 4 2 5 

2 9 4 5 

• • 
211,

283,

165,

146,

274,

127,

213,

288,

103,

104,

1895.

336,

311,

937,

323,

371,

66,

57,

108,

554,

557,

3585.

162,

102,

134,

136,

118,

118!

267,

137,

199,

1345

6760,

E U R ( 

C C 

cc 
U 

Yvert 

• • 
59,

50,

55,

64,

53,

58!

56,

7 1 , 

85,

67,

615.

72,

112,

181,

99,

115.
197,

192,

146,

154,

187,

1450:

147,

150,

162,

249,

273,

230,

200,

255,

273,

1929

3950

 L U 

O 
—J 

L U 

ca 

Michel 

• • 
6 2 

4 3 , 

4 6 , 

3 9 , 

3 9 , 

6 1 , 

5 8 , 

4 4 , 

4 0 , 

5 2 , 

4 7 9 . 

6 6 , 

8 6 , 

8 2 , 

5 7 , 

9 9 , 

8 7 , 

115, 

6 7 , 

1 0 1 , 

8 7 , 

845: 

2 3 1 , 

9 6 , 

112 , 

9 2 , 

136 , 

109 , 

110 , 

119 , 

123 , 

1125, 

2424, 

C 3 

C C 

e n 

L U 
X 

Michel 

* • 
1 1 , 

6 1 , 

2 2 , 

2 4 , 

4 6 , 

95 , 

33 , 

4 3 , 

3 2 , 

3 8 , 

395 . 

3 0 , 

3 3 , 

3 2 , 

4 6 , 

7 2 , 

8 0 , 

7 9 , 

6 3 , 

7 3 , 

45 , 

549 , 

6 7 , 

64 , 

5 8 , 

5 3 , 

5 8 , 

6 6 , 

6 0 , 

7 4 , 

8 4 , 

579 , 

1510, 

<c 

L U 

L U 
Yvert 

• • 
4 8 , 

7 3 , 

4 0 , 

4 7 , 

3 2 , 

4 6 , 

2 4 , 

9 3 , 

3 9 , 

5 7 , 

4 9 5 . 

7 4 , 

8 6 , 

130 , 

167 , 

164 . 

136 , 

128 , 

124 , 

2 9 9 , 

2 5 1 , 

1545, 

2 6 0 , 

2 0 7 , 

186 , 

199 , 

163 . 

136 , 

169 , 

2 1 1 , 

105 , 

1600, 

3610 , 

DUITSLAND "^ 
CAI. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
60/69 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
90/98 
totaal 

BUNDESPOST 

MICHEL 
• • ó 
29,  30, 

22,  19,

10, 15,

13, 18,

33,  45, 

9, 12,

54, 25, 

9 ,  12,

19, 25, 

28,  20, 

220, 215,

44,  27,

79,  49, 

65, 43, 

59,  40 , 

5 1 ,  33,

70,  36,

50,  3 1 , 

70,  40 , 

79,  47, 

64, 42 , 

620. 380,

60,  35,

58 ,  3 1 , 

123, 57,

80,  40 , 

80 ,  5 1 , 

88 ,  52, 

9 1 ,  49, 

9 1 ,  54,

115, 66, 

137, 8 1 , 

915, 505,

133, 98, 

2 2 1 ,  149,

210, 149,

178, 105,

167, 111, 

146, 106,

159, 112,

193, 147,

163, 125,

1 5 5 9  1 0 9 0 

3275, 2175,

BERLMN 

MICHEL 
• • 6 

6, 12,

22,  44,

9 ,  1 1 , 

1 ,  1 , 

20 ,  22 , 

1 1 ,  13,

42 ,  42 , 

1 1 ,  14,

8 ,  1 1 , 

25,  26, 

150. 190.

30 ,  26, 

97 ,  1 0 1 , 

4 1 ,  36, 

36,  31 , 
24,  22 , 

68 ,  50 , 

22 ,  20 , 

64,  58, 

63 ,  48 , 

59 ,  64,

495. 445,

44,  37, 

39 ,  33, 

103, 83, 

56,  46 , 

68 ,  58, 

57,  56, 

63 ,  64,

137, 208,

111,  169,

177, 300,

850, 1050,

90,  88, 

DDR 

MICHEL 
• • 6 
105, 87,

123, 124,

147, 289,

104, 140,

332, 238,

93, 64,

94,  76,

96, 89, 

9 1 ,  89, 

88,  69, 

1250. 1250.

120, 112,

7 1 ,  70, 

69 ,  8 1 , 

73 ,  57,

80 ,  7 1 , 

73 ,  6 1 , 

78 ,  67,

8 2  69, 

100, 97,

90 ,  77,

825, 750,

103, 84,

98 ,  74,

95,  75,

99 ,  78, 

85,  60, 

73 ,  78, 

8 1 ,  73, 

60 ,  55, 

69 ,  59, 

7 1 ,  74,

829,  710,

90,  82, 

INTERNET 
http://www. 

Hollar 
Postzeg 

3mail 
idsGlori 
elhande 

9 0  8 8 

1575, 1750,

B@ 
.com 

90 ,  82, 

2975, 2775,

CEPT. EUROPA 

L U 
1 — 

C3 

Michel 

• • 
2 1 , 

19 , 

2 0 , 

2 3 , 

2 6 , 

34 , 

3 1 , 

35 , 

3 3 , 

34 , 

270 , 

3 6 , 

3 7 , 

3 8 , 

3 9 , 

4 1 . 

4 2 , 

4 5 , 

4 5 , 

4 8 , 

4 7 , 

415 , 

4 9 , 

5 1 , 

5 3 , 

55 , 

5 9 , 

6 1 , 

6 3 , 

7 0 , 

7 7 , 

529 , 

1199, 

■NIG 
!s lever 
ibioem

MEELO 

L U 

i 
U J 

5 
Michel 

• • 
2 1 , 

2 5 , 

2 8 , 

3 2 , 

3 7 , 

3 4 , 

3 9 , 

3 3 , 

4 3 , 

5 2 , 

3 3 5 , 

3 0 , 

34 , 

3 3 , 

3 7 , 

4 1 . 

4 2 , 

3 8 , 

3 9 , 

4 7 , 

4 1 , 

375 , 

5 7 , 

5 2 , 

5 5 , 

6 9 , 

6 3 , 

6 5 , 

7 1 , 

104 , 

9 8 , 

6 2 5 , 

1310, 

~)nzeja 
nhetb 
xtra be 
i?Van 
'n best 

argangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken welke 
etreffende jaar zijn verschenen, inclusief eventuele luchtpost

stellen. Natuurlijk leveren wij ook losse waarden en series te
de jaren vóór 1970 hebben wij van de meeste landen veel in 
ellen. 

3PA 
C 3 

<a: 
c c 
L U 

Michel 

• • 
2 1 , 

2 4 , 

2 5 , 

3 4 , 

4 9 , 

123 , 

2 3 , 

5 3 , 

3 9 , 

3 4 , 

4 1 9 , 

3 4 , 

3 6 , 

4 2 , 

4 2 , 

5 0 , 

4 0 , 

5 3 , 

5 8 , 

4 4 , 

5 3 , 

4 4 5 , 

5 9 , 

4 8 , 

6 2 , 

6 9 , 

6 3 , 

7 2 , 

6 9 , 

7 4 , 

7 9 , 

5 9 5 , 

1445 , 

L U 

c c 

L U 

t 3 
Yvert 

• • 
135 , 

8 7 , 

3 1 , 

18 , 

16 , 

2 4 , 

19 , 

12 , 

15 , 

18 , 

370 , 

4 9 , 

7 9 , 

3 3 , 

3 6 , 

5 4 , 

7 6 , 

7 5 , 

8 0 , 

8 3 , 

8 2 , 

640 , 

6 7 , 

8 7 , 

158 , 

9 0 , 

102 , 

110 , 

9 6 , 

95 , 

122 , 

9 1 0 , 

1890, 

D EUROPA 
»aar 
Mich 

PERS 

ZONNEBLOEM 

• • ó 
348 257,

53, 40 , 

131 ,  59, 

142, 65, 

139, 55, 

117, 55,

84, 46, 

106, 52 , 

108, 95, 

178, 102,

1375, 775,

151 ,  78, 

148, 78, 

358, 265,

215, 95,

3 1 1 ,  140,

2 6 1 ,  150,

239, 122,

269, 189,

2 4 1 ,  165,

184, 120,

2325, 1375,

90,  115,

125, 144,

230, 207,

364, 269,

292, 229,

342, 272

387, 2 9 1 , 

357, 277,

349, 298,

397, 330,

2875, 2385,

352, 270,

378, 308,

5 0 1 ,  472,

340, 313,

307. 2 8 1 . 

229, 198,

249, 2 2 1 , 

2 6 1 ,  245,

280, 279,

2835, 2535,

9225, 6925,

* • 
1 1 , 

6 , 

5, 

13,

14,

6,

13,

36,

15,

47, 

170, 1 
95,

15,

23, 

32, 

14,

101 , 

33,

52, 

32, 

56,

450, : 
55,

40 , 

48 , 

114,

43, 

90, 

109,

96,

162, 1 
105,

850, 6 
96,

320, 2 
182, 1 

4 1 , 

46 , 

170, 1 
139, 1 

54,

129, 1 
1150,10 
2590,21 

Ó 

3,

13,

13,

6,

8 , 

29 , 

13,

35,

35, 

75, 

10,

16,

22 , 

8 , 

8 1 , 

22, 

40 , 

3 1 , 

46 , 

45,

38, 

30, 

43 , 

84,

33, 

70, 

78, 

68, 

28 , 

7 1 , 

35, 

82 , 

64,

44,

33, 

40, 

70, 

39, 

54,

29, 

30 , 

25,

volgens 
elEurocat 

L U 

c c 
L U 
C 3 

Yvert 

• • 

14,

75 . 

108 , 

3 8 , 

6 3 , 

19 , 

310 , 

13 , 

2 8 , 

14 , 

13 , 

2 3 , 

3 6 , 

2 7 , 

4 3 , 

4 0 , 

230 , 

530 , 

L U 

C O 

C C 

U I 

Yvert 

• • 
82,

130,

59,

18,

16,

18,

33,

28,

17,

20,

41.5,

24,

54,

53,

69,

64,

66,

71 , 

76,

80,

90,

640,

81 , 

85,

79,

90,

118,

139,

125,

170,

172,

1035,

2070,

« t 

Yvert 

• • 

39,

30,

17,

45,

8,

39,

16,

190,

35,

46,

34,

58,

59.

93,

77,

83,

83,
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REUZENINSTEEKBOEKEN 
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^ ^ ^ V Dubbele schutbladen 1 
VOORLOPERS 

ZONNEBLOEM 

1/3 ITALIË 
4/6 TRIESTA 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARUND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIESTA 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIESTA 
69/70 VER NATIES 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

AANBIEDING VOO 
Nr. 1/86 kompleet 43 

BESTELLEN PER 

LEVERING: 

VERZEKERING: 
BETALING: 

VOORUITBETAL 

CREDITCARDS: 
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RLOPERS 
95, 2625,

Prijs per Stuk p.st. 59x iIOx 
Witte bladz. 29,50 2 8  2 7 
Zwartebladz. 39,50 38, 37,
GROTERE AANTALLEN, LAGERE PRIJZEN! 

B R A N D K A S T E N e n K L U I Z E N 
VRAAG DOCUMENTATIE 

mÊmi::>.>^:.F'^>:>:^>':^^::^>^.''>^F>'.>:'^^^ 
1 W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 1 
1 Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 1 
1 landen en motieven die U verzamelt. Een 1 
y abonnement kan elk moment ingaan, zelfs U 
i met terugwerkende kracht. i 
1 VRAAG INLICHTINGEN 1 

B E S T E L P R E M I E 
Bij bestelling vanaf ƒ 60,-
WATERMERKZOEKER 

Morley & Bright 
van ƒ 69,- voor ƒ 49,50 

1 2 % K O R T I N G B I J V O O R U I T B E T A L I N G ! 1 

POST: HOLLANDS GLORIE TELEFOON 023-5477444 
Camplaan 8 FAX 023-5291605 
2103 GW HEEMSTEDE 

NEDERLAND géén portokosten, echter bestell ingen minder dan 
ƒ 6 0 , - een kleine kostenbijdrage van ƒ 5,50 per zending. 
Bestellingen 
Albums, catalogi, insteekboeken etc.porto extra. 
BUITENLAND portokosten extra, bankkosten ƒ 6,50 per zending, 
per zending slechts ƒ 0,75. U loopt hierdoor geen enkel risico, 
met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 
incasso, s.v.p. bij bestelling bank- of gironummer opgeven. 

NG: Bij vooruitbetaling altijd 2 % korting, bij de bestelling girobetaalkaart of 
Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68.31.12.619 of Postbank 42.08.936. 
bij bestelling s.v.p. vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum en 
uw handtekening. 
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14 APRIL: 
RIJKSMUSEUM 

Het Rijksmuseum in Am
sterdam bestaat dit jaar 
tweehonderd jaar. PTT 
Post viert dit jubileum 
met een velletje van tien 
zegels waarop (fragmen
ten van) kunstwerken uit 
de collectie van dit muse
um staan. Gekozen is 
voor nogal onbekende 
werken die een gemeen
schappelijke invalshoek 
hebben: de gezichten la
ten een emotie zien. Van 

Wi 

Vastberadenheid 
Dejapanse toneelspeler Ichikauia 
Ebizo IV speelde in de achttiende 
eeuw een schurk. Zijn grimmige 

gelaatsuitdrukking uierd uastge-
lê d op een Japanse prent, een zo
genoemde Oekijo-e'. De uitdruk
king Oekijo-e'betekent letterlijk: 
ajbeelding uan het uluchtig ulie-
tcnde leucn. Dergelijke auteurs
portretten maren aan het einde 

uan de achttiende eeuw bijzonder 
populair in Japan. 

Ower̂ awe 
In de tijd uan keizer Diodetianus 
bereikte de christenueruolgingen 

een hoogtepunt. De Siciliaan Vi
tus ujerd gemarteld in kokende 

olie. Omstreeks 1500 maakte een 
onbekende kunstenaar uit Ulm 

een houtsnede uan deze martelaar, 
naakt en biddend in de kokende 

olie. Sint Vitus gajzich ouer aan 
God en u;erd uit de ulammen gered 

door een engel. 

Vastberadenheid 
Kort uóo'r hij zijn schip de lucht 

liet inuliegcn, peinsde de marine-
oJlcierVan Speykouerzijn leuen. 

Trots, minachting uoor zijn uij-
anden en liefde uoor het vaderland 
staan op zijn gezicht te lezen. Zijn 
heldendaad inspireerde uelen - en 
niet alleen kunstenaars. Een Am
sterdamse banidergajin 1854 de 

schilder Schoemaker Doyer op
dracht tot het maken van een 

schilderij ouer deze gebeurtenis, 

Dreiflinfl 
Liefde kan bedreigend zijn. De 

Franse rococo-beeldhouuier 
Etiennc-IMaurice Falconet zocht 

naar sterke plasticiteit in zijn my-
thologischejiguren. Hij maakte 

in 1757 een marmeren Amor: 
TAmour menafant.' 

Toelichtende teksten: 
Noortje Krikhaar 

geveinsde droefheid tot 
opofferingsgezindheid 
en van grimmigheid tot 
uitgelaten blijdschap. 

Afbeeldingen 
Door de kunstwerken 
sterk in te zoomen en ze 

tegen een witte achter
grond te plaatsen hebben 
de ontwerpers een sterke 
samenhang tussen de 
tien zegels weten te be
werkstelligen. 
De bijschriften bij de 
hieronder afgedrukte il-

POSTZEGELMAPJES 

4 april: Mapje Ouderen-
postzegels: nr. 225, in
houd 3 zegels van 80-1-40 
cent, prijs van het mapje 
f4.60. 

14 april: Mapjes '10 uit 
het Rijksmuseum': nr. 
226a, zes zegels van 80 
cent, prijs van het mapje 
f5.80 en nr. 226b, vier 
zegels van 80 cent, prijs 
van het mapje f4.20.-

lustratie geven informa
tie over de op de tien af
gebeelde stukken uit het 
Rijksmuseum, die als of
ficieel verbindend thema 
'De verbeelding van de 
emotie' hebben. 

Ontwerpers 
Voor het ontwerp van het 
velletje werd een beroep 
gedaan op het bureau Jo
seph Plateau in Amster
dam. Dit vormgeverscol
lectief, dat in 1989 werd 
opgericht, bestaat uit 
Eliane Beyer (1963), 

Wouter van Eijck (i960), 
Peter Kingma (i960) en 
RolfToxopeus (i960). Ze 
werken voor verschillen
de opdrachtgevers aan 
boeken, catalogi, affi
ches en huisstijlen. 

Overige gegevens 
Het postzegelvelletje is 
tot uiterlijk i mei 2001 
verkrijgbaar. De postze
gels zijn voor frankering 
geldig tot en met 30 juni 
2002. De oplage van het 
velletje is 2.05 miljoen 
(20.5 miljoen zegels). 

Gespeelde droefheid 
In de achttiende eeuw keek men graag naar een be
paald toneelspel uiaarin een koopman die door zijn 

urouu; werd bedrogen uiraaknam. Hij ontmaskerde 
haargespecide droefheid bij zijn uertrek en heftige 

scènes uolgden. De toneelspeler Cornells Troost, die 
later de kost ucrdiende met schilderen, was r\et zo ge
grepen door ditgegeuen als zijn tijdgenoten en schil

derde de gespeelde droejheid uan de urouui op het 
moment dat haar man op zakenreis gaat. 

2 0 0 JAAR_ 
RIJKSMUSEUM 

Vrolijkheid 
Op de onnozele en naïeue knecht Harlekijn kon nie
mand kujaad ujorden. Hij u>as een van de meestge-
waardeerde personages uit de 'Commedia dell'Arte', 
het Italiaanse volkstoneel uit de zestiende tot en met 
achttiende eeuw. Vrolijk dansend uormt Harlekijn 
samen met het dienstmeisje Colombine een beeld van 
iVleissenporselcin, dat in het jaar 1744 door de 
meester-modelleur Kandier in Dresden luerd gemaakt. 

Hemelse «eruoering 
In Khajuraho in India stonden de 
tempels bol van de erotische sym
bolen. Talloze urouujcnbeelden in 
zandsteen uerujijzen naar de ritu
ele gemeenschap van de Indiase 
heersers met de tempeldienaresscn. 
Deze hemelse schoonheid kijkt ver
zadigd na haar laatste ontmoe
ting met haar minnaar. 

Meloncholie 
De Zuiitser Jean Etienne Liotard 
leefde vijfjaar in Constantinopel 
en droeg ook na terugkomst nog 
steeds Turkse kleding en een 
baard. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat hij al gauu) 'de 
Turk' ujerdgenoemd, Liotard 
schilderde vriju)el uitsluitend por
tretten, zoals deze vrouw in Turks 
kostuum die melancholiek wacht 
op de dingen die komen gaan. 

Wontrouuien 
Saul, de eerste koning uan Israël 
die door Samuel was aangewezen, 
was een man die door boze geesten 
werd bezocht en zijn omgeving 
u;antrouu;de. Lucas van Leyden 
was zo gefascineerd door deze per
soon dot hij rond 1508 een uan 
zijn eerste kopergrauurcs aan hem 
wijdde. Hoewel aan degrauure is 
te zien dat Van Leyden nog veel 
moest leren, is zijn talent ook hier 
al onmiskenbaar. 

Uitbundige vreugde 
Zondag 25 januari 1998: een 
voetbalclub uit Almere scoort. 
Fotograaf Catrien Ariëns legde het 
gejuich van de supporters vast, zo
als ze meer handelingen uan Ne
derlanders op zondag uer-
eeuwigde. Eenjaar lang fotogra
feerde ze Nederland op 'Zondag', 
Het/otograjisch resultaat was in 
de zomermaanden van igg8 in 
het Rijksmuseum te zien. 
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POSTZEGELVEILING H O E S 
Internationale veilingen sinds 1945 

POSTZEGELVEILING 

RunmoflD 
TWEE VERWANTE VEILINGEN GAAN 

VOORTAAN SAMEN 
TWEE VEILINGEN MET EEN EIGEN KARAKTER, MAAR 

MET VEEL RAAKVLAKKEN 
BEIDEN KUNNEN BOGEN OP EEN MOOI AANBOD 

ORIGINELE NALATENSCHAPPEN, EEN HOOG 
VERKOOPPERCENTAGE EN ELINKE OPBRENGSTEN 

Als inzender heeft u de keuze tussen twee locaties, Rotterdam en Tilburg. 
Rijnmond veilt in voorjaar en najaar, Hoes in juni en december 

Met andere woorden 4 aantrekkelijke veilingen per jaar 
Enkele opbrengsten van de laatste Rijnmondveiling op 11 maart j.1. 

J360r j 470r f600,-

Japan, Sa 6 pi I 
pos 4 laid paper(*) 

f 1550-

DE VOLGENDE HOESVEILING VINDT PLAATS 
OP 2 EN 5 J U N I 

INLEVEREN VOOR DEZE VEILING KAN TOT EN MET 
21 APRIL IN TILBURG OE IN ROTTERDAM 

Alvast een voorproelje van deze juniveiling. 

I ^ S " ' ^ 
•m^H 

Alkmaar-A 
Read 800 

Inzet 650r 

bindhoven A 
Read rrr 

Inzel 1500-

traiieker A 
Read 650 

Inzel 650-

Ooslburg B 
Read 900 

Inzet 2000-

Zienkzee-B 
Read 850 

Inzet 1200-

Pl VI 50 
hoekstuk 

Inzet 80,-

Een veilingcatalogus wordt u op aanvraag gratis toegezonden. 

^. 25 ^ POSTZEGELVEILING H O E S 
%» " 5 2 
JflAKCO 

P O S T B U S 5 1 0 6 - 5 0 0 3 D C T I L B U R G 

Kantooradres: St. Annaplein 7, Tilburg 
Telefoon +31(0)13-5800434, 
Fax+31(0)15-5800455 

POSTZEGELVEILING 

RIJAfflOAD 
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam 

Postbus 2859, 3000 CW Rotterdam 
Tel.. 010-2130986, Fax. 010-2131730 



ORANJE EN RODE DUIVELS 
OP WEG NAAR EURO2000 

Nederland en België organiseren EK Voetbal 2000 
D O O R A D R I L A M F E R S , L E E U W A R D E N 

Het zol u niet zijn ontgaan dat er voor het eerst sinds de Olympische Spelen in 1928 rods [afbeelding 6) met betaai
. . I I I rr . . , . , . . baar meer hjkt 

weer een sportevenement  zij het voor de heltt  met internationale uitstraling in BIJ de lotmg voor het EK waren 
ondanks het forse prijskaartje

Nederland wordt georganiseerd. Voor de helft, want omdat het Europees Kampioenschap dat er aan hmgtien namen van 
hoofdsponsors te zien, waaron

voetbal voor landenteams te groot is geworden om het in een relatief klein land te der multinationals als MCDO
nald's, CocaCola, Philips, JVC 

houden, organiseren de voetbalbonden van Nederland en België het samen. en Eurocard/Mastercard 
Na al het voorgaande zou je bij

EURO 2 0 0 0 

rNEDERLAND
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Afbeelding i 
oeuTa>g BLN::espog' 

In de media wordt aan de 
voorbereidingen voor het EK 
ruimschoots aandacht be

steed Het organisatiecomité 
(afbeelding i) kreeg alle mede
werking om reclame te maken 
voor de kaartverkoop je kon 
kaarten bestellen voor een wed
strijd m een bepaald stadion op 
een bepaalde tijd Welke landen 
er speelden was op dat mo
ment nog met bekend Deson
danks waren er meer aanvragen 
dan kaartjes, zodat al vóór de 
officiële loting m december van 
een succes werd gesproken 
Sindsdien proberen politie en 
politici  alweer met behulp van 
de media  te scoren met goed 
doordachte ideeën over hoeveel 

eenheden politie er op de tribu
nes en buiten de stadions nodig 
zullen zijn om de hooligans uit 
elkaar te houden (afbeelding 2) 
Er werd zelfs geopperd om mili
tairen m te zetten, voetbal is 
oorlog tenslotte 
Leden van het Rotterdamse po
litiekorps overwegen om m 
Muhiheim, Duitsland, een Zep
pelin te huren om uit de lucht 
een beter zicht op de suppor
tersgroepen te hebben De 
Duitse adviseur, goed op de 
hoogte van onze volksaard, 
wees erop dat het gebruik van 
een Zeppelin vrijwel gratis kan 
zijn als er een sponsornaam op 
mag siaan (afbeelding3) Zijn 
bedrijf kan dit m één moeite 

OHiziellcr Sp''ns«r der 
FuSball EiiiopamtiSir schaft M 

nrrt '•"■ VVr* ' " 

Afbeelding 4 
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Afljeeldmg 6 
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Ajbeeldmg 2 Afl>eelding3 

door verzorgen 
Het grootste karwei voor het 
Organisatiecomité was het vin
den van sponsors Vastgesteld 
werd dat de hoofdsponsors 
voor dit toernooi liefst 15 mil
joen gulden moeten betalen Bij 
het vorige EK m 1996 in Enge
land was dit nog 6 miljoen 
Vandaar dat enkele bekende 
merken afhaakten de plaats 
van Canon (afbeelding 4) wordt 
ingenomen door Fujifilm, ter
wijl sponsoring voor bedrijven 
als Bata (afbeeldingß) en Har

na vergeten dat Euro 2000 oor
spronkelijk bedoeld was 
als een voetbaltoer ., 
nooi De gele ^ ' 
genheidsze 
gels die de 
PTT's van 
de orga
nise
rende 
lan
den 
heb
ben 
uit
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Aßjeelding 7 

gegeven brengen de UEFAslo

gan Voetbal kent geen grenzen 
goed in beeld: de afbeeldingen 
van beide emissies zijn vrijw/el 
identiek, de zegels van België 
hebben een doorlopend beeld 
en het tenue van de spelers op 
de Nederlandse zegel heeft erg 
veel weg hebben van dat van de 
Rode Duivels  althans, zo zag 
het er op de foto die PTT Post 
verspreidde uit {afl)eeldingj).. 

UEFA 
De naam van de Europese voet

balunie, de UEFA, Is hiervoor al 

voetbalbond FIFA het aantal 
voetbalbonden en voetbalwed

strijden zó snel groeien, dat 
men zes continentale organisa

ties in het leven riep die een 
deel van de taken van de FIFA 
over moesten nemen. 
In Europa ontstond aldus in 
1954 de UEFA. Deze organisatie 
was in de eerste plaats verant

woordelijk voor alle wedstrijden 
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Afieeldmg 8 

Afbeelding 9 

Afbeelding 10 

binnen haar 'territorium', maar 
zou ook naar ZuidAmerikaans 
voorbeeld een continentale lan

dencompetitie organiseren. 
Als laatste van alle continenten 
kreeg Europa inderdaad zo'n 
toernooi, namelijk dat om de 
Europese Landenbeker (afl)eel

dingio). Met gebruikmaking 
van het van de Europa Cup

toernooien bekende knock out

systeem zou worden gespeeld 
om de Coupe Henri Delaunay, 
een beker genoemd naar de 
eerste secretarisgeneraal van 
de UEFA. De vier sterkste lan

den speelden m een eindronde. 
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gevallen [ajbeeldingen Sen g). 
De afkorting staat 

voor Union of Eu

ropean Football 
Associations. 

Begin ja

ren '50 
\ zag de 
\ we

reld

COUPE HENRI DELAUNAY 

Frankrijk 1960 
Aan de eerste editie van Euro

pese Landenbeker, die van 
i960 in Frankrijk, deden zeven

tien van de eenendertig aange

sloten landen mee. Voetballan

den als Engeland, Italië, Neder

land, België en WestDuitsland 
zagen van deelname af. De eer

ste titel ging naar het elftal van 
de Sovjetunie, dat na verlengin 
Joegoslavië met 21 versloeg. 
Het toernooi lijkt destijds niet 

belangrijk genoeg te zijn ge

weest om het filatellstisch te 
herdenken; er is althans geen 
zegel of afstem pel ing bekend 
die naar het toernooi verwijst. 

Spanje 1964 
De tweede maal dat om de Eu

ropese Landenbeker werd ge

streden, in 1964, was er wel fila

telistische belangstelling. Alba

Afbeelding 7i 

nië wist tot de tweede voorron

de door te dringen en vond dit 
feit een zegel waard (afbeelding 
^^). Nederland blameerde zich 
in Rotterdam door van Luxem

burg te verliezen. Italië speelde 
in Rome tegen de Sovjetunie 

Afbeelding 12 

gelijk 11 [afbeelding 12)  maar 
verloor de uitwedstrijd. 
De regerend kampioen werd in 
de finale onttroond door Span

je, dat in Madrid met 21 won. 

HET EUROPEES 
KAMPIOENSCHAP 

Italië 1968 
In 1968 kreeg het toernooi een 
nieuwe naam en een nieuwe 
opzet: de landen speelden net 
als bij het wereldkampioen

schap eerst voorronden in groe

pen. Na een kwartfinale volgens 
het knock owtsysteem bleven er 
vier deelnemers aan de eind

ronde over. 
Gastland Italië bereikte op een 
vreemde manier de eindstrijd: 
nadat de halve finale tegen de 

g Sovjetunie in 00 was geëin

digd, werd de winnaar bepaald 
door het opgooien van een 

. UI . 

Afbeelding 73/14 

muntstuk door de scheidsrech

ter. 
De finale tussen Italië en Joego

slavië (afbeelding IJ) eindigde 
eveneens onbeslist (11), maar 
in dit geval was een replay 
noodzakelijk. 
Twee dagen later, in een halfvol 
stadion (afbeelding 14), wist Ita

lië zijn eerste thuiswedstrijd 
en daardoor het kampioen

schap te winnen. 
Tijdens de finales stond voor 
het Olympisch Stadion van 
Rome een mobiel postkantoor, 
waar de getoonde gelegen

heidsstempels werden gebruikt. 

België 1972 
Pas na het toernooi van 1968 
werden de regels over het be

slissen van gelijk geëindigde 
wedstrijden door middel van 
muntstukjes en replays aange

past aan die van de FIFA. Voor

taan werd er gewoon twee keer 
een kwartier verlengd. Was de 
stand dan nog gelijk, dan zou 
een strafschoppenserie volgen. 
WestDuitsland had dergelijke 
regels helemaal niet nodig. 

Afbeelding 15 

Na Engeland in de voorronde 
(afbeelding T^) werd ook België 
op een gevoelige nederlaag in 
eigen huis getrakteerd. 
In de finale m Brussel speelden 
onze oosterburen de Sovjetunie 
naar een kansloze 30 neder

laag. 
Het was de eerste WestDuitse 
toernooizege sinds het Wereld

kampioenschap van 1954, maar 
de overwinning markeerde 
vooral het begin van een  in

middels meer dan vijfentwintig 

I. k t t 



jaar durend  verblijf aan de we

reldtop. 

Joegoslavië 1976 
De finalisten van het Wereld
kampioenschap van 1974die 
we als bekend mogen veronder
stellen  bereikten in Zagreb op
nieuw de laatste vier. Het gast
land bezorgde hun geen proble
men, maarTsjechoslowakije 
gooide roet in het eten: in de 
halve finale tegen Nederland 
werd het na verlenging 31 (af

Afl)eeiclingi6 

beeldingiG); de eindstrijd ein
digde in 22, waarop de West
Duitsers na strafschoppen wer
den verslagen. Nederland werd 
derde door een 32 zege op 
Joegoslavië. 

Italië 1980 
In 1980 werd het EK voor het 
eerst in zijn geschiedenis voor
afgegaan door een wervingsze
gel van het gastland (aßeelding 

■ t e f ö « « 
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17). Daar was ook reden toe, 
want aan de eindronde deden 
voor het eerst acht landen mee 
in plaats van vier. 
De top3 van het vorige toer
nooi kwam in één groep te
recht, waarin WestDuitsland 
de sterkste bleek. 
In de andere groep verwees Bel
gië het gastland Italië, dat in 
drie wedstrijden precies één 
goal maakte en geen doelpun
ten tegen kreeg, naar de tweede 
plaats. In de finale zorgde West
Duitsland voor een unicum 

è'^i^S^ D'EUROPE OF. 
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door voor de tweede maal te 
winnen (21). 
Desondanks gingen in Italië de 
vlaggen halfstok na de wed
strijd om de derde plaats tegen 
de Tsjechen, die na strafschop
pen werd verloren: met drie ge
lijke spelen en een overwinning 
slechts vierde worden leek vols
trekt onlogisch. 

Frankrijk 1984 
Vier jaar later, in 1984, was het 
Europees Kampioenschap uit
gegroeid tot een echt instituut. 
Ditmaal verschenen er geen 
wervende zegels, maar wel weer 
mooie stempels (afiieelding i8). 
'Frankrijk' is het toernooi dat 
Oranje kon vergeten omdat 
Spanje in de laatste voorronde
wedstrijd met 121 van Malta 
won en daardoor een beter 
doelsaldo had. 
Omkoping is nooit bewezen, 
maar Spanje had gewoon een 
sterk elftal met spelers als San
tillana, Cordillo en Maceda. 
Datzelfde Spaanse elftal haalde 

Afbeelding 79 

de finale, waarin het gastland 
van regisseur Platini met 20 te 
sterk bleek (afiieelding TQ). De 
vroegere Franse koloniën Ka
meroen en Djibouti leefden 
mee door middel van een post

zegeluitgifte. De laatste is bij

zonder toepasselijk [afieelding 

WestDuitsland 1988 
De WestDuitsers organiseer
den in 1988 het achtste toer
nooi (o/beeWi/ig27), waarin 
Oranje eindelijk een lang geda
ne belofte nakwam. Het elftal 
was namelijk niet alleen het 

EUROPAMEISTERSCHAFT '88 

HSpERLAMD | 
winnaarj 
EK 

Afbeelding 23 

land leek zoals altijd op een 
echte finale, een gelijkopgaande 
wedstrijd die door Oranje met 
21 werd gewonnen. 
In de echte finale wachtte Ne
derland de Sovjetunie, de ploeg 
waarvan in de eerste wedstrijd 
van het toernooi was verloren. 
Na de vorige, gewonnen pseu
dofinale kon het niet meer mis 
gaan; Oranje, voor deze ene 
keer gekleed in oranje in plaats 
van witte broeken, speelde soe
verein. 
Ruud Gullit kopte na een half 
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sterkste, maar bleek ook in 
staat nu eens een groot toer
nooi te winnen [ajheeldingen 22 
en 22). Met veel geluk rolde Ne
derland door de eerste ronde. 
De halve finale tegen het gast

Oiompionnat d'Surope 
de Football 

l ^ f l | j Francs • äpogne 
F 80 
1 
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uur de eerste goal in. In de 
tweede helft bracht Marco van 
Basten  op aangeven van Ar
nold Mühren (afbeelding24) 
met een legendarische volley de 
eindstand op het bord. 
De huidige bonds
coach Frank 
Rijkaard was 
de eerste 
die Van 
Basten 
kon fe
licite
ren 

beel
ding 
25)
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Valkommen till utstiillningen 

FOTBOLL 
3 apnl  6 september 1992 

Postmuscum 
Lilla Nygatan 6, Gamla Stan 

Invigning 
fredagen d e n 5 a p n l 1Ï 00 

av UEFAprcsidencen Lennart Johansson 
1 närvaro av Gunnar Nutdahl, 

" Jompa ' Eriksson och and» forboUsspelare 

MoiivetaU 
mtnnesposistimptln 
är enfoiboll och en 

Ky 
FISttat ftumwrm'Puii 
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Zweden 1992 
UEFApresident Johansson kon 
bij zijn bezoek aan het Zweedse 
Postmuseum [ajbeeldingiG) 
nog niet bevroeden met wat 
voor politieke problemen 'zijn' 
toernooi {afieeldinsen 2y en 28) 
zou worden geconfronteerd. 

Op 30 mei 1992 werd 
1 ^ ^ ^ een resolutie van 
^ ( ■ l l ^ ^ de Verenigde 

Aßeelding 28 

contacten met het voormalige 
Joegoslavië verbood {afi)eelaing 
2Q). De nummer twee van de 
desbetreffende voorronde
groep, Denemarken, mocht als 
vervanger van Joegoslavië aan
treden. De impopulaire bonds
coach iVlöllerNielsen, die over

Afbeelding 30 

Afbeelding 31 

hoop lag met sterspeler Micha
el Laudrup [aßjeeld'mg jo), 
moest daardoor zijn spelers 
van vakantie terugroepen. 
Met een 'schone geest' bleken 
de Denen heel aardig mee te 
doen. Ze overleefden ternau
wernood de eerste ronde, om 
daarna in de halve finale niet 
zonder fortuin gelijk te spelen 
tegen titelhouder Nederland. In 
de beslissende strafschoppen
serie was uitgerekend Marco 
van Basten de enige wiens pe
nalty door de Deense doelman 
Peter Schmeichel werd gekeerd. 
Vier dagen later zaten we in het 
rood gekleed klaar om de finale 
te bekijken, want Duitsland 
bleek de andere finalist. Alsof 
het niets was zetten de Denen 
de favoriet binnen de normale 
speeltijd op 20. De Oranjefans 
konden tevreden zijn en in Ko
penhagen was het écht feest 
{afljeelding ^i). 

Engeland 1996 
Engeland organiseerde in 1996 
het eerste toernooi waarin de 
eindronde zestien in plaats van 
acht deelnemers telde. Als ge
volg hiervan was de internatio
nale aandacht nog groter dan 
voorheen. Duidelijk is ook dat 
dit toernooi niet ongemerkt aan 
de filatelie is voorbijgegaan: er 
werden talloze thematisch min
der belangrijke speciale stem
pels gebruikt op veelal door 
Britse postzegelhandelaren 
aangeleverde enveloppen en 
over de gehele wereld versche
nen er maar liefst zeventig EK
zegels en 29 blokken; een kleine 

Afbeelding 32 
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Afbeelding 33 

greep hieruit zijn de afieeldin
gen 32, 33 en 34). 
Zo fleurig als deze mooie plaat
jes zijn, zo middelmatig was 
het voetbal. Wel sfeer, weinig 
doelpunten en veel wedstrijden 
die door strafschoppenseries 
beslist moesten worden. Op die 
manier legde Oranje het in de 
tweede ronde aftegen Frankrijk. 
In de finale stond na 90 minu
ten ook al een gelijke stand (ni) 
op het bord. Uiteindelijk won 
Duitsland [afbeelding3^) in de 
verlenging van Tsjechië [afbeel
ding 36) door een Golden Goal 
van invaller Oliver BierhofF. 
Kenmerkend voor het niveau 
van het toernooi was de verkie
zing van de Duitse verdedigen
de middenvelder Dieter Eilts tot 
beste speler van het toernooi. 
Een nuttige kracht voor zijn 
ploeg, maar niet het type speler 
waarvoor je naar het stadion 
komt of de televisie aanzet. 
Wie kent deze brave Oostfries, 
die sinds 1984 bij Werder Bre
men speelt, anno 2000 nog? 
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GERMANY W I N S I N 
GOLDEN GOAL PERIOD 

30/6 /96 Germany 2 

The Gambia 
Czech Rep. 
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AFTELLEN TOT 10 JUNI 
Zoals de Nederlandse EKze
gels al laten zien, is het tenue 
van Oranje door de kleding
sponsor veranderd. Om de in

=■ ternationals van nu te inspireren 
S om het spel van het legendari
°~' sehe elftal van ^974 telaten her
— leven, is er teruggegrepen op 
T. hettenue van destijds, toen er 
"^ met een zwarte broek m plaats 

van een witte werd gespeeld. 
Enige hulp lijkt ook wel nodig, 
want in de eerste ronde treft 
Oranje uitsluitend landen die in 
eerdere edities voor een vroeg
tijdige uitschakeling zorgden: 
Tsjechië, Denemarken en 
Frankrijk. 
De 'generale repetitie' m de 
nieuwe outfit op 23 februari te
gen Duitsland (21) leek redelijk 
geslaagd, al staat tegen de 
Mannscinafi het resultaat altijd 
voorop. 
Voor de echte Oranjesuppor
ters kan het toernooi niet snel 
genoeg beginnen. Daarbij moet 
wel worden aangetekend dat 
Oranje volgens Duitse deskun
digen nooit had kunnen scoren 
als debutant Sebescen niet tot 
tweemaal toe Boudewijn Zen
den had laten lopen. Daar valt 
wat voor te zeggen, want nadat 
de middenvelder in de rust was 

gewisseld bleef de stand zoals 
hij was. 

HET EK ALS KWALIFICATIE
TOERNOOI 
De wereldvoetbalbond FIFA is 
van plan om  met de overvolle 
voetbalkalender in het achter
hoofd  het aantal interlands te 
verminderen. Eén van de 
ideeën is om voortaan de conti
nentale kampioenschappen, zo
als het Europees Kampioen
schap, als kwalificatietoernooi 
voor het Wereldkampioenschap 
te beschouwen. Voor het ko
mende EK is dat echter nog niet 
aan de orde. 
Het Europees Kampioenschap 
doet echter al jaren dienst als 
kwalificatietoernooi voor een 
ander evenement, dat helaas 
maar weinig status heeft: het 
tweejaarlijkse toernooi om de 
Confederations Cup. De Saoedi
sche voetbalbond begon met 
dit 'alternatieve wereldkam
pioenschap' in het Koning
Fahdstadion in Riaad. 
De koninklijke familie, grote 
voetballiefhebbers, zorgde er
voor dat de zeven continentale 
kampioenen tijdens hun winter
stop sterke teams wilden af
vaardigen om hun krachten met 
die van het gastland  te meten. 
De eerste keer dat dit toernooi 
werd gehouden, in 1993, kwam 
er een serie van twee identieke 
postzegels uit (o/beeW/Vig37); 
het toernooi werd gewonnen 
door Argentinië. In 1995 won 
Denemarken en in 1997 Brazi
lië. 

ZIE ORANJE EN DE RODE 
DUIVELS IN ACTIE! 

Echte voetballiefhebbers zit
ten in juni aan de buis ge
kluisterd, als hun favorieten 
de strijd om de hoogste eer 
aangaan. Voor de fans van 
Oranje, respectievelijk de 
Rode Duivels, geven we hier
onder de bijzonderheden 
van de groepswedstrijden. 
Nederland (groep D) ont
moet Tsjechië (n juni, 20.45 
uur, Amsterdam), Denemar
ken (16 juni, 20.45 uur, Rot
terdam) en Frankrijk (21 juni, 
20.45 uur, Amsterdam). 
De Belgen (groep B) treden 
in het krijt tegen de volgende 
landenteams: Zweden ( lo 
juni, 20.45 uur, Brussel), Ita
lië (14 juni, 20.45 uur, Brus
sel) en Turkije (19 juni, 20.45 
uur, Brussel). 

Afieelding 37 

Vervolgens nam de F! FA de or
ganisatie over. In de zomer van 
1999 werd in Mexico gespeeld. 
Europees kampioen Duitsland 
werd door Brazilië (04) en de 
reserves van de Verenigde Sta
ten (02) uitgeschakeld, maar 
de Duitsers wonnen van Nieuw 
Zeeland (20). Dankzij de Duit
se deelname was de zinderende 
finale tussen Mexico en Brazilië 
(43) via het ZDF ook in Neder
landse huiskamers rechtstreeks 
te zien. 

WELKE LANDENPLOEG 
WINT EURO 2000 ? 
Op de hierboven afgedrukte 
vraag zal een meerderheid van 
de lezers van Filatelie ongetwij
feld antwoorden: 'Oranje'. Op 
het moment van schrijven (be
gin maart) lijkt de kans dat dat 
zal gebeuren ongeveer net zo 
groot als de kans dat Feyenoord 
de Ciiampions' League wint, na
melijk 1 op 16. Oranje maakt 
een kans, maar het krachtsver
schil tussen de deelnemers is 
minimaal. Laten we het dus 
maar gewoon afwachten... 

Bronnen: 
Die beste Elf aller Zeiten spielte 1972' 
door Hans Paikert; Deutsche Brief

markenRevue, 1996/01. 
Cumness Book of World Soccer door 
Guy Oliver. 
Diverse gespecialiseerde voetbal

verzamelingen. 
Football Special Postmarks 
door Giorgio Sini. 
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ZOJUIST BINNEN GEKOMEN KILOWAAR; 

NEDERLAND MISSIE FIBROSE INZAMELING 9KG ƒ 149,50 
ENGELAND MISSIE MET NIEUW 5KG ƒ 99,00 

ZUID AFRIKA MISSIE LEUKE MIX 500GR. ƒ 25,00 
ZWITSERLAND MISSIE MET NIEUW 500GR. ƒ 30,00 

AUSTRALIË MISSIE MET NIEUW 500GR. ƒ 35,00 
BOTSWANA GROOTFORMAAT 100GR. ƒ 23,50 

FRANKRIJK GROOTFORMAAT MET 2000 lOOGR. ƒ 37,50 
DUITSLAND GROOTFORMAAT MET 2000 lOOGR. ƒ 15,00 
ZWEDEN GROOTFORMAAT MET NIEUW lOOGR. ƒ 15,00 ^^t%-

INSTEEKBOEKEN 
NU EXTRA VOORDELIG PER 5 STUKS 

4/16 32 BLADZIJDEN ZWART NU ƒ 13,00 PER STUK 
4/30 60 BLADZIJDEN ZWART NU ƒ 18,50 PER STUK 

normaal 1 x ^ 5 x 10 X 

L4/8 16 Bizwit 13,50 11,25 10,50 10,00 9,50 
L4/16 32 BIzwit 21,00 16,75 15,75 15,00 14,00 
L4/24 48 BIzwit 33,75 26 50 24,50 23,00 22,00 

L4/32 64 BIzwit 43,50 29 00 27,50 26,25 24,50 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK / 1 , - DUURDER 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13 50 12,50 12,00 11,25 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 21,50 20,50 19,25 18,00 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,00 28,00 27,00 26,00 

LS4/32 64 Blz*2wart 51,50 38,00 36,00 34,00 32,50 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTUD EXTRA 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 

1KILQ jÉ STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BUNCO 

1 KILO > BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 32,50 

NU 115,0& 

NU 37,50 

NU 135,00 

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

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

9 KILO MISSIE NEDERUND NORMAAL 300,00 NU 250,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORA/\AAL 400,00 NU 300,00 

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

MMi'.m'^mnM.mwihm^mmw^MM^ 
LAND 
Australië 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Faroer 
Finland 
Frankri|k 
Frankrijk 
Gnekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Kanaoleil &Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Roemenie 
Scandinavië 
Spanie 
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 waarden en toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
met extra hoge waarde en greetings 
greetings veel laren 
zeer nieuw met hoge waarden 
leuke sortering moeilijk 
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 
alleen 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 waarden en nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

100 gr 
14,50 
18,50 
14,50 
15,00 
22,50 
11,00 
19,50 
22,50 
47,50 

125,00 
15,00 
45,00 
55,00 
25,00 

185,00 
27,50 
20,00 
27,50 
25,00 
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 
1750 
3750 

250 gr 
33,50 
42,50 
32,50 
35,00 
52,50 
25,00 
45,00 
55,00 

35,00 
110,00 

60,00 

65,00 
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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Kees Filet overleden 

Naar ons pas onlangs 
werd bericht is op 28 
december jl. onze cor
respondent in Brazi
lië, Kees Filet, op 75-
jarige leeftijd overle
den. Kees was volop 
actiefin de filatelie; 
ondanks zijn verre 
standplaats was hij 
geregeld in ons land. 
Hij leverde bijdragen 
aan tijdschriften en 
fungeerde - zoals in 
het geval van Filatelie 
- als een attente en 
productieve corres
pondent. We zijn hem 
dankbaar voor het be
langeloze werk dat hij 
onder meer voor de 
rubriek 'Postwaarde-
stukken' verrichte. 
Wij wensen de familie 
van Kees veel sterkte 
toe. Redactie 

in de handel gebracht is. 
Voor verzamelaars van 
het thema 'Wijn' is het 
niettemin een mooie aan
winst, ook door het met 
wijnranken versierde 
stempel en een Spaansta
lige spreuk over de relatie 
tussen de mens en de 
wijn. 

Rechts onder het zegel
beeld is een anti-kopieer
beveiliging aangebracht, 
een vierkantje met daarin 
twee gerasterde teksten: 
copifl en original. Bij het 
kopiëren van deze enve
lop verdwijnt original en 
blijft alleen copia lees
baar! 

Denemarken 
Op de grens tussen de 
postwaardestukken en 
postale formulieren of 
etiketten bevindt zich de 
pakketzegel. Dit feno
meen, onder andere be
kend uit Nederland, 

melde Plusbnef bestaat 
sinds vorig jaar ook de 
Plusgruss, een voorgefran
keerde geïllustreerde 
briefkaart. In december 
iggg verschenen er twee 
series van: de ene met 
kerst- en de andere met 
millenniummotieven. De 
kaarten waren alleen per 
post te bestellen en kost
ten 7.95 mark per serie, 
exclusief verzendkosten. 
Voor het zegelbeeld (100 
p.) werd gebruik ge
maakt van een postzegel 
uit 1996: 'Eifel' uit de 
reeks Duitse landschap
pen. 
Het verschijnen van de 
Plusgruss-kaarten kwam 
voor de Duitse pers vol
komen onverwacht. In de 
Deutschs Brie/marken-Zei-
tung (nummer 26 van de 
jaargang 1999) noemt 
een redacteur het een Rie-
senuberraschunfl; hij be
schrijft hoe hij na een tip 
op zoek ging naar de 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Voor het versturen van de 
persberichten over de 
Wijnbouw-emissie van 
26 februari 2000 maakte 
de Argentijnse Post ge
bruik van een bijzonder 
postwaardestuk. Op deze 
envelop is namelijk het 
zegelbeeld van de postze
gel van 25 c afgedrukt, 
maar met een aangepaste 
waarde, 75 c. Op de ach
terzijde van de envelop 
vindt men een vergroting 
van een oude prent, die 
gedeeltelijk doorloopt op 
de adreszijde. 
Het gedrukte afzender
adres op de achterflap en 
het logo op de voorzijde 
doen vermoeden dat de 
envelop niet in deze vorm 

Duitsland en Zwitser
land, bestaat sinds 1999 
ook in Denemarken. Op 
de Deense pakketzegels 
staat zowel de prijs als de 
gewichtsklasse vermeld. 

Duitsland 
In allerlei landen ziet 
men de posterijen bezig 
met het ontwikkelen van 
nieuwe soorten post
waardestukken, wat voor 
verzamelaars natuurlijk 
zijn aardige kanten heeft. 
Helaas is de informatie
verstrekking over de 
nieuwe producten lang 
niet altijd adequaat, zo
dat we veel nieuwtjes pas 
ruim na verschijnen kun
nen melden. Dat geldt 
ook voor uitgiften van 
onze oosterburen. 
Behalve de al vaker ver-

kaarten en hoe hij ze uit
eindelijk in handen 
kreeg. 

Egypte 
Cassettepost - het verstu
ren van een ingesproken 
bandje naar familie en 
vrienden -is in Nederland 
nooit een succes gewor
den, maar in Egypte 
blijkbaar wel. Sinds 198g 
zijn er zo'n twintig ver
schillende cassettepost-
enveloppen met inge
drukt zegelbeeld versche
nen, waarbij overigens 
geen bandje geleverd 
wordt. De eerste achttien 
enveloppen staan be
schreven in het laatst ver
schenen nummer van Die 
Ganzsache (3-4/1999). Na 
afsluiting van dat artikel 
is er in 199g weer een 

nieuwe envelop uitge
bracht, met het zegel
beeld 'Sayeda Nefissa-
moskee' en een nominale 
waarde van 2.50 pond. 
Het belangrijkste verschil 
met voorgaande uitgiften 
ligt in de kleur van de 
druk, die is ditmaal 
blauw en donkerlila. 

Frankrijk 
Modekoning Yves Saint 
Laurent heeft met de 
postzegelemissie Coeurs 
2000 laten zien dat hij 
ook op grafisch gebied 
zijn mannetje staat. Van 
de twee hartvormige 
postzegels die uitl<wa-
men op 8 januari 2000 
zijn sinds 31 januari de 
bijbehorende maximum-
kaarten te koop. Ze zijn 
vervaardigd volgens het 
bekende Franse recept: 
een ingedrukte zegel op 
de adreszijde en de origi
nele postzegel geplakt 
op de keerzijde, ont
waard met een bijzonder 

poststempel. Deze maxi-
mumkaarten zijn samen 
te koop voor 10 frank. 

De Franse prét-a-poster-
uitgiften worden steeds 
luxer van uitvoering. In 
eerste instantie gingen de 
enveloppen vergezeld van 
een eenvoudige corre-
spondentiekaart, maar 
tegenwoordig zien we 
steeds vaker dubbele feli-
citatiekaarten bijge
voegd. Een mooi voor
beeld zijn de drie exem
plaren die op 22 novem
ber 1999 uitgebracht wer
den. Ze zijn getiteld Fem
me (Vrouw), Homme 
(Man) en Enjant (Kind) en 
ze zijn geschikt voor al
lerlei gelegenheden, 
doordat de afzender er 
uiteen meegeleverd sd-
ckervel een passende 
wens kan opplakken. 

Voor het model Femme is 
de klaproos als illustratie 
gebruikt, terwijl hetze-
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gelbeeld ontleend is aan 
een van de rozen-postze
gels uit iggg. 
Homme is geïllustreerd 
met tekeningen van een 
cartoonachtig mannetje 
en heeft het zegelbeeld Le 
Retour van de JVlargritte-
postzegeluitiggS. 
Enfant tenslotte toont 
kleurige tekeningen van 
een kinderkamer met een 
hond en de ingedrukte 
zegel op de envelop is er 
een van twintig jaar gele
den, in ig/g gewijd aan 
de tekenaar Francisque 
Poulbot. 
Onder de zegelbeelden 
staat 'Port Betaald' in het 
Frans, het Engels en het 
Spaans. 
Deze prêt-a-postcrs, die 
ook naar het buitenland 
verstuurd mogen wor
den, kosten 14 f. per 
stuk. 

Hongkong 
De voormalige Britse 
kroonkolonie Hongkong 
maakt tegenwoordig deel 
uit van de Volksrepubliek 
China. Omdat Hongkong 
nog wel een bijzonder 
status heeft, worden er 
nog steeds eigen postze
gels en postwaardestuk-
ken uitgegeven; ze dra
gen als landsnaam Hong 
Kong, China. 
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Op I oktober iggg ver
scheen een serie van vier 
luchtpostbriefkaarten 
met als thema 'Vijftigste 
verjaardag van de Volks
republiek China'. De 
kaarten zijn voorzien van 
zegelbeelden uit de ge
lijknamige postzegele
missie van die datum, 
maar zonder waardeaan
duiding. Onder de zege-
lafdruk staat de tekst 
Hon^ Kong Postage Paid. In 
de linkerbovenhoek ziet 
men een donkerblauw 
luchtpostetiket, terwijl 

een tekst linksonder dui- 1 
delijk maakt dat dit de , 
tiende serie geïllustreerde 
briefkaarten is. Prijs van 
de serie is $ 20. 

Eind iggg verscheen ook 
een nieuw luchtpostblad 
($ 2.30, skyline van 
Hongkong). Vijf adresre
gels en vijf afzenderlij-
nen, buitenzijde licht
blauw, binnen zijde wit. 
Het postblad is voorzien 
van vijf samengestelde fo
to's waarop telkens twee 
plaatselijk bezienswaar
digheden te zien zijn. 
Linksonder staat de tekst 
'Luchtpostblad' in het 
Engels en in het Chinees, 
met daarnaast een bloem. 

Italië 
In het Duitse bondsblad 
Philatelie van december 
iggg werd aandacht be
steed aan de Italiaanse 
Posta Priontana, ofwel pri-
onty-post, waarvoor in 
iggg een speciale postze
gel van 1200 lire werd 
uitgegeven. Interessant 
in dit verband is een gra-

1 tis briefkaart die aan 
I postkantoorbezoekers 

werd uitgedeeld, zodat 
ze de werking van die 
nieuwe postdienst kon
den testen. Deze kaart is 
namelijk voorzien van 

een ingedrukte pnority-
postzegel en behoort dus 
tot de postwaardestuk-
ken. Er bestaan twee ver
schillende typen: een 
met Italiaanse tekst en 
een met Italiaanse en 
Duitse tekst. Die laatste 
is bedoeld voor Zuid-Ti-
rol, het Duitstalige ge
deelte van Italië. 
Rusland 
Enveloppen met waarde
aanduiding'A': 
- 200-jarig bestaan van 

het wetenschappelijk in
stituut voor de marine. 

- Vier verschillende 
nieuwjaarskaarten met 
verschillende winterse 
afbeeldingen. 

- Een millennium-enve
lop, waarop naast het 
afzendergedeelte voor 
het eerst het embleem 
van de Russische post 
is afgedrukt. Op de 
keerzijde staat de waar
schuwing (in rood): 
'Het vervalsen van post-
waarden van de Staat 
wordt gerechtelijk be
straft'. 

En om het vervalsers 
moeilijk te maken worden 
tegenwoordig ook in Rus
land anti-kopieerbeveili-
gingen gebruikt. Rond 
het zegelbeeld van post-

waardestukken brengt 
men zogenaamde micro
tekst aan. Dat geldt ook 
voor standaardbriefkaart, 
met waarde-aanduiding 
'B' (=1 roebel); de ge
bruikte tekst IS hier het 
Russische woord voor 
'kaart'. 

Een voorbeeld van micro
tekst lieten we in januari 
2000 zien bij Tsjechische 
briefl<aarten. 

Slovenië 
Drie kaarten met het mo

tief'Olympische Winter
spelen' verschenen al in 
juni iggg, maarbhkken 
dusdanig ver vooruit dat 
ze voorlopig actueel blij
ven. Deze kaarten onder
steunen namelijk de kan
didatuur van de (Oosten
rijkse) stad Klagenfurt als 
organisator van de Win
terspelen in 2006. Blijk
baar staat buurland Slo
venië helemaal achter de 
Oostenrijkse ambities. 

De kaarten - twee voor 
binnenlands gebruik en 
een voor het buitenland -
zijn voorzien van de aan
duiding 'Port Betaald'. 
Het zegelbeeld en de illu
stratie op de keerzijde to
nen telkens een sporter in 

actie, de naam van een 
Sloveense wintersport
plaats en het beeldmerk 
van Klagenfun 2006. De 
afgebeelde sporten zijn 
respectievelijk afdaling 
(skièn), ijshockey en ski
springen, de plaatsna
men Kransjka Gora, Lju
bljana en Planica. 

Zuid-Afrika 
Het postzegelboekje 
'Walvissen van de zuide
lijke oceanen' uit augus
tus iggg bevatte behalve 
postzegels ook twee 

briefloarten. De kaarten 
hebben allebei een ver
schillende ingedrukte 
postzegel zonder waarde
aanduiding. Als bijzon
derheid valt nog op te 
merken dat in het zegel
beeld ook het beeldmerk 
van het Wereld Natuur 
Fonds staat, met de be
kende pandabeer. 

DE BRIEVENBEURS 
KOMT ER WEER AAN! 

Voor de zevende maal 
wordt in Gouda de inter
nationale Brieuenbeurs 
voor poststukken gehou
den. Verzamelaars zijn 
op 21 en 22 april a.s. wel
kom in De Mammoet, hoek 
Van Reenensingel/ Groen 
van Prinsterersingel. 
Ruim 35 standhouders 
uit binnen- en buitenland 
zijn aanwezig met een 
grote verscheidenheid 
aan poststukken, stem
pels, postgeschiedenis, 
postwaardestukken en li
teratuur. Daarnaast is 
een groot aantal gespe
cialiseerde filatelisten
verenigingen aanwezig. 
De Nederlandse Bond 
van Filatelisten Vereni
gingen geeft op beide 
beursdagen filatelisti-
sche voorlichting over 
verzamelen, het opzetten 
ervan en het tentoonstel
len. Er zijn kaders aanwe
zig zijn met een model
presentatie en er is alle 
gelegenheid zijn om vra
gen te stellen. 
Er worden ook twee klei
ne exposities ingericht 
van de Stichting Emissie 
1872 (Nederland) en de 
NFV SIcandmame. 
De openingstijden zijn 
op vrijdag 21 april van 11 
tot 18 uur en op zaterdag 
22 april van 10 tot 17 uur. 
De Brieuenbeurs is overi
gens ook op het Internet 
aanwezig; het adres is 
www.fuatehe.org. 

http://www.fuatehe.org
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SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

KLM 
Zoals in de landelijke 
pers al werd gemeld zal 
de KLM fors gaan bezui
nigen op allerlei routes. 
Dat betekent dat er geen 
nieuwe bestemmingen 
bijkomen, maar dat be
staande verloren gaan. 
Sinds 26 maart vliegen 
KLM-toestellen niet meer 
op de volgende bestem-
mmgen: Karachi, Riyadh, 
Jeddah, Baku, Santiago 
de Chili, Basel/Mulhouse 
en London Gatwick. Op 3 
juli a.s. wordt dit rijtje 
nog uitgebreid met Kris-
tiansand. 
Vluchten naar Jeddah zijn 
er in het vervolg alleen 
nog van de Milanese 
luchthaven Malpensa en 
de luchthaven van Rome 
(Alitalia). Hetzelfde geldt 
voor London Gatwick, 
maar dan met als vertrek
punt diverse plaatsen in 
Italië. 
Ook zal London Gatwick 
aangedaan worden door 
Northwest Airlines van
uit Minneapolis. 
De luchtvaartmaatschap
pij Braathens neemt de 
dienst Kristiansand-Am-
sterdam na 3 juli over van 
de KLM over. Al met al 
zijn dit zijn geen beste 
berichten voor luchtpost
verzamelaars. 

NORTHWEST AIRLINES 
De maatschappij North
west Airhnes vliegt met in
gang van I mei aanstaan
de van Mnneapolis naar 
New York JFK. Er wordt 
gebruik gemaakt van een 
toestel van het type DC9-
30. 

LUFTHANSA 
We meldden het al eer
der: de Duitse maat
schappij Lufthansa deed 
het afgelopen jaar weer 
een aantal nieuwe be
stemmingen aan. We 
beelden twee voorbeel
den af. 
Op I september 1999 
werd het traject Skopje-
Munchen afgelegd (af
beelding 1). Ruim drie 
weken later, op 25 sep
tember 1999, werd het 
feit herdacht dat de We
reldpostunie 125 jaar be

stond. Met behulp van 
een watervliegtuig ging 
er post van Mariehamn 
(Aland) naar Helsinki en 
vervolgens per B737 van 
Helsinki naar Frankfurt 
(afbeelding 2). 

SAS 
Ook het bestemmingen
lijstje van de Scandivavi-
sche luchtvaartmaat
schappij SAS kon wor
den aangevuld. Er wer
den drie nieuwe trajec
ten ingesteld: Kopenha
gen-Krakow (30 austus-

tus 1999, toestel van het 
type F50, ajheddmg 3); 
Ronneby-Stockholm (30 
oktober 1999, toestel 
van het type F-28, ajbeel-
ding 4) en Stockholm-
Lulea (21 december 
1999, toestel van het 
type B767, afbeelding 5) 
Onlangs kon ook worden 
herdacht dat de SAS al ge
durende uijjtigjaar de uer-
bindmg Stockholm-Bang
kok onderhoudt (afbeel
ding 6). 

BALLONPOST 
Kennelijk met de millen-
niumvluchtvan de super
snelle Concorde in het 
achterhoofd (zie Filatelie 
van maartjl., pagina 195) 
organiseerde de Oosten
rijkse Pro Juventute-orga-
nisatie een millennium-
vlucht voor de lekker 
langzame ballon OE-ZAP 
(kapitein; G. Rottinger). 
Er gingen stukken mee 
die waren gefrankeerd 
met zegels van Oosten
rijk en met die van de VN 
Wenen (afbeelding 7). 

HMdpKjV* 
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Postzegelhandel De Viking 
Voor al uw nieuwtjesatwnnementen (zowel voor uw 
landenverzameling als voor uw motief verzameling) 

bent u hier op tiet juiste adres. 

U mist geen enkele uitgifte! 
Ook oudere uitgiften zijn leverbaar. 

Stuur uw mancoiijst. 
Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 

Telefoon: 030-273 30 30. Fax: 030-600 08 65. 
e-mail: wim.hoeijenbos@wxs.nl 

Geen winkel; bezoek alleen op afspraak. 

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR 
ACTUELE KILOWAREN 

PRITSLITST 
VAN STAMPCORNER BANEKE BV 

AMSTERDAM HOLLAND 
HTTP:/AVWW.CONNECT.TO/STAMPCORNER 

Postzegelhandel 'Wien' 
• POSTFRISSE MOTIEFZEGELS, 

(GRATIS PRIJSLIJSTEN MET MiCHEL-NUMMERS) 

• ZICHTZENDINGEN THEMATISCHE POSTSTUKKEN 
ZONDER ENIGE KOOPVERPLICHTING 

POSTBUS 22517, 1100 DA AMSTERDAM Z O , TEL EN FAX 020 - 6 974 

mailto:wim.hoeijenbos@wxs.nl


Nu al 30.000 plaatjes op internet! 
Het aantal afbeeldingen op de PostBeeld internet site groeit 
snel Op dit moment hebben we zo'n 30 000 plaatjes beschik
baar van in totaal meer dan 80 000 verschillende zegels Geen 
enkele andere postzegelhandel biedt zo'n uitgebreid overzicht 
op internet' Daarnaast groeit ook het aantal pagina's met beno
digdheden snel Zo bieden we onder andere overzichten met 
honderden handboeken en catalogi Wilt U kinderen iets laten 
zien over postzegels verzamelen, kijk dan eens op onze speci
ale grappige kinderpagina's 
Kortom www postbeeld com is voor elke aktieve postzegelver
zamelaar een bron van informatie 

PostBeeld inrullservice 
Uw verzameling aanvullen zonder ook maar een cent uit te 
geven Dat is een van de mogelijkheden van de PostBeeld m-
ruilservice Heeft U postfnsse zegels (ongeacht welk land) 
welke met in uw verzameling passen, of dubbel, dan kunt U 
deze in veel gevallen bij PostBeeld inruilen tegen vaste prijzen 
Kijk op onze internetsite bij onze mruillijsten om te zien welke 
zegels we inruilen en wat U er voor knjgt 

Tip: heeft U zelf geen intemef^ Kijk eens in de bibliotheek' 

Michel catalogi 
goedkoper! 
In Duitsland waren Michel catalogi 
altijd goedkoper dan in Nederland 
Waren want PostBeeld levert nu 
ook m Nederland alle Michel catalogi 
tegen duitse pnjzen Uiteraard ge
woon omgerekend in nederlandse 
guldens' Verzendkosten 10 00 bij 
bestellingen tot 400 00 Daarboven franco 
Duitsland 1999/2000 38.30 
Nieuw: Duitsland speciaal 2000 89.90 
West Europa 1999/2000 92.40 
Oost Europa 1999/2000 69.85 
1.Midden- en Nrd Amerika 2000 94.65 
2.Carlbisch gebied 94.65(20 april) 
3.Zuid Amerika 1996 83.40 
4.Noord- en Oost Afrika 83.40 
S.West Afrika 87.90 
6.Zuldelijk Afrika 87.90 
7.Australie en Antarctica 87.90 
8.Zuld- en Zuidoost Azie 94.65 
9.IVIidden- en Oost AzIe 94.65 
10.Nabije Oosten 94.65 
Kijk voor ovenge Michel en andere catalogi op onze website 

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

\^T% FRANEKER POSTZEGEL 
EN MUNTENVEILING 

63e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 12 mei 2000 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 8000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL. 0517-390533 
FAX 0517-390534 

VEILINGHOUDERS 
A HOEKMAN KLAVER 
E HOEKMAN 
J PIEBENGASTRAAT 41 
8802 CR FRANEKER 

RODE-KRUIS 
Ecuador 376 D 75 — 
Guatemala 391/93 LP 246/52 100 — 
Japan 218/21 125 — 
Japan blok 17 125 — 
Laos LP 31/34 D 1 0 0 -
Zuid Korea blok 14 65 — 

SCHEPEN 
Argentinië 489 D 65 — 
Argentinië LP 46 D 90 — 
China 1845/48 70 — 
Japan 222/25 H O -
Japan 417/19 300 — 
USA pakket 6 75 — 

FAUNA 
China 2316 
Chih 222/23 LP 121 
Colombia 289 
Japan 437 
Japan LP 7/11 
Ryu Kyu 17 

FLORA 
Brazilië 449 G 
China Blok 25 
China Blok 26 
Ryu Kyu 16 
Taiwan 161/62 
Taiwan 179/80 

No s volgens Yvert D= ongetand Alles postfris 
Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt 
Levering franco uitsluitend bij vooruitbetaling op giro 

425 — 
300 — 

1000 — 
350 — 
425 — 
350 — 

65 — 
200 — 
350 — 
100 — 
100 — 
100 — 

205215 
PZH D.H. STAM — Postbus 2303 — 1000 CH AMSTERDAM 

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

munten, bankbiljetten, etc, etc. 

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

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

Internet www filatelie net 

http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl
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Echt gelopen, onbescha
digde Duitse postvi'aarde-
stukken van vlak na de 
Tweede Wereldoorlog 
doen het uitstekend in de 
nieuwe Michel Ganz
sachen-Katalog Deutsch
land. Hetzelfde geldt 
voor bepaalde nevenge-
bieden van het Duitse 
Rijk en voor variëteiten 
waarvan het bestaan pas 
sinds kort is ontdekt. Het 
omgekeerde effect is hier 
en daar ook merkbaar. Zo 
moest de notering voor 
gebruikte exemplaren 
van Michel-nummer P310 
(Duitse Rijk) - tot voor 
kort een bijzonder 
schaars verkrijgbaar 
postwaardestuk - een for
se veer laten omdat er on
langs een flinke partij van 
op de markt lovam. 
Muhel Ganzsachen-Katalog 
Deutschland iggg, 448 pp , 
geill (z/u)),/ormaat 15x20 cm 
Uitgegeven door Schujünfbcrijer 
Vfrlâ , München Verkrijgbaar 
bij de Vakhandel Filatelie. Prijs 
(D) DM 54 -

Zoals de titel al aangeeft 
is Yang's Postage Stamp 
& Postal History Catalo
gue of Hong Kong meer 
dan alleen een prijslijst 
van postzegels; ook post-
geschiedenis wordt erin 
behandeld. Er is behalve 
voor de gewone frankeer-
en gelegenheidszegels 
ook aandacht voor fiscaal 
gebruikte zegels, portze-
gels en automaatstroken. 
Verder wordt aandacht 
besteed aan de Britse 
postkantoren in China, 

aan de Japanse bezetting 
van de toenmalige kroon
kolonie en aan eerste-
vluchtenveloppen. Post-
waardestukken, bijzon
dere stempels, postzegel
boekjes en maximum-
kaarten komen ook aan 
bod, net als Paquebot-af-
stempelingen. 
Yang's Postage Stamp S. Postal 
History Catalogue of Hong Kong 
door NC Yang; 156 pp ,fleill. 
((jehecl in k!eur),Jormaat A5. 
UitflSfleven door de auteur Ver
krijgbaar bij P W Meinhardt In
ternational Booksellers, Piet 
Hcinstraat̂ fi, 2518 CHDen 
Haag, telefoon 070-3652227 
Prijs, ƒ41 - (mcl. uerz ) 

Mit UNO Wieni 

MICHEL 
OSTERREICH-SPEZIAL 1999 

Michel in München 
brengt een aantal van zijn 
gespecialiseerde catalogi 
met de regelmaat van een 
klok uit. Zo verschijnt 
jaarlijks de österreich-
Spezial, gekoppeld aan 
de Schweiz/Liechten-
stein-Spezial. Het zijn 
betrouwbare bakens voor 
de verzamelaars van ge
noemde landen, die het 
gemis aan kleur (de illus
traties zijn nog 'ouder
wets' in zwart/wit) ruim
schoots gecompenseerd 
zullen zien door de uit
voerigheid van de infor
matie. 
Als het om de noteringen 
gaat is het trefwoord bij 
Oostenrijk al jarenlang 
'stabiel'. Alleen bij de 
klassieke zegels en bij 
nevengebieden zoals 
Bosnië-Herzegowina en 
Lombardije/Venetië kun
nen duidelijk prijs-
schommelingen worden 
geconstateerd. 
'Stabiel' is ook het prijs
niveau van de zegels van 
Zwitserland en Liechten
stein. Wie heel nauwkeu
rig kijkt, ziet dat er bij de 
Zwitserse emissies van 
na 1945 een lichte daling, 
en bij de oude zegels van 
Liechtenstein een lichte 
stijging kan worden 
waargenomen. 
Voor beide Michel-cata-
logi geldt dat ook nu 

weer talloze aanvullingen 
en correcties zijn doorge
voerd. De Münchense 
uitgever heeft niet voor 
niets het woordje be
trouwbaarheid hoog in 
het vaandel staan. 
Michel Osterreich-Spezial, 362 
pp ,ijeill (z/u)),Jormaat 15x20 
cm. En MichelSchweiz/Liechten-
stem-Spezial, 590 pp ,gn\\ 
(z/u)),Jormaat 15x20 cm. Uitge
geven door Schwaneberger Verlag, 
München (D) Verkrijgbaor bij de 
Vakhandel Filatelie Prijs-J4g.-
pcr deel 
De afgelopen jaren is de 
belangstelling van de ver
zamelaars voor de post-
geschiedenis van stad en 
streek flink toegenomen. 
Men vindt het kennelijk 
boeiend en uitdagend om 
deze (beslist niet gemak
kelijke) taak - het vastleg
gen van de lokale of re
gionale postgeschiedenis 
- ter hand te nemen. Ge
lukkig zijn er verzame
laars die de uitkomsten 
van hun onderzoekingen 
willen doorgeven aan an
deren, metals resultaat 
een meer of minder uit
gebreide monografie. 
Een brief heeft altijd 
haast van H.J. Kers is 
zo'n publicatie. Het 
smaalcvol vormgegeven 
en druktechnisch prima 
verzorgde boekje behan
delt de geschiedenis van 
de posterijen van Tiel en 
omstreken. De bijna hon
derd pagina's van het 
boekje zijn benut om er 
ruim veertig korte, inte
ressante en heel leesbare 
hoofdstukken op onder 
te brengen. De auteur 
heeft gelukkig niet de 
fout gemaakt 'alles' te 
willen vertellen; in zijn 
voorwoord wijst hij er op 
dat hij zich sterk heeft 
moeten beperken. Er is -
wederom gelukkig - veel 
ruimte uitgetrokken voor 
illustraties. Dankzij de 
gekozen formule biedt 
het boekje niet alleen be
woners van Tiel en om

streken plezierige lees-
stof maar ook diegenen 
die in algemene zin be
langstelling hebben voor 
plaatselijke (post)ge-
schiedenis. 
Een brief heefi altijd haast door 
HJ Kers; gSpp ,geill (z/u)), 
Jormaat 15 5x23 cm Uitgegeven 
door de Philatelistendub Tiel 
Verkrijgbaar door overmaking 
van ƒ 30 - (ind. verz ) op Post
bankrekening 6991679 van ge
noemde vereniging, onder vermel
ding van de naam en het adres 
van degene die het boek uienst te 
ontvangen 
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De Spaanse uitgever 
Domfil staat bekend om 
zijn smaakvolle themati
sche catalogi. Een repre
sentatief voorbeeld uit 
het genre is de Padden
stoelencatalogus die het 
in Barcelona gevestigde 
bedrijf onlangs liet ver
schijnen. Alle zegels bin
nen een serie worden in 
kleur afgebeeld en zijn 
voorzien van de noodza
kelijke gegevens, zoals 
de uitgiftedatum, de 
waarden, de Latijnse na
men van de afgebeelde 
paddestoelen en de cata
logusnummers van Dom-
fil-zelf Yvert, Michel, 
Scott en de Unificato. De 
catalogus is handzaam 
en goed gebonden, de 
opmaak overzichtelijk en 
de kwaliteit van de af
beelding is (ondanks de 
verkleining van de ze
gels) heel goed. Voor ver
zamelaars van thema 
paddestoelen ongetwij
feld een must. 
Setas-Mushrooms-Champignons-
Pilze-Fungi; 258 pp , Jormaat 
17x24 cm, geheel in kleur. Uitge
geven door Domfil, Barcelona 
Verkrijgbaar bij P.W Meinhardt 
International Booksellers, Piet 
Heinstraat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227 
Prijs, ƒ45,50 (ind. verz) 

En nu de naam 'Domfil' 
toch is gevallen willen we 
niet nalaten aandacht te 
besteden aan een catalo
gus die het meest verza

melde thematische ge
bied bestrijkt: vogels. 
Onder de titel Fauna/ 
Aves/ Birds presenteert 
de Spaanse uitgever een 
740 pagina's dikke pil die 
als overkomelijk nadeel 
heeft dat de illustraties 
erg klein en niet in kleur 
uitgevoerd zijn, maar die 
wel een compleet over
zicht van het enorme ver-
zamelgebied geeft. Ook 
hier zijn de zegels weer 
per land vermeld, voor
zien van alle relevante ge
gevens, waaronder de 
prijsnoteringen van de 
zegels in vier populaire 
wereldcatalogi (Yvert, 
Michel, Scott en Unifica
to), alsmede een Domfil-
notering in pesetas. Voor 
wie het ambitieuze doel 
heeft, alle vogelzegels ter 
wereld te verwerven is 
deze vogelbijbel onont
beerlijk. 
Fauna/Aves/Birds, 740 pp.,for
maat 17x24 cm, geill (z/u)j. 
Uitgegeven door Domfil, Barcelo
na. Verkrijgbaar bij P W Mein
hardt International Booksellers, 
Piet Heinstraat 3 6, 25i8CHDen 
Haag, telefoon 070-3652227. 
Prijs, ƒ70 - (ind. verz ). 

i Guide Alondiol 

desTlmhrei 
Crrcné6 

Errcn en 6tamp& 

Jean Pierre KANCW 

tt YVERT & TELLIER 

'Een beetje fout bestaat 
niet' is het uitgangspunt 
van Jean-Pierre Mangin, 
samensteller van de Gui
de Mondial des Timbres 
Erronés (in het Engels: 
Errors on Stamps. Mangin 
heeft de zegels die hij on
der ogen kreeg - en het 
lijkt er op dat er maar 



weinig aan zijn aandacht 
zijn o n t s n a p t - m e t een 
scherp oog bekeken. Zijn 
boek bevat alle exempla
ren die een grote of klei
ne ontwerpfout bevatten. 
Wie mocht denken dat 
het om een bescheiden 
overzicht gaat komt be
drogen uit. Ruim zeven
honderd pagina's lang 
worden de feilen van gra
fici all ouer the world opge
somd. Zelfs Nederland 
blijkt een relatief groot 
aantal fouten op postze
gels te hebben gecreëerd: 
van de onrechtmatige 
toevoeging van haar aan 
het kapsel van de jonge 
koningin Wilhelmina via 
de foutieve geboorteda
tum van Erasmus tot aan 
de 'totaal verkeerde 
kleur' van de Mauritius 2 
pence op de zegel uit 
1994. Heel attent sorteert 
de auteur de fouten ook 
nog eens naar een aantal 
veel verzamelde 'gewone' 
thema's ; dat overzicht is 
aan het eind van zijn oeu
vre te vinden. Extreem 
veel verzamelaars van het 
thema 'fouten op postze
gels' zullen er niet zijn 
(hoewel er op z'n minst 
één fervente collection-
neur in het midden van 
ons land actiefis) en dat 
maakt het des te bewon
derenswaardiger dat de 
uitgever het heeft aange
durfd deze prachtig ver
zorgde 'foutengalerij' 
aan het publiek aan te 
bieden. 

Guide Mondtal des Timbres Er-
rone'sioox] -P Man^m, 754 
pp.,Jormaat 16x24 '^^ .5^'" 
(z/u;). Uitgeefuen doorYufrt 8> 
Tellier, Frarrkrijk Verkrijgbaar 
bij P W. Memiiardt International 
Booksellers, PietHeinstraat56, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-5552227 Prijs ƒ95 -
(incl uerz.). 

Voor de negende maal al
weer verscheen onlangs 
de catalogus Plaatfouten 
Nederlandse Frankeerze-
gels. Dit eenvoudig, maar 
heel netjes uitgevoerde 
boekwerkje geeft - zoals 
de titel al doet vermoeden 
- een overzicht van de be
kendste plaatfouten op 

SPECIAAL CATALOCa;S 

2000 

:72nE:feRLAnD*7} 

MDI.RI \ND 
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Nederlandse postzegels. 
De auteur heeft het over
zicht ten opzichte van de 
vorige editie met maar 
liefst negenendertig 
nieuwe plaatfouten uitge
breid; de catalogus bevat 
er nu tegen de vierhon
derd van deze variëteiten. 
De samensteller beperkt 
zich - naar ons oordeel 
t e r ech t - tot die fouten 
die met het blote oog 
waarneembaar zijn. Voor 
wie het leuk vindt op 
jacht te gaan naar afwij
kingen is de catalogus 
een onontbeerlijk hulp
middel. 
Specmakatalogus Nederland 
Plaatfouten door J. vanWügm-
burg, 144 pp ,JormaatA5, (jeill. 
(z/uj) Uitgegeven door de auteur 
Verkrijgbaar bij de Vakhandel Fi
latelie en bij P W Meinhardt In
ternational Booksellers, Piet 
Heinstraat 56, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-5652227. 
Pnjs./57,50 (md uerz.). 

Behalve de 'Van Wilgen
burg' is er overigens nóg 
een plaatfoutencatalogus 
op de markt: de 'Mast'. 
Je zou gezien het beperk
te verzamelsegment ver
wachten dat deze nieuw
komer zich 'concurre
rend' ten opzichte van 
Van Wilgenburgs catalo
gus opstelt, maar dat is 
niet het geval. De samen
steller, W. Mast, schrijft 
in zijn voorwoord dat hij 
de bedoeling heeft met 
zijn overzicht van plaat
fouten voor een 'waarde
volle aanvulling op de 
prachtige Speciaal Cata
logus van de heer Van 
Wilgenburg' te zorgen. 
Het accent in de Catalo
gus van Nederlandse 
Plaatfouten ligt bij Mast 
op zegels uit het midden 
van de vorige eeuw, met 
name op de Zeeheldene
missie. Het prijsniveau in 
zijn catalogus wijkt niet 
spectaculair af van dat 
van Van Wilgenburg; 
Mast vermeldt echter wel 
aparte prijzen voor post-
fris en ongebruikt. Enige 
overlap met Van Wilgen
burg is er natuurlijk wel, 
maar wie er eenmaal voor 

heeft gekozen om zich in 
dit leuke, specialistische 
verzamelgebied te stor
ten zal er de relatief be
scheiden bedragen die de 
beide catalogusuitgevers 
voor hun producten reke
nen er graag voor over 
hebben. 
Catalogus uan Nederlandse Plaat
fouten door W Mast, 64 pp , 
JormaatA4,geill (z/ui). 
Uitgegeuen door de auteur 
Informatie Balsa 165, 3515 NK 
Dordrecht, telefoon 078-6169939. 
Prijsji9.50. 

Pnwvcii met soiiecrmachiacs 

in Rnttcrdam 

april 1996 

niMrl 1998 

Nu kleurenkopieerappa-
raten en kleurenprinters 
steeds goedkoper wor
den, kunnen auteurs van 
publicaties die in een niet 
al te grote oplage worden 
verspreid veel gemakkelij
ker dan voorheen gebruik 
maken van kleuren
illustraties. Proeven met 
sorteermachines in Rot
terdam is zo'n publicatie. 
Het boekwerkje behan
delt de 'activiteiten' van 
twee proefmachines die 
in het voormalige EKP 
Delftseplein stonden op
gesteld om daar te wor
den getest. De proeven 
verliepen - gelukkig, 
zouden we haast zeggen 
- niet vlekkeloos, zodat 
de auteur interessante 
gegevens kan vermelden 
en dito afbeeldingen kan 
tonen. De compacte tekst 
is helder geschreven en 
op de illustraties is niet 
bezuinigd, zodat er een 
heel prettig leesbaar ver
slag is ontstaan. De pu
blicatie bevat twee losse, 
stevig gelamineerde 
hulpkaarten die van pas 
komen bij het 'vertalen' 
van de zogenoemde line
aire indexeringen uit de 
periode 1979-1999 en bij 
het ontsleutelen van de -
eerder in Filatelie behan
delde - SIX-, IX-, KIX-en 
PRIC-coderingen. De pu
blicatie is een goed voor
beeld van hoe verzame
laars interessante docu-
mentie te boek kunnen 
stellen, zodat ook ande
ren met de erin vervatte 
informatie hun voordeel 
kunnen doen. 
Proeven met sorteermachines in 
Rotterdam, apriliggó/maart 

iggS door] Oosterboer, 35pp , 
formaat A4 (ringband), geill (ge
heel in kleur) Uitgegeuen door de 
auteur Informatie ouer de uer-
krijgbaarheid uan deze publicatie 
Voorsteuen 20, 3181NJ Rozen
burg ZH, 0181-216568 

Hoewel de verzamelaars 
van Nederlandse zegels 
toch echt niet te klagen 
hebben over de omvang, 
inhoud en Icwaliteit van 
hun nationale catalogus, 
mag er toch ook wel met 
enige afgunst worden ge
keken naar de wijze 
waarop onze Zuiderbu
ren hun zegels te boek 
stellen. Wie de Officiële 
Belgische Postzegelcata
logus ter hand neemt 
houdt een mooi en stevig 
gebonden boek vast, dat 
verdeeld over ruim zes
honderd bladzijden aan
dacht besteedt aan de ze
gels van België, die van 
de voormalige Belgische 
koloniën en aan het ver-
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zamelgebied Verenigd 
Europa. We kunnen ons 
niet voorstellen dat ver

zamelaars van België het 
zonder deze dikke, maar 
overzichtelijke catalogus 
kunnen stellen. Dat de 
samenstellers nog steeds 
de nieuwe uitgiften van 
hun voormalige overzee

se gebiedsdelen vermel

den is een extra compli

ment waard, zeker als 
wordt bedacht dat met 
name verzamelaars in 
België nogal eens kritiek 
hebben op deze dienst

verlening. 
Officiële Belgische Postzegelcatalo
gus 2000, 620 pp .formaat 
17x24 cm, gcill (geheel m kleur). 
Uitgegeuen door de Belgische Bc
roepskamer uan Postzegelhande
laars Verkrijgbaar bij P W 
Meinhardt International Booksel
lers, Piet Heinstraat 36, 2518 CH 
Den Haag, telefoon 070
3652227. Prijs.f 51  (md. 
uerz ). 

Vlastos, uitgever van de 
jaarlijkse Griekenlandca

talogus, weigert nog 
steeds concessies te doen 
op het punt van de illus

tratiegrootte. Dat heeft 
als aangenaam resultaat 
dat de afbeeldingen in de 

tweedelige Vlastos 2000 
weer heel duidelijk zijn. 
Ondanks zijn omvang 
in totaal meer dan zeven

honder pagina's  en de 
kostenverhogende op

splitsing in twee delen 
(Griekenland enerzijds, 
'nieuwe gebieden'/Cy

prus anderzijds) kost de 
catalogus toch nog geen 
zes tientjes. Dankzij de 
tweetalige opzet kan de 
Vlastos zonder proble

men door iedereen wor

den gebruikt die de En

gelse taal enigszins 
machtig is. 
Vlastos 2000, 702 pp. (tujee de
len),formaat 17x24 cm, geill 
(geheel in kleur) Uitgegeuen door 
Orestes Vlostos Ltd , Halandri 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt 
International Booksellers, Piet 
Heinstraat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0703652227. 
Pi'ys'/sS 50 (md uerz) 

Zwitserse catalogi hou
den er een aparte inde
ling op na. De Schweizer 
Briefmarken Katalog 
heeft ervoor gezorgd dat 
ook verzamelaars die 
daarmee minder ver
trouwd zijn snel de weg 
zullen vinden: gekleurde 
'duimgrepen' verwijzen 
naar de diverse zegelcate
gorieën. De naam van 
deze uitstekend gedrukte 
en overzichtelijke semi
gespecialeerde catalogus 
is wat misleidend, want 
ook Liechtensteinverza
melaars kunnen er uitste
kend in terecht. 
SBK2000; 636pp ,formaat 
17x24 cm,geiU (geheel in kleur). 
Verkrijgbaar bij P W Meinhardt 
International Booksellers, Piet 
Heinstraat 36, 2518 CH Den 
Haog, telefoon 0703652227. 
Prijsf39.5o(incl uerz.) 

265 



BIJDRAGE: CHARLES BOISSEVAIN 
MUSEUM VOORCOMMUNICATIE, DEN HAAG 

Impressie van de presentatie 'Lieue Oma' in het Museum uoor Communicatie in Den Haa^, met alle middelen uan 
ueruoer om de post naar huis en kantoor te krijtjen 

[4] WERK IN UITVOERING 

Niemand zal kunnen te
genspreken dat het be
heer van het filatelisti
sche erfgoed ons ter har
te gaat. Ondanks het feit, 
dat het museum op een 
aantal fronten pas op de 
plaats maakt, wordt er 
doorgewerkt op het ge
bied van nieuwe aanwin
sten voor onze verzame
lingen, conservering, het 
voor u toegankelijk ma
ken en het exposeren. Op 
een aantal zaken ga ik na
der in, met de uitdrukke
lijke uitnodiging om toch 

vooral weer eens een be
zoekje aan de Zeestraat 
82 te plannen. Zo'n be
zoekje is prima te combi
neren met het Binnen
hof, winkelen in het 
Noordeinde, kijken of 
Maxima links van het Pa
leis de deur uit komt, Pa
naorama Mesdag of het 
Scheveningse strand. Het 
is allemaal bij ons in de 
buurt. Maar goed, ik keer 
weer terug naar het echte 
werk. 

Aanwinsten 
Allereerst de nieuwe aan
winsten. Na anderhalf 

VOOR WIE MEER 
WIL WETEN 

Een bezoek aan het mu
seum is prima te combi
neren met een bezoek 
aan één van onze studie
zalen (en omgekeerd na

<= tuurlijk). Het museum 
° heeft twee van die zalen, 
■̂  die echter niet dagelijks 
=1 en niet onaangekondigd 
Z bezocht kunnen worden. 
'2 Wanneer u oude foto's, 
^ affiches en video's wilt 
^ bekijken of literatuur wilt 
:; inzien, dan kunt u elke 

— "■ donderdag kosteloos te
liLL recht in de algemene stu
■ " " diezaal. Een telefoontje 

naar 0703307550 of 
0703307552 (op een 
ochtend, in verband met 

het parttime werk) om 
uw komst aan te kondi
gen is voldoende. 

Voor het inzien van post
waarden en poststukken 
kunt u gemiddeld twee 
donderdagen per maand 
terecht in de studiezaal 
Post. Meestal is dat om 
de week, maar voor de 
komende tijd dient u 
goed naar de data te kij
ken: 13 en 27 april, 11 en 
18 mei, 15 en 22 juni. 
Graag uw komst aanmel
den via 0703307568. Als 
u een kopje koffie met 
iets lekkers in ons restau
rant gebruikt bent u niet 
alleen een nuttig, maar 
ook een heel aangenaam 
dagje van huis. Welkom! 

jaar een dag per week 
werken aan de archief
collectie, die aflcomstig is 
uit het vroegere onderko
men van PTT Post Filate
lie te Haarlem, konden 
de voormalig conservator 
Postwaarden, de heer 
A.R. Kamphuis, en Moni
que Erkelens, de huidige 
assistentconservator 
Postwaarden, buitenge
woon veel en interessant 
materiaal aan onze col
lecties toevoegen. Al eer
der hadden ze de uit 
Haarlem afkomstige 
drukproeven voor de 
postwaarden van Neder

land en (voormalige) 
overzeese gebiedsdelen 
met onze collectie verge
leken en  voor zover ze 
nog niet in het museum 
aanwezig waren  toege
voegd aan de collectie. 
Nu ging het om 5.567 
uitgegeven vellen, waar
van er 2.379 aan onze 
verzameling werden toe
gevoegd. 
Na het vertrek van assis
tentconservator Yolanda 
de Meijier in igg8 ont
stond een 'gat' in onze 
aanwinsten van de ont
werpen voor de Neder
landse postwaarden, die 
wij bij de vormgevers zelf 
ophalen. Haar opvolgster 
Rinske Jürgens heeft de 
dames en heren ontwer
pers flink achter de broek 
gezeten, zodat de ach
terstand vrijwel is inge
haald. Het materiaal is in 
het depot opgeborgen of 
wordt geëxposeerd. Zelf 
heb ik onlangs met twee 
gerenommeerde filatelis
ten een dag besteed aan 
het doornemen van twee 
dozen met postwaarden 
van de (voormalige) over
zeese rijksdelen, die af
komstig zijn van het oude 
Ministerie van Koloniën. 
We troffen bijvoorbeeld 
onbekende proeven van 
Indië, Suriname en Cu
rasao uit de jaren '20 en 
'30 aan. De heren hebben 
beloofd erover te publice
ren in Filatelie, zodat ie
dereen van de hoed en de 
rand weet. 

Conservering 
Door alle perikelen rond
om onze verzelfstandi

ging in 1998 was er ook 
wat de klad gekomen in 
het opbergen van de 
postzegels van de UPU
landen, die tweemaande
lijks in dikke enveloppen 
uit Bern naar ons toe 
worden gezonden. Een 
halfjaar geleden hebben 
we ook die draad weer op 
kunnen pakken, een klus 
die met grote precisie 
door Anita van Schijndel 
wordt uitgevoerd. 
Op het gebied van restau
ratie en conservering ho
pen we in mei een aantal 
 door een extern restau
ratieatelier uitgevoerde 
projecten te hebben afge
rond. Zo worden 400 vel
len Nederlandse postze
gels (uit het einde van de 
negentiende eeuw) en 
nog eens 400 vellen Suri
naamse postzegels 
(19501975) van hun zure 
opzetkarton losge
stoomd en daarna con
serverend behandeld. 
Maar ook postzegelont
werpen door P. Citroen 
(1949), M. Jongema 
(1991) enT. Hoeks (1997) 
worden aangepakt, zodat 
ze voor de toekomst zijn 
veiliggesteld. Hieronder 
zit een aantal kwetsbare 
krijttekeningen. 

Inventaris 
Assistentconservator 
Mare Kleijnen is druk 
doende met het vervaar

Onder ontujerp uan de Zomerze
gels 1949 door Paul Citroen Dit 
IS één van de krijttekeningen die 
een conserverende behandeling 
krijgen (Collectie Museum uoor 
Communicatie, Den Haag) 



digen van een inventaris 
van onze poststukkencol
lecties. Hopelijk is dit na 
het gereed komen voor 
velen een stimulans om 
daarin eens te grasdui
nen, verder onderzoek te 
doen en erover te publi
ceren. Er zitten heel veel 
verschillende deelverza
melingen in en ik weet 
dat er ook nu veel filate
listen zijn die hetzelfde 
gebied of onderwerp ver
zamelen. Graag nodig ik 
hen uit hun verzameling 
met die van ons te verge
lijken en om over het on
derwerp te schrijven. 

Tentoonstellingen 
Echter ook voor de verza
melaars die geen onder
zoek doen m het muse
um is er veel bij ons te be
leven. In november is de 
geschiedenis van de Post 
in Nederland op de gehe
le begane grond heringe
richt. Dit is een buitenge
woon omvangrijk en 
kostbaar project geweest 
met een werkelijk fantas
tisch resultaat. Het is ab
soluut niet meer zoals 

het museum er vroeger 
uitzag, dus het argument 
dat u al eens in het muse
um bent geweest geldt nu 
niet meer! En als u er dan 
toch bent, bezoekt u dan 
ook de zaal met de Ne
derlandse postzegels. 
Met het verschijnen van 
deze editie van Filatelie 
treft u een volledig nieu
we en frisse presentatie 
van de vormgeving van de 
postzegels aan. Rinske 
Jürgens heeft daar hard 
aan gewerkt en u zult er
van genieten. 
Tot slot wil ik u alvast 
wat nieuwsgierig maken 
door een tipje van de slui
er van een geheim op te 
lichten: er wordt druk ge
werkt aan een jubileum
boek ter gelegenheid van 
de viering van het 150-ja-
rig bestaan van de eerste 
Nederlandse postzegels. 
Het jaar 2002 werpt zijn 
schaduw al vooruit, maar 
voordat het zover is zul
len er nog veel rubrieken 
'Zeestraat 82' verschij
nen! 

Charles Boissevain is conser
vator en hoofd van de afdeling 

Hoe de brievenbestellers zich in de loop van de â elopen eeuiven vertoonden in het straatbeeld is te zien in de 
herinijerichte presentatie van de geschiedenis van de Post in Nederland ('Lieve Oma') 

NIEUV7 Z E E L A N D 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9-3735014 

email: nzstamps @ hotmail.com 

Stuur ƒ 20,- en u ontvangt de 2000 kleurencatalogus van NZ. 

flPUflNTflGE - pzh 
voor cl uw filatelistische wensen 

inkoop - abon v/d gehele wereld - mancolijstservice 
specialisatie: Ned + Overzee - Indonesië - Oost-Europa en 

Zwitserland Interessante prijsstelling 
J Perkstraat 39 • 3351 CP Popendrectit • Tel. 078-6153386 

Postzegelhandel 'Wien' 
• POSTFRISSE MOTIEFZEGELS, 

(GRATIS PRIJSLIJSTEN MET MICHEL-NUMMERS) 

• ZICHTZENDINGEN THEMATISCHE POSTSTUKKEN 
ZONDER ENIGE KOOPVERPLICHTING 

POSTBUS 22517,1100 DA AMSTERDAM Z.O., TEL. EN FAX 020 - 6 974 

D«0« Brouwer Philatelist 
(Gespecialiseerd in Engeland en 
Kanaaleilanden.) 

Wi j vragen te koop: 

Collecties, partijen, winkelvoorraden en 
topzegels Engeland. 
Voor het juiste materiaal betalen wij zeer 
hoge prijzen! 

Frankeergeldige zegels: 
Engeland 
Guernsey 
Man 
Jersey 
Alderney 
USA 
Canada fl 

2,30/£ 
l,80/£ 
l,80/£ 
l,35/£ 
2,00/£ 
1,40/$ 
0,80/$ 

Postbus 76 9290 AB Kollum 

tel. 0511-454261 fax. 0511-454263 



.̂  r 
SAMENSTELLING. MEVR E. BRAAKENSIEK, POSTBUS 5905, 3273 ZG WESTMAAS 
E-MAILADRES: E.BRAAKENSIEK@WORLDONLINE.NL 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C Verlooi), J W Friso-
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©071-5611719, fax 071-
5619264 
Fcdfratie I V Philatclica 
Zwaardvegersgaarde 130, 
2542 TH Den Haag, ©070-
3663465 
De Globe J van de Velde, 
Commandeursweg 40, 6721 
TZBennekom 
Jeugd Filatelie Nederland C 
Loch, Jan van Eyckgracht 191, 
5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004 
Alkmaar: 
NWV, C Th Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©072-5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KI Almelo, 
©0546-861525 
Almere: 
VPVAAlmere, A H de Hoop-
Meijer, Hilversumpad 29, 
1324 SL Almere, ©036-
5331981 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P van der Poel, Zonne
weg 14, 2402 BE Alphen aan 
den Rijn, ©0172-421332 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers-
Bakkenes, Provincialeweg N 
128, 4286 EEAlmkerk, 
©0183-403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C de Graaf, 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046 
APC 'De Kei, G A Montfrooy, 
Alberikpad23,38i3KT 
Amersfoort, ©033-4724131 
Amstelveen: 
PVAmstelueen , S Zaal, Wol-
fert van Borsselenweg 74, 
1181 PH Amstelveen, ©020-
6470753 
Amsterdam: 
NVPV, M M Kleij, Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©020-6405039 
Hollandia,T Bezuyen, Voor
burgstraat 204, 1059 VD Am
sterdam, ©020-6142947 (na 
19 00 uur) 
AV De Philatelist, D T H Vos, 

° Elpermeer 63,1025 AB Am-
=" sterdam, ©020-4922810 
2] ASV Shell Filatelie, J J M Snel, 
— Grevelingenmeer loi, 1447 
^ AN Purmerend ©020-
"* 6303913 
•£ PVWA-Filatelie, F R Brugman, 
•- Dissel 39,1141 ZM Monnic-
"* kendam, ©0299-654163 
^ FV Statuut 80, mw AC 
">- Hoogerhuis-van Schellen, 

A £ A ^^" Baerlestraat 
ZÖÖ ^4 ̂ ^' ' ° 7 ' ^ ^ Amsterdam, 
" " ^ ©020-6734323, tevens 

faxnr 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P van 
Veen, Loenermark 530,1025 

TV Amsterdam, ©020-
6366823 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC Verzamel ze (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 Onnesstraatio, 7316 LS 
Apeldoorn, ©055-5222973 
Appingedam: 
PVAppingedam, H Knijp, W 
v d Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596-
629693 
Arcen: 
PV Arcen , J J Winqes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610 
Arnhem: 
NVPV, J E Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arn
hem, ©026-3231678 
FV De Globe, G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©026-3218839 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331 BL 
Norg, ©0592-612413 

B 

Baarn: 
PVBaarn, G W Leive, Prof F 
Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©035-5415645 
Badhoevedorp: 
IVPhilatelica, mw T Ackema, 
Pr P Christiaanhof 5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-
6594481 
Barneveld: 
FV De Globe', P Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC 
Barneveld, ©06-50488744 
Bergen op Zoom: 
PV Onderling Contact, mw 
J E M Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164-
234576 
FV Delta Oost, T van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-
250041 
Beuningen/Ewijk: 
FVDeGlobe,JWPM Kre-
mers. De Verwert 15-62, 6605 
AM Wijchen 
Beverwijk: 
l<PCBeDeru)ijk,Rvd Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978 
De Bilt/Bilthoven: 
PV Het Postmerk', mw M A 
vd Mark, Korhoenln8, 3721 
EC Bilthoven, ©030-
2290466 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen , A J M 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478-531992 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica, mw M) Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-
475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koning
inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172-613475 

Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682 
Boskoop: 
NVPV, J H Lensink, Mendel-
weg 32, 2771 TP Boskoop, 
©0172-213580 
Boxmeer: 
PHV Boxmeere o , H C M AM 
Kennis, Van Grotenhuisstr 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
WBV,JAC Schuller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775 
Breda 
PV Breda, PM van Spellen, 
Madame Curieplein 78,4834 
XS Breda, ©076-5650278 
Brielle: 
PVPhilatelicaBnelle-
Wcstuoorne, H G T M Over-
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181-415640 
Bruinisse: 
PVBruinissc, 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, 6961GT Eer
beek, ©0313-650802 
Bussum: 
NFV De Verzamelaar, O Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bus
sum, ©035-6933132 

Castricum: 
PVCastricum, DC vd Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235 
Coevorden: 
PVCoeuordcn e o , B Nieborg, 
Elzenlaan 15, 7771 DJ Har
denberg, ® 0523-261739 

Dalfsen: 
IVPhilatelica, J T M Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen 
Delden: 
PC Dclden, H Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719 
Delft: 
WP Deljt, J C van Muiswin
kel, A vanSchendelplein7i, 
2624 CR Delft, ©015-
2564838, e-mail hans-

muis(g)casema net 
Delfzijl: 
PV'DeFii)el,PAM Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, De 
Wippert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315 
Diemen: 
PV De Zegelaars, A Streppel, 
Kolgans 36, iiii WG Die-
men, ©020-6907434 
Dieren: 
FV De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperlo: 
FV De Globe, A H Soomers, 
Beggelderveldweg 34 E, 7091 
HM Dinxperlo, ©0315-
652374 
Doesburg: 
FV De Globe, P J van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6981 CD 
Doesburg, ©0313 476486 
Doetinchem: 
FV De Globe, HA Weerde-
steijn, Doetinchemseweg48, 
7021 BT Zelhem, © 0314-
622272 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884 
DPV De Postjager', J J Ouwer-
kerk, Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975 
Drachten: 
PV Drachten, J Brouwer, Post
bus 497, 9200 AL Drachten, 
©0512-514695 
Dronten: 
PVDronteneo ,C Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron
ten, ©0321-313760 
Drunen: 
PV'PhiIatron,ACG van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144 
Druten: 
FV De Globe', JJ Gubbels, 
Rijdt 36, 6631 AT Horssen 
Duiven/Westervoort: 
FV De Globe, AC Dijke, De 
Ganzenpoel 50, 6932 LG 
Westervoort, ©026-3115271 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051 LB 
Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail henl<_i;o3cls@yahoo 
com 

PhVGelre-Gulick/Echt,P 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475-486144 
EdamA'olendam: 
PV Evopost', LPC Smits, 
J M Osterlinghstr 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV De Globe, G Radstaat, Wil-
terdinkstraat22, 6712 EC 
Ede 
Eibergen/Neede: 
NVPV, H J Kuiper, Bronbeek
straat 60, 7151 EK Eibergen, 
©0545-475217 
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, ©040-2ir7972 
Eist: 
FV'DeGlobe.B JM Leenen, 
Griend 81, 6662 XV Eist, 
©0481-373783 
Emmeloord: 
IV Philatehca, J J Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, 
Veldakkers56,784iAH 
Sleen, ©0591-361814 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica, mw A WD 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-Rae-
bel, Burg Renkenlaan 4, 
8162 HR Epe, ©0578-
627090 

Geleen: 
WPV DePhilatelist.WJM 
van Soest, Berloherhof 15, 
6i32SNSittard,©046-
4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Ouerflakkec, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV 'De Beuelanden , J A Grim-
minck, Vogelzangsweg42, 
4461 NH Goes, ©0113-
227945 
Gooi & Eemland: 
NVPV, H M van der Spoel, 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
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 e-mailen, het adres is e braakensiek(a)U)orldonline nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

mailto:E.BRAAKENSIEK@WORLDONLINE.NL


Handellaan 6,1272 EE Hui
zen,©035-5262702. 
Goor: 
NVPV, J. A. van Ach±oven, 
Zwaluwstraat 17, 7471 HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PVGonnchem c o ; J.A van den 
Anker, Voerraanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163. 
Gouda: 
WPVGouda; 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. 
PKilatehca Den Haag; A.F. van 
Ravesteijn, Hehotrooplaan 
370, 2555 ML Den Haag, 
©070-3230472. 
PC 'De Knnfl'; L H. Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079-
3510424. 
SKell Te Werue, a/d Filatelie; A. 
van Haarlem, Van Slinge-
landtplantsoen 12, 2253 WT 
Voorschoten. 
PV 'Vredestem'; mw. S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849. 
PVVGrauenha^ee o ;1 . Alsem-
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547-
Groningen: 
IVPhilatelica, D. Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HXHaren 
(GR), ©050-5344229. 
PV Groningen; J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EW Groningen, 
©050-5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schaik, Maas
straat 651, 1823 KW Alkmaar, 
©072-5202176. 
IVPhilatelica; H.J. Hooning, 
Halbertsmastr. 48, 2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; L. A. 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520. 
Haarlemmermeer: 
IV Philotelica; mw. I.E. van 
Rhenen, Kinlozen 39, 2151 
XB Nieuw-Vennep, ©0252-
675215 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVSPA;J.C.vanderBij l , 
Houtrijkstraat9,1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024. 
Harderwijk: 
PV Harderimjk en Omstreken; 
W.C. Willemse, Bosboom 
Toussainstr. 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653. 
Hardinxveld: 
PV 'De Philatelist'; D. Kanning, 
Gerard Doustraat7, 3272 XE 
Hardinxveld. 
Heemskerk: 
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: 
PHV Heerhugoujaard 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, 
6411JI 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 Hellevoetsluis; 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 LI Helmond, 
©0492-534793, emailadres 
pzvdehelm{a)planet. nl 
WPV Helmond; J. Neggers, 
Van 'tHofFstraat4, 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 Bréautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224. 
Heusden: 
PV'BlackPennij'; M.L.H. Ver
haren, Herptseweg27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FV Hilversum e o ; J.B. Büch
ner, Javalaan 23,1217 HD 
Hilversum, ©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica; Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FV Hoekscheujaard; 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 Hoogeveen; H.J. Ruiter, Sa-
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259. 
Hoogezand- Sappemeer: 
PHVHooijezand-Sappemeer; J.H. 
Bos, J.W. Frisolaan 31, 9602 
GG Hoogezand, ©0598-
351485, E-mail; i .bos@ 
wxs.nl. 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Friesland; 
J.L.M. LeBlansch, Kaarder 25, 
1623 TJ Hoorn, ©0229-
231458. 
Philatelica Hoorn e o ; O.J. Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229-231803. 

K 

Kampen: 
IVPhilatelica; J.G. Fidder, Gal-
léstraat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKatunjk/Rijnsburg; mw. 
W.P. Blok van Duijvenvoorde, 
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 Fairteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797-

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica; S.Ligthart, 
Anna van Saksenstr. 19,1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764. 
Leerdam: 
NVPV; H. Steygerwalt, Voor-
waartsveld 75,4142 DE Leer
dam, ©0345-619473. 
Leiden: 
IVPhilatelica; R.K.J.Hegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265. 
LVVPV; Eric van Rooij, Jan de 
Weertstraat40, 2531XH Den 
Haag, ©070-3894448. 
Lekkerkerk: 
£ N P V.; J. de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871. 
Leusden: 
WPV 'De Loupe'; mw. J. Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhove loi , 3834 ZD Leus
den, ©033-4941823. 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe'; Mw. M.E. A. van 
Zanten-Willemsen, 
P.C.Hooftstraat7, 7131 WE 
Lichtenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV;G.G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543. 
Losser: 
PV Losser; mw. W.E. Fiseher, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938. 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis; G. Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier. 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht; P. 
de Melker, Sprinkstraat i03, 
626g AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727. 
PVZuid-Limburg; A. Thewis-
sen, Koningsplein loi C, 
6224 EH Maastricht, ©043-
3625194. 
Meppel: 
Philatelica P V ; F. Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491. 
Monnickendam: 
PV'Wüterland'; R.J. Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; H.A. van Krimpen, Van 
Bemmellaan 70, 2681CX 
Monster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. E.C. 
van der Neut-Blaauw, St. van 
Rumelaerstr. 54, 3641 CM 
Mijdrecht, ©0297-241370. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Globe'; mw. G. Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396. 
Noordwijk: 
V P N ; B. Wijlmg, 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; J.M.G. van Mul-

lekom, Maandagsewetermg 
183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; M. v.d. Sommen, Me-
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-66x551. 
Nijmegen: 
NVPV; L.T.A. Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443. 
FV'Noviopost'; J.G.M. Rade
maker, Beethovenln 343, 
6865 DV Doorwerth, ©026-
3340331, E mail- J. Mul-
der(a)mie.kun.nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243. 
Oostburg: 
P V Land mn 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, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©029g-
426576. 
Putten: 
PV'Telstar'; H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij 
kerk, ©033-2452484. 

R 

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 
21, 8101 CZ Raalte, ©0572-
353352-
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe'; W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filvero'; P.A.H. Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe'; M.F. Bijl, Ko-
ningsland 71, 6991DH Rhe-
den, ©026-4951534. 
Rhenen: 
FV 'De Globe'; H. Wessel, Pau-
lus Potterhof 23, 4033 AN 
Lienden, ©0344-601280. 
Roden-Leek: 
IVPhilatelica; W. v.d. Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro-
derwolde, ©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond; C.J. Wenke, 
Steenweg II, 6019 AWWes-
sem, ©0475-562702. 
Roosendaal: 
PV Roosendaal; A.J.M. Verhoe
ven, Spoorstraat 194, 4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355. 
Rotterdam: 
PV Philatelica; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
lUdderkerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N. Boeckholtz-

Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio-
4562597. 
ROVShell-Filatelie; J. Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181 NJ 
Rozenburg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica; E. Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ©0181-
2i2g67. 
Rijssen: 
P V Rijssen ; J. Freeke, Braak-
mansdijk 12, 7462 LV Rijs
sen, ©0548-515201. 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk; mw. L. Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281AW 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, 
2171 DZ 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: 
FVSittard e o ; O.P.D. Bolech, 
Burg. Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522. 
Sliedrecht: 
PV 'Philctica', 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.v.d. Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica; E. Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599-612976. 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica; R. Hajer, Rosari
umlaan 27, 3972 GE Drieber-
gen-IUjsenburg, ©0343-
517555-

T 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de 
Ridder, Lingestraat 5,4535 
EP Terneuzen, ©0115-
6g7i25. 
PVZceuu;sch-Vlaandcren; G.v.d. 
Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
694001. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel; B. Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344-612378. 
Tilburg: 
VPTTilburfl; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©013-5714417. 

Twente: 
NVPV; E.J. Timmerman, Bode 
Erfweg 2, 7582 KJ-I Losser, 
©053-5382594. 

http://wxs.nl


u/v 
uithoorn: 
IVPhilatelica;J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297-563646. 
Utrecht: 
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, Karolingenstraat9, 
6369BVSimpelveId. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.G. Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FVVeendam e.o.; W.J. van Ba-
vel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Vee
nendaal, ©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.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venlo: 
P.V. '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: 
Vlissmijse FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391,4380 A) Vlissin
gen, ©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa-
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Nijp, Bartok-
laan 26, 2253 CX Voorscho
ten, ©071-5619107. 

W 

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

ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatclica Weert e.o ;J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Weesp e.o.; J.P.J. van Locke
ren, G.H. Breitnerstr. 20, 
1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IV Philatclico; J. de Koning, 
Schoonhout 116,4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef ©0227-592138. 
Winschoten: 
IV Philatehca; J. van der Vliet, 
Burg. Van Weringstraat 125, 
9665 GR Oude Pekela, 
©0597-425112. 
Winsum: 
PVWinsume.o.;0. Hof De 
Pollen 41, 9989 BZ WarfFum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'De Globe'; B.J. Pampiermo-
le. Laan van Hilbelink 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek, Koekoeksr. 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543-
515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelis-
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV'Onder de loep'; LC. Ver
steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 

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

IJ 

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

Z 

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeeu)olde;G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GRZeewol-
de, ©036-5225827. 

Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Fros, Slotlaan 149III, 3701 

Filaquiz 
Wat weet u van postze
gels? Test uw filatelisti-
sche kennis en beant
woord onderstaande vra
gen. Oplossingen: pagi
na 293 van dit nummer. 

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

2. Boekjes 
In welk jaar verscheen 
het allereerste Neder
landse postzegelboekje? 
a. in 1902 
b. in 1946 
c. in 1964 

3. Modern 
Welke ontwerper maakte 

GB Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emma-
straat29, 6673 XAAndelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.L Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouujen Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; 
W.M.Buit, Aburahout33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidla
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zujartsluis e.o.; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 
3,8o6iGLHasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechte.o,; mw. LC. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PV Zujolle; J.G.J. van Ulsen, Jo-
han van Oldenbarneveltstr. 
12, 8022 AXZwolle, ©038-
4541353-

voor het eerst gebruik 
van foto's om Nederland
se postzegels vorm te ge
ven? 
a. Paul Schuitema 
b. Cas Oorthuys 
c. Piet Zwart 

4. Bezienswaardig 
Van welke Nederlandse 
stad werd het eerst een 
bezienswaardigheid op 
een Nederlandse zegel 
afgebeeld? 
a. Amsterdam 
b. Gouda 
c.Zierikzee 

5. Foutje 
Wat klopt er niet aan de 
hieronder afgebeelde Ne
derlandse postzegel? 



Internationale 

POSTZEGELVEILING 
in de zalen van 

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

ZATERDAG 18 SEPTEMBER 
Bezichtiging vanaf 09.00 uur. 

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

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

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

iedere prijsklasse. 
Kijkdagen ten kantore te Deventer 

VRIJDAG 10 SEPT. T/M DONDERDAG 16 SEPT. m J 1 J 
(na telefonische afspraak) 

Bent U geïnteresseerd? Bel, schrijf of fax 

en U krijgt de rijk geïllustreerde catalogus 

gratis thuisgestuurd 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

(voorheen Postzegelveiling Limburg) 
Brinkgrevenweg 13, 7413 AA Deventer 

Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 

' HEEFT U INTERESSE 
OM TE VERKOPEN ? 

* Wij garanderen een goede 
internationale opbrengst 

* Deskundige verkaveling en 
9 ^ 

< betrouwbare taxatie 
1 *Snelle uitbetaling en voorschot 

betaling altijd mogelijk 
*Gratis advies en bezoek aan huis 

* Wij kopen ook tegen contante betaling 
* Doorlopend kunt U inzenden voor 

één van onze volgende veilingen 

Bent U geïnteresseerd ? 
Bel, schrijf of fax : 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

kilowaar aanbiedingen op = op 
Duitsland g r o o t f o r m a a t uit de periode 1994-1998 met een 
klein beetje toeslag en hoge woorden. Veel verschillende zegels. 

500 grom voor slechts ƒ 50.00 1 kilo voor slechts ƒ 85.00 

Engeland g r o o t f o r m a a t uit de periode 1980-1999 met iets 
greetings en hoge woorden. Leuke mix en spotgoedkoop! 

500 grom voor slechts ƒ 40 .00 1 kilo voor slechts ƒ 69 .00 

N o o r w e g e n 5 0 % kle in / 5 0 % groot met hoge woorden meest 
recente uitgiften. 

500 grom voor slechts ƒ 45 .00 1 kilo voor slechts ƒ 75 .00 

USA o u d e r e m i x van grootformaat zegels, heel veel verschil
lende. 

250 grom voor slechts ƒ 35.00 500 gram voor slechts ƒ 5 5 . 0 0 

Austral ië g r o o t f o r m a a t zegels van de laatste jaren, grote ver
scheidenheid echter zonder hoge woorden. 

250 gram voor slechts ƒ 29.00 500 gram voor slechts ƒ 4 9 . 0 0 

Nieuv^ Z e e l a n d g r o o t f o r m a a t zegels van de laatste jaren, 
grote verscheidenheid echter zonder hoge waarden. 

250 grom voor slechts ƒ 37.50 500 gram voor slechts ƒ 65 .00 

DIT ALLES EN NOG VEEL MEER BIJ 
EDISON-Filatelie Postbank 4070030 

Galileistraat 58 portokosten ƒ 5.00 

2561 TH Den Haag 

SHFË "dual blanko" 

Eén systeem voor al uw var iëte i ten! 
=> Verzameling naar eigen inzicht opzetten. 
=> Achterzi jde van uw egels kunnen blijven beki jken. 
=> Klemvast weekmakervr i j fol ie, veilig en beschermend. 

Safe Dual Blanko bladen (folieblad met chamois kleurig onderblad) 
verkrijgbaar in een veelzijdigheid van 22 variaties, per los blad ƒ 3,50 
in pak van 5 stuks van hetzelfde bestelnummer, per blad ƒ 3,25 

Grijze of zwarte onderbladen tegen meerprijs los ƒ 0,95 
In pak van 10 stuks van hetzelfde bestelnummer, per blad ƒ 0,85 
B e s t e l n u m m e r s z ie verkr i jgbare grat is folder. 
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SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-4143077*Fax 010-4199499 
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POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 

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

Het is bijna Pasen ! 

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

meer dan vijftienhonderd partijen. 
vanaf tien tot duizenden guldens een keuze maken. 

Vraag onze gratis partijenlijst nu aan en maak ook gebruik van onze succesformule. 
Hiernaast ziet u een kleine selektie van onze april partijenlijst. 

Zoals u ziet: 'Voor ieder wat wils'! 
Ons motto is: "Uw hobby hoeft niet duur te zijn" 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518AA Oen Haag Tel : 0703625263 Fax:0703625415 Email: rstlbbe7@freeler.nl 

ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 

Openingstijden: ma/vr 09.0017.00u, za 10.0016.00u. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 
Bij bestellingen boven de Fl. 150, zijn de verzendkosten voor PPC! 

Naam: 
Adres: 
Plaats: 
Interesseaebieden: ... 

*************************** ******* INFORMATIEBON "**••**♦*♦***""**♦" 
Tel.: . . 

Postcode: 

H H I f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

OOaoroh 

*************************** * * * * * * * * * * * * * * * * A * * * * * * * * * * KAA***h**k********liA**A****************** 

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

mailto:rstlbbe7@freeler.nl


POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
5440 AUSTRALIË EN GEBIEDEN 2250 

Pfr /ongebr /gebr In 2 Davo albums 
1851/1988 Een mooie verzameling met zeer veel 
topmateriaal van de gehele periode 

5975 BELGIË 2750 
Pfr /ongebr /gebr In 2 luxe Leuchturm albums 
1849/1976 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel topmateriaal uit de gehele periode Waarbi] 
veel postfris Geschikt om mee verder te gaan 
Hoge cataloguswaarde 

5039 BERLIJN Pfr/ongebr/gebr In album 2250 
1948/1990 Een mooie verzameling Na 1949 kom 
pleet Extreem hoge catalogusw/aarde 

5575 CANADA Ongebr/gebr In map 4000 
1852/1960 Een absolute topverzameling met veel 
beter klassiek materiaal Onder andere de $4 en $5 
van de jubilieumsene 1897 Zeer geschikt voor de 
echte Canada liefhebber Hoge cataloguswaarde 

5461 CURACAO Ongebr In map 2800 
1873/1954 Een nette verzameling met veel topma 
teriaal Overwegend nette kwaliteit 
Hoge cataloguswaarde 

5953 D D R Pfr/ongebr/gebr In album 1700 
1945 1975 Een vrijwel complete verzameling met 
voorlopers Een mooi geheel met veel toppers 
Zeer hoge cataloguswaarde 

4869 DUITSLAND Vnl ongebr In album 1000 
Opper Silezie 1919 1921 Een zeer gespecialiseer 
de verzameling met veel schaars materiaal 
Veel vastgeplakt Goedkoop geprijsd 
Zelden aangeboden 

5028 DUITSLAND BUND Gebr In 2 albums 1500 
1949/1988 Een vrijwel komplete verzameling met 
alle toppers Een mooi geheel met hoge catalogus 
waarde 

5205 ENGELAND Ongebr In map 2250 
Een mooi geheel met klassiek materiaal Zeer 
geschikt voor de ver gevorderde Engeland verzame
laar Uitgebreid met veel plaatnummers 
Cataloguswaarde ruim Stanley Gibbons GBP 5 000 -

6020 ENGELSE KOLONIEN Pfr/ongebr In insteekboek 1200 
Een mooi geheel met veel langlopende series 
Voornamelijk jaren 60 en 70 
Cataloguswaarde ruim FF 20 000 

4382 FRANKRIJK Pfr /ongebr /gebr In 2 albums 2000 
1853/1990 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal Na 1945 vrijwel kompleet 
Een mooi geheel om mee verder te gaan 

5976 FRANSE KOLONIEN 6000 
Pfr /ongebr /gebr In 3 blanco albums 
Een prachtige verzameling met voornamelijk ouder 
materiaal Vele landen zijn goed vertegenwoordigd 
Deze supercollectie bevat veel topmateriaal en is 
het bezichtigen zeker waard Zelden zo mooi 
aangeboden Extreem hoge cataloguswaarde 

5992 HONGARIJE Pfr/ongebr In 2 albums 1100 
1918/1979 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel betere series en blokken en veel motief 
Zeer geschikt voor de beginnende Hongarije ver
zamelaar Cataloguswaarde+/ DM 10 500,-

5178 INDONESIË Pfr/ongebr/gebr In album 2000 
1949/1992 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel postfris topmateriaal uit de jaren 70 en 80 
Een mooi geheel van dit speculatieve gebied 

5014 ISRAEL Pfr/ongebr/gebr In 4 albums 1450 
1948/1998 Een mooie verzameling Na 1955 
vrijwel kompleet postfris met tab Met veel 
schaars materiaal Tot zo modern zelden aange
boden Hoge cataloguswaarde 

5568 JOEGO SLAVIE Ongebr /gebr In 4 inst boeken 2000 
Een zeer goed gevulde handelsvoorraad tot 1989 
Met veel ouder materiaal Geschikt voor de handel 
Met veel motief en een hoge cataloguswaarde 

5695 LUXEMBURG Pfr /ongebr /gebr In album 
1920/1981 Een goed gevulde beginnersverzameling 

6042 MALAWI Vnl gebr In map 
Beginnersverzameling op albumbladen Geschikt om 
mee verder te gaan 

5555 MAURITANIË Vnl gebr In insteekboek 
Handelsvoorraad met veel komplete motiefseries 

5342 MOTIEF Pfr In insteekboek 
Blokken +1 150 stuks 

5713 MOTIEF BLOEMEN Vnl pfr In insteekboek 
Een mooi geheel met voornamelijk blokken 
Waarbij veel modern materiaal 

5340 MOTIEF FLORA Pfr In insteekboek 
Voornamelijk Hongarije 

5931 MOTIEF 1 T U Vnl pfr In album 
Een mooie verzameling in een speciaal album met 
veel beter materiaal Hoge cataloguswaarde 

5417 MOTIEF JAAR VAN HET KIND 
In in 4 speciale albums 

Postfrisse zegels en fdc s 
4527 MOTIEF RUIMTEVAART 

Pfr/ongebr/gebr In 4 insteekboeken 
COPERNICUS Een mooie uitgebreide verzameling 
met veel beter materiaal brieven en FDC s 
Zeer geschikt om eens een nieuw verzamelgebied 
te beginnen 

4684 MOTIEF SCHILDERIJEN Vnl pfr In album 
Een kleine verzameling waarbij beter materiaal 

4129 MOTIEF SPORT Pfr/ongebr/gebr In doos 
Een restverzameling op albumbladen en in een in 
steekboek Een mooi geheel met veel komplete 
series Geschikt voor de beginnende sportver 
zamelaar 

4679 MOTIEF U P U Pfr /ongebr /gebr In map 
Een verzameling waarbij ook enkele andere 
motieven Een mooi geheel met veel betere series 
Hoge cataloguswaarde 

5842 MOTIEF U P U Vnl ongebr In insteekboek 
1949 Interessante beginnersverzameling 

5957 MOTIEF WWF In 3 speciale albums 
Zegels en fdc c Een mooi geheel met een zeer 
hoge aanschafprijs 

5170 NED INDIE Ongebr/gebr In insteekboek 
Een volgepropt doublettenboek Waarbij beter 
materiaal Leuk om uit te zoeken 

5836 NEDERLAND Pfr /ongebr In album 
1942/1976 Een komplete verzameling blokken en 
kleinbogen 

5895 NEDERLANDSE KOLONIEN 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1870/1985 Beginnersverzameling 

4473 NICARAGUA Pfr In insteekboek 
Een moderne verzameling met veel motief 
Cataloguswaarde ff 5 800 

5313 NOORWEGEN Vnl pfr In album 
1971/1987 Een goed gevulde verzameling Hoog 
nominaal 

5518 NORTH BORNEO Gebr In map 
Een leuke partij met oud materiaal waarbij veel 
motief 

5510 PORTUGESE KOLONIEN Ongebr/gebr In map 
Een rommelig geheel op albumbladen 

4468 RUSSISCHE STATEN Pfr In insteekboek 
Motiefblokken Locale uitgaven 66 stuks 

4391 SAN MARINO Ongebr/gebr In insteekboek 
Kleine verzameling Deels dubbel verzameld Met 
veel ouder materiaal 

4641 ST VINCENT Pfr/ongebr/gebr In map 
1953/1980 Een kleine verzameling op albumbladen 

4312 TONGA Ongebr/gebr In map 
Een kleine verzameling op albumbladen waarbij 
veel ouder en beter materiaal 

5556 TSJAAD Vnl gebr In 2 insteekboeken 
Handelsvoorraad met veel komplete motiefseries 
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OVER BASILISKEN EN 
KAISERSCHMARREN 

Gastvrij Wenen verwelkomt bezoekers WlPAiooo 
D O O R OTTO H O R N U N G , LONDEN 

,1 ;,\ 

2000 is een echt 'filatelistisch jaar'. Maar liefst vier internationale 

postzegeltentoonstellingen staan te dringen om de belangstelling van de verzamelaar: 

die in Londen, Wenen, Jakarta en Madrid. En ook al zullen de organisatoren van deze 

evenementen het nooit openlijk toegeven: er wordt niet alleen door de inzenders van 

deze tentoonstellingen om de hoogste eer gestreden, maar ook door de exposities 

onderling. 

le t is een indrukwekken-
ide lijst: in 2000 w/orden 
1 achtereenvolgens in En

geland (The Stamp Show2000, 
22 tot en met 28 mei in Lon
den), Oostenrijk {WIPA2000, 30 
mei tot en met 4 juni in We
nen), Indonesië [Indonesia 
2000,15 tot en met 21 augustus 
in Jakarta) en Spanje [Espana 
2000, 6 tot en met 14 oktober in 
Madrid) tentoonstellingen ge
houden. 
De mensen die de vorm en in
houd van deze wereldevene
menten moeten bedenken zui
len met bewondering, maar ook 
met enige afgunst naar de expo
sities van vorig jaar - IBRAggen 
Philexfrance gg - hebben geke
ken. IHet zal immers niet mee
vallen om het succes van dat 
tweetal te evenaren, laat staan 
te overtreffen. Vooral voor 
WIPA200o\s het moeilijk, inge
klemd als deze tentoonstelling 
zit tussen The Stamp Show 
2000en Indonesia 2000. Daar 
komt dan nog bij dat de organi
satoren in Wenen niet echt in 
een ijzeren ritme zitten: de vori
ge H///'/4 werd negentien jaar 
geleden, in 1981, gehouden. 
Vooral de Londense expositie 
bezorgt de Oostenrijkers hoofd
brekens: tussen de laatste dag 
van The Stamp Show 2000 en 
de openingsceremonie van 
H^//''/4.?oocizitten maar enkele 
dagen. Het is immers niet on
denkbaar dat de bezoekers van 
het Londense evenement 'We
nen' maar laten lopen. Ook 
sommige handelaren zijn nogal 
ongelukkig zijn met de snelle 
opeenvolging van tentoonstel
lingen, zeKer diegenen die zo-
weTin Londen als in Wenen wil
len staan. Organisatorisch ge
zien zal het ze veel moeite en 

wwmm^Êmi^^^ 

\ i WIPfl 2000 
WIENER INTERNATIONALE 
POSTWERTZEICHEN AUSSIELLUKS 
3 0 . MAI - 4 . JUNI 2 0 0 0 

inventiviteit kosten om die klus 
te klaren. 
Toch hoeven de verantwoorde
lijken in Londen en Wenen niet 
al te somber te zijn: de belang
stelling van de verzamelaars zo
wel als die van de handelaren is 
in beide gevallen overweldi
gend. l^//'/1.?ooo had 2.700 ka
ders ter beschikking, veel te 
weinig voor de bijna 9.000 aan
gevraagde kaders. Hetzelfde 
was het geval in Londen, waar 
3.500 kaders zullen worden op
gesteld. Ondanks dat grotere 
aantal en het feit dat de Lon
dense kaders zestien albumbla-
den zullen bevatten (tegen 
twaalf in Wenen) moesten ook 
vele verzamelaars die tijdens 
The Stamp Show 2000 hadden 
willen exposeren worden teleur
gesteld. 

EEN GROTE NAAM 
De naam WIPA heeft een be
kende klank in verzamelaars
kringen. Menige verzamelaar 
van Oostenrijkse postzegels 
kijkt uit naar het moment waar
op hij of zij het fameuze, maar 
dure WIPA-b\ok uit T933 aan 
zijn collectie kan toevoegen. 
Hetzelfde geldt voor de - ook al 
prijzige - \VIPA-zege\ van dat 

jaar, die zowel op normaal als 
op vezelpapier voorkomt. De 
laatste tijd zijn de verkoopprij
zen van blok en zegels nogal 
gedaald; in Engeland kost een 
blokje rond de tweeduizend gul
den en de zegels tussen de 
twee- en driehonderd gulden. 
Ook de tentoonstelling van dit 
jaar, V/IPA2000, kan trots zijn 
op de begeleidende zegels en 
blokjes. Sinds T997 geeft de 
Oostenrijkse PTT elk jaar een 
WIPA-blokje uit met als the
ma's 'zegel op zegel' en 'oude 
postvoertuigen'. Op 21 januari 
van dit jaar verscheen het laat
ste blokje uit de reeks en daar
uit kan meteen ook de aanlei
ding tot de tentoonstelling van 
dit jaar worden afgeleid: de 
honderdvijftigste verjaardag 
van de eerste Oostenrijkse 
postzegel. 
De expositie van T 933 mag dan 
de beroemdste van alle WIPAs 
zijn, het was zeker niet de eer

ste tentoonstelling die in de 
Oostenrijkse hoofdstad werd 
gehouden. Wenen kan zich 
erop beroemen 'de eerste open
bare tentoonstelling van post
zegels van alle landen' (zoals 
men het toen omschreef) te 
hebben georganiseerd: die van 
T88T, toen de verzamelaars van 
13 tot en met 20 november hun 
hart konden ophalen. 

ALLES ONDER EEN DAK 
Wie zich erin verdiept merkt al 
snel dat de organisatoren van 
WIPA2000 er-ondanks de be
scheiden financiële middelen 
en dankzij de heftige concurren
tie van Londen, Jakarta en Ma
drid - hun uiterste best hebben 
gedaan om het Weense evene
ment te laten klinken als de 
spreekwoordelijke klok. Het ter 
beschikking gestelde budget 
mag bescheiden worden ge
noemd: dat bedroeg ongeveer 
vijf miljoen gulden. Bezoekers 
van de tentoonstelling van T98 I 
die het voornemen hebben om 
ook nu weer present te zijn zul
len verheugd zijn te horen dat 
de tentoonstelling ditmaal op 
één locatie is geconcentreerd. 
In '81 waren kaders en stands 
nog verdeeld over de Hofburg 
en het Congrescentrum. De uit
verkoren plek staat in het 'nieu
we Wenen': in het Noordoos
ten, tussen de Oude en de 
Nieuwe Donau, ingeklemd tus
sen rivieren die niet langer zo-

DE SAGE VAN 
DE BASILISK 

De Oostenrijkse cultureel-an
tropologe Martha Riba schreef 
een gedicht waarin de sage 
van de basilisk wordt beschre
ven. In T2T2 was de bakkerij 
van CarhibI in de Schönlater
nengasse nummer 7 plotse
ling in rep en roer. De meid 
Marie, die water was gaan ha
len in de waterput achter de 
bakkerij, kwam gillend terug
lopen. Op de bodem van de 
put zat een verschrikkelijk 
monster, afkomstig uit een 
haneëi dat was uitgebroed 
dooreen mannetjespad. Het 
monster had vier poten met 
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grote klauwen, een geschubde 
staart, een vurige hanenkop en 
iet braakte vlammen uit. Het 
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Austria Center bakermat WIPA2000 

als Strauss dat wil blauw zijn, 
maar eerder vuilbruin, zoals de 
Thames in Londen. Het is het 
Austria Centre, een gebouw dat 
ondanks zijn grootte wordt 
overschaduwd door het gebou
wencomplex van de Verenigde 
Naties. 
Het Austria Centre is een mo
dern congrescentrum metten-
toonstellmgsvloeren op ver
schillende verdiepingen. De or
ganisatoren van WIPA2000 
hebben er voor de duur van de 
tentoonstelling zo'n dertiendui
zend vierkante meter gehuurd. 
Dankzij het nabijgelegen metro
station is \\€i Austria Centre 
maar tien minuten van de bin
nenstad van Wenen verwijderd. 

Het 'VN-dorp' in het moderne Wenen 

Ditmaal zal alles wat met de 
V/iPA te maken heeft dus onder 
één dak te vinden zijn. 

AFGRIJSELIJK FABELDIER 
Kennelijk met het succes van 
het blokje van 1933 in het ach
terhoofd bedachten de organi
satoren van de tentoonstelling 
van dit jaar dat het wel aardig 
zou zijn om ook ditmaal 'iets 
bijzonders voor de verzame
laars' te hebben. En daar liiken 

ze m te zijn geslaagd. Op 21 ja
nuari van dit jaar verscheen in 
Oostenrijk een nieuwe waarde -
de achtste alweer - m de perma
nente reek 'Fabels en legen
den'. Deze zegel van 10 schil
ling is gewijd aan de sage van 
de basilisk, een fabeldier dat 
eeuwenlang als een symbool 
van dood, duivel en antikrist 
werd beschouwd (zie het kader
stukje). Behalve als 'normale' 
loketzegel verscheen de basi-
liskzegel ook als een speciaal 
souvenirblokie. Opmerkelijk: 
het blokje is rrankeergeldig, 
maar wordt niet 
door de post
kantoren ofdoor 
defilatelistische 
dienst van de 
Oostenrijkse 
PTT verkocht. 
Alleen diegenen 
die vooraf een 
toegangskaartje 
voor WiPA20oo 
kopen krijgen 
het blokje in 
handen -grat is, 
zoals de organi
satoren zeggen, 
maar dat moet 
gezien de prijs van 
het kaartje (80 schilling ofwel 
ongeveer vijf Nederlandse rijks
daalders) met een korreltje zout 
worden genomen. Vanwege de 
'koppelverkoop' blijft de oplage 
beperkt tot het vooraf verkochte 
aantal entreebiljetten. De orga
nisatoren gaan ervan uit dat er 
tussen de 120 en 200 duizend 
exemplaren zullen worden ver
kocht. 

OP STAP IN WENEN 
Wie [ViPA20oo bezoekt maakt 
behalve met een groot aantal 
schitterende collecties ook ken
nis met Wenen. De stad heeft 
een lange geschiedenis en om
dat Wenen tot 1918 de hoofd
stad was van een uitgestrekt rijk 
zijn er talloze historische ge
bouwen te vinden. Nog niet zo 
lang geleden werd er in Wenen 
een grote schoonmaakactie ge
houden die ervoor heeft ge-
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Parlement Oostenrijk gesprek 

zorgd dat veel van de oude luis
ter van deze gebouwen weer is 
hersteld. Wie de tijd heeft gaat 
wandelen of neemt een Fiaicer, 
een historische paardenkoets 
van eeuw geleden. 
Tegenover de Stefansdom, on
der de arcaden, is Trzesniewski 
te vinden, een zaak met een lan
ge Poolse naam en een al even 
lange menulijst waarop zo'n 
driehonderd verschillende 
broodjes te vinden zijn. Vrijwel 
iedereen kent de Sachertorte, 
maar zelf geef ik de voorkeur 
aan Topfenl<nödelo^Kaiser

schmarren. 
De herkomst 
van dat laat
ste gerecht 
wil iK u met 
onthouden. 
De chefkok 
van de keizer 
was bezig 
een nage
recht -pa n-
nekoeken-
voor zijn 
veeleisende 
baas te ma
ken. Het zat 
die dag een 

beetje tegen 
want bij keren van de panne-
koek ging er iets mis. Om zijn 
vergissing te maskeren nam de 
kok twee vorken, maakte kleine 
stukjes van het misbaksel. 

strooide er wat rozijnen over
heen en overgoot het geheel 
metframbozensaus. De keizer 
vond het heerlijk en zo ook zijn 
onderdanen van de Adriatische 
Zee tot aan Galicië. Een naam 
voor het gerecht was snel ge
vonden: Kaiserschmarren, vrij 
vertaald: keizerszootje. 
Wie belangstelling heeft voor 
minder aardse genoegens dan 
Kaiserschmarren moet beslist 
een bezoek brengen aan de 
Staatsoper Niet goedkoop, 
maar de moeite waard om Eu
gen Onegin, hetZwanenmeer 
of DeToverfluit 'in het echt' te 
kunnen beluisteren. En als alles 
volgens plan verloopt kunnen 
de U^//'Abezoekers ook nog 
deelnemen aan het bal dat op 
1 juni wordt gehouden. 

Onder de Weense hoofdstad is rijk aan bezienswaardigheden zoals 
gids op dit plaatje wel de verkeerde kant op 

Cultureel vermaak in V/enen is er volop 

Stefansdom, al wijst de 

beest verspreidde een walgelij
ke geur. Een van de leerlingbak-
kers klom naar beneden, maar 
hij kon tegen het monster niets 
uitrichten en moest zich het 
vege lijf redden door ijlings uit 
de put te klauteren. Op dat mo
ment kwam de wijze, geleerde 
heer Pollitzer langs. Hij keek 
eens in de put en zei dat de ba
silisk moest worden gedood, 
wilde men een ramp voorko
men. De enige manier waarop 
dat kon was door het monster 
een spiegel voor te houden, zo
dat het kon zien hoe lelijk het 
was; dat zou de dood tot gevolg 
hebben. Een van Carhibis bak-
kerijknechten wilde die taak wel 
verrichten, op voorwaarde dat 

hij de bakkersdochter mocht 
trouwen. CarhibI had geen an
dere keus dan met het voor
stel in te stemmen. De jonge
man werd aan een touw naar 
beneden getakeld, terwijl hij 
de spiegeTnaar onderen ge
richt vasthield. Er volgde een 
harde knal, er vlogen stukken 
in het rond en dat was het ein
de van de basilisk. En het jon
ge stel? Zoals de Duitsers zeg
gen: Und wenn sie nicht gestor-
ben sind, dan leben sie noch 
heute! 
Doet de sage trouwens niet 
enigszins denken aan de 
Griekse fabel van Perseus die 
Medusa met behulp van een 
spiegel om het leven bracht.-" 
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EEN UiVERBRIEF DIE DE UIVER 
NOOIT HEEFT GEZIEN [2] 

D O O R M . V E R K U I L , B R E U K E L E N 

Met veel interesse las ik 
in het Filatelie van okto
ber jl. het artikel van de 
heer Gabriels over de 
DC2 Uiver. Een goed geti
med artikel, want het ver
scheen precies op de dag 
dat de directeur van het 
Aviodome op Schiphol 
kon melden dat het geld 
was bijeengebracht dat 
nodig was om de wellicht 
laatste DC2 die nog be
staat aan te kopen. Het 
Nationale Luchtvaartmu
seum is zo de trotse eige
naar van dit unieke toe
stel geworden. 
De bijdrage van artikel 
van de heer Gabriels ein
digde met een vraag, na
melijk wat de Indische 
PTT bezield heeft om op 
26 december 1934  toen 
ook in NederlandsIndië 
de jobstijding van het ver
ongelukken van de Uiver 
al bekend was  een brief 

die bestemd was voor de 
terugvlucht van de UIVER 
alsnog van het stempel 2 6 
december ig^4 te voorzien. 
Wel, ik zal trachten die 
vraag zo goed mogelijk te 
beantwoorden aan de 
hand van de mij bekende 
gegevens. 
Eerst nog even dit. De 
PHAJU zou na zijn suc
cesvolle optreden in de 
race LondenMeibourne 
in oktober 1934, in de
cember van datzelfde jaar 
een versnelde 
Kerst/Nieuwjaarsviucht 
HollandIndië v.v. uitvoe
ren. Zowel de heen als 
terugvlucht werden als 
bijzondere vlucht aange
merkt, waarvoor bij de 
frankering tenminste één 
driehoeksluchtpostzegel 
moest worden gebruikt. 
Deze driehoekszegels 
moesten worden vernie
tigd met behulp van een 

bijzonder vertrekstempel. 
De Wwrverongelukte in 
de nacht van ig op 20 de
cember 1934 omstreeks 
vier uur 's morgens lokale 
tijd, nabij het in Syrië ge
legen woestijnfort Rutbah 
Wells, tijdens de Kerst
vlucht naar Indië. Dit 
rampzalige nieuws werd 
pas in de loop van de 

ochtend van 20 december 
in Nederland bekend en 
in Indië vernam men dit 
bericht pas in de namid
dag vanwege het tijdsver
schil met Nederland. De 
Wwrhad veel Kerstpost 
aan boord en ook voor de 
Nieuwjaarsvlucht vanuit 
Insulinde die op 26 
december zou aanvangen 
werd een groot postaan
bod verwacht. In Soera
baja, Semarang en Bata
via zou voor de vernieti
ging van het driehoeks
zegel een bijzonder ver
trekstempel worden ge
bruikt met als datum 
26 december 1934. 
Ten behoeve van een 
snelle verwerking van de 
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te verwachte grote hoe
veelheid Nieuwjaarspost 
voor de Uiverwerd op 
vroeg ter post bezorgde 
stukken het bijzondere 
stempel in voorrafstem
peling aangebracht. On
middellijk na het bekend 
worden van de ramp met 
de Uwerv/erden deze bij
zondere vertrekstempels 
ingetrokken. 
Het poststuk dat de heer 
Gabriels in het oktober
nummer toonde werd in 
Batavia afgestempeld op 
20 december 1934 te 
08.00 uur Javatijd. Op dat 
moment was ervan een 
ramp met de t/wfr aldaar 
nog niets bekend; de te 
vroeg geposte brief voor 
de Nieuwjaarsvlucht werd 
geheel overeenkomstig 
de door PTT verstrekte 
richtlijnen eveneens voor
zien van de voorafstem
peling met het bijzondere 
vertrekstempel Batavia 
26decemberig^4. De voor 
de retourvlucht van de Ui
ver bestemde post werd 
naar Nederland overge
bracht door de PHAIJ 
Ijsvogel. 

Het toestel vertrok te 
Batavia op 26 december 
1934 en kwam op Schip
hol aan op 3 januari 1935. 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALENl_AAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING i07 
13 mei 2000. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 12 mei van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur 11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 108, te houden op 8 juli 2000. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw ^^ 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 



ELEKTRONISCHE ZEGEL DOET 
(LANGZAAM) ZIJN INTREDE 

Nooit meer naar het postkantoor? 
D O O R JAN R O E D O E , EEXTERVEEN 

Het kon natuurlijk niet uitblijven: na de 
introductie van de elektronische post  Email  is 

er nu ook een elektronische postzegel, de 
Estamp. Deze nieuwe voorziening zal het 

adresseren en frankeren van post in de toekomst 
sterk vergemakkelijken. Zoals te verwachten 

was: de United States Postal Service (USPS) is 
de brenger van dit nieuwtje. 

programmatuur; als u dat wilt 
kunt het programma laten sa
menwerken met het tekstver
werkingspakketten, zoals MS/ 
Word, Corel WordPerfect, Lotus 
WordPro en SymantecACT. 
Ook zogenoemde contact ma
nagers (zoals Microsoft Out
look) kunnen worden gebruikt. 
Binnen de gewenste applicatie 
worden de adressen ingetoetst. 
Het programma controleert 
dan meteen of de postcode in
derdaad bestaat (en ook klopt), 
waarna het verschuldigde tarief 
wordt berekend. Uw printer 

Wat is een Estamp pre
cies? Een Estamp 
creëeerjezelf Het 

komt er op neer dat je je eigen 
postzegel rechtstreeks afdrukt 
op een envelop, waarbij het 
adres automatisch wordt ge
controleerd, het port op al even 
automatische wijze wordt bere
kend en er bovendien ook nog 
eens een barcode (streepjesco
de) ten behoeve van de auto
matische sortering wordt aan
gebracht. 
Dit alles wordt mogelijk door de 

mogelijkheden van Internetop 
de juiste wijze te combineren 
met een bepaald softwarepak
ket. 

AANMELDEN OP INTERNET 
Via Internet (URL:) kan een 
abonnement worden afgesloten 
voor het op deze wijze adresse
ren en frankeren van poststuk
ken. Nadat u zich hebt aange
meld en hebt vermeld via welke 
rekening de betaling van de 
frankeringen kan worden verre
kend, ontvangt u de speciale 

U5 Pcelïq» 
Ji i I3ß'9« 
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\ 
Voorbeeld van een Estamp 

zorgt er dan voor dat het adres, 
mèt de elektronische postzegel 

en de barcode, op de juiste wij
ze op de envelop wordt afge
drukt. Zegel en code kunnen 
overigens ook rechtstreeks op 
de brief worden geprint (bij ge
bruik van vensterenveloppen) 
of op adresetiketten (onder an
dere die van Avery). 

PER POST 
De software met diverse be
standen wordt overigens nog 
'ouderwets', per post, op een 
CD/ROM aan de nieuwe abon
nees verzonden. Downloaden 
van het pakket zou te kostbaar 
of tijdrovend zijn, omdat de 
software uit vrij omvangrijke be
standen met adressen en bijbe
horende postcodes is opge
bouwd. 
Wacht u trouwens nog even 
met aanmelden, want het sys
teem werkt voorlopig alleen nog 
in de Verenigde Staten. Het ligt 
echter in deli jn van de verwach
tingen dat het niet lang meer 
zal duren voor ook andere lan
den zullen volgen. Uiteindelijk 
zal het bereik zeker wereldwijd 
zijn. 

ZE HOREN ERBIJ! 
De nieuwe Estamps zullen niet 
mogen ontbreken in de collec
ties van verzamelaars van post
geschiedenis. Deze komst van 
de Estamp mag zonder over
drijving een mijlpaal in de ont
wikkel van het verzendverkeer 
worden genoemd. Bovendien 
gaat het om een leuke combina
tie van 'ouderwets' (het verzen
den van een brief) en 'modern' 
(frankeren met een elektroni
sche postzegel)! 

Featums. 
* Purchase, download and pnnt 

postage directly ftom your PC 
* Supports First Class®, Pnonty™ 

Mail, Express Mail® and Parcel 
Post™ 

* Pnnts to standard laser or inkjet 
printers, or label printer 

■ Pnnt postage wiien you need *. 
withoul the need to lemain 
connected to the Internet 

* Integrated with leading soltware 
nrnnrams tMirtrmtMK Wnnt 
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Australië 
Ruik eens aan het kaftje' 
Met de op 23 maart ver
schenen serie tuinzegels 
vestigde de Australische 
post de aandacht op de 
enkele weken later (van 
12 tot en met 16 april) te 
houden internationale 
bloemen- en tuinten-
toonstelling in Melbour
ne. Australiers brengen 
in het algemeen veel tijd 
in hun tuin door: om van 
te genieten, om in te spe
len of om iets moois tot 
stand te brengen. 
De vijf samenhangende 
zegels laten van links 
naar rechts een tuin ge
durende de jaargetijden 
zien: van de winter tot de 
nazomer. Beide eerste ze
gels geven een beeld van 
de tuin in het prille voor
jaar, de drie andere zijn 
wat uitbundiger. De ze
gels zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar: de inhoud 
bestaat uit tweemaal de 
strip van vijf zegels. 
Aan de kaft van het boek
je kan men na enig ge-
krab de geur van pasge-
maaid gras opsnuiven! 
Geen unicum overigens, 
want vorig jaar gaf Singa
pore een boekje uit, 
waarbij de zegels (met af
beeldingen van bloemen) 
naar bloemen roken. 

Voorzijde van het nieuiue Canadese uô elboekjc. Ook uorig jaar uerschcen 
er al een boekje met vogehegels. 

twaalf zegels van 46c. De 
oplage bedraagt 16 mil
joen boekjes. 

Finland 
Jubileumjaar 
De Finse christelijke ker
ken vieren dit jaar een ju
bileumjaar. Op 15 maart 
werd dit geïllustreerd in 
een postzegelboekje met 
vier christelijke thema's: 
een kerk, een biddende 
gelovige, een altaarstuk 

gemeenschap. De beide 
'kerkzegels' laten foto's 
zien die genomen zijn in 
de kathedraal van Turku, 
die juist dit jaar 700 jaar 
bestaat. De postzegels 
kosten elk 3.50 m. Er zijn 
700.000 boekjes vervaar
digd. 

Zomerflekte 
Een tweede Fins boekje 
dat op 15 maart ver
scheen vervolgt de avon-

De strip tuinbloemen in het nieuwe Australische boekje. 

Canada 
Vogels m Canada 
Maart is voor de Canade
se vogelliefhebber een 
vreugdevolle maand om
dat de eerste vogels dan 
weer op hun weg naar het 
Noorden overvliegen. In 
een op i maart versche
nen serie postzegels krij
gen vier van zulke vogels 
alle aandacht: de Canade
se fluiter, de visarend, de 
Pacific fuut en de Vlaam
se gaai. De vier zegels 
zijn ook verkrijgbaar in 
een postzegelboekje. De 
inhoud ervan bestaat uit 

voorstellend de verheer
lijking op de berg en een 
baby die opgenomen 
wordt in de christelijke 

turen van de stripfiguur 
Moomm en famiüe. De af
beeldingen op de zegels 
zijn afl<omstig uit een 

stripboek (1957) van de 
tekenaar Pirkko Vahtero. 
De vier eersteklaszegels 
hebben een waarde van 
3.50 m. en zijn verkrijg
baar in boekjes. Oplage 
600.000 boekjes. 

Macedonië 
Weer een nieuu) boekjesland! 
Naar nu pas bleek, heeft 
de postdienst van Mace
donië eind vorig jaar drie 
kerst- en nieuwjaars
boekjes uitgegeven. Het 
betreft boekjes van 50, 
100 en 200 dr. Ze werden 
gedurende de maand de
cember enige tijd op de 
postkantoren aan het pu
bliek aangeboden. Ze be
vatten niet de eind no
vember verschenen kerst
zegels, maar normale 
permanente waarden en 
enkele oudere gelegen-
heidszegels. Dit is ook de 
reden dat de postdienst 

postzegels, verschenen 
op 6 maart, vervangt die 
uit iggi met afljeeldingen 
van vlinders. Er is boven
dien één nieuwe waarde 
aan toegevoegd die voor 
deze rubriek van belang 
is. Het is de zegel van $ 
i.io, die bestemd is voor 
postkaarten en aer-
ogrammen met bestem
mingen over de gehele 
wereld, en voor lucht-
postbrieven naar Austra
lië en het zuidelijk deel 
van de Pacific. De postze
gel laat een stukje van de 
Kaikoura-kustzien, waar 
een weg doorheen loopt 
die schitterende uitzich
ten biedt op de Stille 
Zuidzee. 
Dezelfde zegel verscheen 
vervolgens op 3 april op
nieuw, maar nu in een 
zelfl<:levende versie, in 
een postzegelboekje. 

Vijfnieuu) landschapszegels uormcn de inhoud uan het nieuuje NICUUJ-
Zeelandse postzcgelbockje 

er geen belangrijk filate-
listisch item in zag en 
verzuimde er in een pers
bericht melding van te 
maken. Ook de 
(groot)handel ontving 
niet één exemplaar, zodat 
de huidige prijs de nomi
nale waarde (ongeveer 
veertien gulden) ver over
stijgt. 

Nieuw-Zeeland 
Boekje met luchtpostzegels 
Opnieuw kregen prachti
ge landschappen aan 
Nieuw-Zeelands kust een 
plek op een serie postze
gels. De nieuwe serie 

De Dier zegels in het Finse boekje dat uerscheen ter gelegenheid uan hetjubileumjaar. 

Kiwiana II 
In 1994 verscheen al eens 
een Kiwiana serie. Op 3 
april volgde een tweede 
serie met deze opmerke
lijke plaatjes die symbo
lisch zijn voor het leven 
in (gedeelten van) het 
land van de Kiwi. Een 
met tien zegels van 40 c. 
gevuld postzegelboekje 
geeft een goed beeld van 
het leven van alledag bij 
onze tegenvoeters. Te 
zien zijn onder meer een 
barbecue, culinaire rari
teiten als chocoladevis en 
vleestaart, een typisch 
zomerverblijf en een paar 
stappers. 

Slowakije 
Dag van de Postzegel 
Op 18 december van het 
afgelopen jaar verscheen 
in Slowakije in de serie 
'Dag van de Postzegel' 
een zegel van 5 k. met 
een afbeelding van Albin 
Brunovsky (1935-1997). 
Naast het portret van de 
tekenaar staat een door 
hem ontworpen zegelaf-



beelding van Tsjechoslo
wakije: een jonge vrouw 
met een uit planten en 
bloemen vervaardigde 
haardos. Negen van deze 
zegels vormen, samen 
met twaalf sierzegeltjes 
(zie de opmerking ver
derop bij Tsjechië), de in
houd van een postzegel
boekje. 

Tsjechië 
Postzegels uit het uerleden 
In de postzegeltraditie 
van Tsjechië, of beter ge
zegd het vroegere Tsje
choslowakije, speelt de 
politicus Toma» Garri
gue Masaryk (18501937) 
een belangrijke rol. In 
een op 20 januari ver
schenen boekje zijn acht 

Dejon̂ edame luas oorspronkelijk te umden op een postzegel van Tsjecho
Sloiuakijeuit 1988 (Michel nr 2956). 

Jaar van de Mathematica 
Op 15 februari volgde het 
eerste boekje van 2000: 
het bevat tien zegels van 
5 k. met een afbeelding 
van twee beroemde Slo
waakse mathematici: lu
raj Hronec en "tefan Sch
warz. 

plaatsvond. Behalve de 
zegels van 5.40 k. bevat 
het boekje ook nog vier 
zogenaamde siervelden. 
Jaarlijks verschijnen in 
Tsjechië enkele malen 
boekjes met zo'n  door 
de siervelden ontstane 
combinatie. Naar verluidt 
omdat deze exemplaren 
in de Michelcatalogus 
worden genoteerd. De 
oplage van dit soort 
boekjes is ook aanzien
lijk hoger dan de norma
le: 75.000. Het boekje 
vestigt ook de aandacht 
op de tentoonstelling 
Brno 2000. 

Masaryk 
Op I maart (zijn geboor
tedatum was 7 maart) 
verscheen in de serie 'Be
roemde personen' op
nieuw een boekje met 
Masarykpostzegels. Het 
zijn zegels van 5 k. 

Zweden 
De twintigste eeuw 
Een derde en laatste uit
gifte van postzegels met 

De beide Slouiaakse wiskundigen 

Het jaarprogramma van 
de Slowaakse post rept 
verder alleen nog over een 
kerstboekje (5 oktober) 
en een boekje ter gelegen
heid van de Dag van de 
Postzegel (18 december). 
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43,20 Kc 

De in het Tsjechische boekje opgenomen postzegel staat ook op de kajt aj

motieven uit de twintigste 
eeuw verscheen in Zwe
den op 17 maart. Het gaat 
om de drie laatste decen
nia. Maar liefst tien ver
schillende postzegels 

van de op dezelfde datum 
verschenen postzegel te 
vinden. De keuze is mede 
voor de hand liggend 
omdat zijn geboorte pre
cies 150 jaar geleden 

S V E R 1 6 
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De tien postzegels in het nieuuie Zmeedse boekje zijn bedoeld voor binnen
landse brieven en kosten momenteel elk 5 k. 

proberen een beeld te ge
ven van de naoorlogse 
economische groei en de 
daaropvolgende record
werkloosheid. Herwaren 
tevens de jaren van de 
Zweedse muziekindustrie 
en nieuwe fenomenen als 
de Europese Unie en de 
milieubeweging. 
Wat er te zien is op de tien 
zegels; openbare kunst 
(versiering metrostation), 
Zweedse VNsoldaten, 
Zweedse uitvindingen, 
amusement, architectuur, 
jongerencultuur (Abba), 
Zweden in Europa. Moe
der Aarde (milieubewe
ging), sporthelden en de 
ruimtereiziger. 

Zwitserland 
Nieuwe papiersoort 
Het in 1998 verschenen 
boekje met zelfldevende 
sportzegels is sinds 10 fe
bruari verkrijgbaar op 
een andere papiersoort. 
Het papier is glänzender 
(net zoals bij het later 
verschenen stripboekje 
van Rudolphe Töpfer), 
zodat de druk scherper 
is. Aan de zegels en het 
boekje zelf is, zo ver
meldt het persbericht, 
niets veranderd. 

PHILAWIJCK: EXPOSITIE IN TEKEN VAN 700 
JAAR STADSRECHTEN WIJK BIJ DUURSTEDE 

Wijk bij Duurstede be
staat dit jaar 700 jaar als 
stad. Dat wordt nog tot 
en met zaterdag g sep
tember a.s. op uiteenlo
pende manieren wordt 
gevierd. 
Ook filatelistisch gezien 
valt er wat te beleven: van 
5 tot en met 7 mei orga
niseren de filatelistenver
eniging Wijk bij Duurste
de en de jeugdpostzegel
club 'De Postduif een 
tentoonstelling in sa

menwerking met het Ne
derlandse Rode Kruis. 
Deze tentoonstelling 
PhilaWijck  wordt ge
houden op het MPS Henri 
Dunant, dat afgemeerd 
ligt in de haven van Wijk 
bij Duurstede. 
Het gaat om een wed
strijdtentoonstelling in 
categorie 3, annex een 
propaganda en jeugd
tentoonstelling. Er zullen 
zo'n 160 kaders  waar
onder veertig voor de 

jeugd  opgesteld. Het 
Museum voor Communi
catie toont een aantal ob
jecten uit zijn collectie; 
ook zal een deel van de 
beroemde Ricardoverza
melingte zien zijn. 
En dat is nog niet alles: er 
worden enkele exposities 
ingericht, waarondereen 
RodeKruistentoonstel
ling van Harry van Gest. 
De bezoekers kunnen 
verder terecht bij stands 
van PTT Post, de organi
serende verenigingen, de 
Nederlandse Bond, de 
handel en de organisatie 

Wijk 700. Ook is een spe
ciale tentoonstellingsen
velop verkrijgbaar, die ter 
plaatse kan worden ge
frankeerd en ontwaard 

(ui)k BI) ouüRsreoe 

met het tentoonstellings
stempel van PhilaWijclc. 
Post die wordt verwerkt 
door het sorteercentrum 
Nieuwegein een maand 
lang worden ontwaard 
met een PhilaWijckvlag
stempel. 
De tentoonstelling is op 
zaterdag 6 mei van 10 tot 
20 uur geopend en op 
zondag 7 mei van 10 tot 
16 uur. De toegang is gra
tis. 
Inlichtingen: Vlamoven 
I, 3961 EA Wijk bij Duur
stede, telefoon 0343
572955 (na 18 uur). 



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

In 'Filatelie' van maart jl. 
(pagina's 204 en 205) be
steedden we aandacht 
aan het namaken van op

drukken op zegels. Bij 
deze vorm van vervalsin
gen is het oogmerk de 
posterijen of de verza-

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). 

^(^^/-v_'\-'^.„/-u~ /^^r*^r-'^ 
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Hierboven: Nederlands-Indié, hulpuitgifte 1921-1922 
(NVPH-nummer 146). Links het origineel; opdruk in 
boekdruk, rechts een vervalsing met eveneens een op
druk in boekdruk. 
De hieronder afgedrukte detailopnamen maken dui
delijk op welke punten de vervalsing van het origineel 
afwijkt. De cijfers en letters van de vervalsing zijn veel 
schraler/smaller dan die van het origineel; de lijnen 
zijn - net als bij type II van de opdruk van 32'/2 cent -
smaller bij elkaar staand. Soms ziet men op de achter
zijde, rondom de perforatie, een deel van de opdruk-
lijnen afgedrukt. Let u vooral op de afstempelings-
datum: die kan bij deze vervalsing vóór 1921 liggen! 

meiaars te benadelen, 
met de nadruk op de laat
ste groep. In maart werd 
uitvoerig beschreven wel
ke klassieke of moderne 
technieken kunnen wor
den gebruikt om een 
opdrukvervalsing te 
creëren. Ongeacht van 
welke techniek gebruik 
wordt gemaakt: de pro
ducten die dat oplevert 
komen vroeg of laat in 
een collectie terecht. 
Vandaar dat het geen 
kwaad kan om - met de 
op deze pagina's getoon
de voorbeelden in de 

hand - de documentatie 
die in het maartnummer 
werd verstrekt er nog 
eens op na te slaan. 
De vervalsingen die hier 
worden getoond gaan 
meestal vergezeld van 

een orginele (lees: echte) 
zegel. In bepaalde geval
len wordt een uitvergro
ting gebruikt om de ver
schillen aan te tonen. 

DIALEZINGEN OVER VERVALSINGEN 

Verenigingen die belangstelling hebben voor een 
dialezing over het herkennen van postzegelverval
singen kunnen dat de redactie van 'Filatelie', Klip
per 2,1276 BP Huizen laten weten. Uw brief gaat 
naar de schrijver van deze rubriek, die daarna 
rechtstreeks contact met u zal opnemen. 

IMMMMMMAMM 

JA.Jti yWinyU' 

Geheel links: zegel van 
Nederlands-Indië, op
druk 'DIENST' (NVPH-
nummer Dg); origineel; 
opdruk in boekdruk. 
Daarnaast: Dienstzegel 
Nederlands-Indië (NVPH 
D2of); originele zegel 
met kopstaande opdruk 
gestempeld. Onder de twee 
zegels een bladzijde uit 
een rondzendboekje met 
zegels die alle van de zo
genaamd kopstaande op
druk 'DIENST' waren 
voorzien. Voor deze 'op
drukken' was gebruik ge
maakt van een stempel. 
Aan de achterzijde was 
duidelijk de doorslag van 
de gebruikte dunvloeiba-
re stempelinkt te zien. 
Het boekje bevatte ook 
gestempelde opdrukken 
'BUITEN BEZIT' op hoge 
waarden en'BEZIT BUI
TEN' op lage- en hoge 
waarden, en dat alles 
stevig uitgeprijsd. 

' - - ^ / " ^ / ^ y r 

Luchtpostzegel van Ne-
derlands-Indë, opdruk 
1932 (NVPH-nummer 
I/f). Van deze spectacu
laire foutdruk werden 
uiteraard vervalsingen 
vervaardigd. Wat hier is 
afgebeeld is een comple
te vervalsing: de basisze
gel is nagemaakt (hij 

werd gedrukt op hout-
houdend papier) en de 
valse opdruk is later op 
deze valse zegel aange
bracht. Ook de tanding is 
niet correct. De kop
staande opdruk is in boek
druk aangebracht. 

Nogmaals de foutdruk 
i/fvan Nederlands-Indië 
(achterzijden van origi
neel en vervalsing). On
der ultraviolet licht zijn 
duidelijk de verschillen te 
zien tussen het houthou-
dende papier (boven) en 
het normale papier van 
de echte basiszegels. 



Linies: Nederland, 
dienstzegel 'Armenwet' 
(NVPHnummer 3); ver
valsing; opdruk in boek
druk. Voor een vergelij
king van de opdruk: zie 
de detailopname rechts
onder(boven). Letvooral 
op de afstempelingsda
tum, 16 jan 01 (igoi). 
Midden: Nederland, 
dienstzegel 'Armenwet' 
(NVPHnummer 6); ver
valsing; opdruk in boek
druk. De opdruk heeft 
veel te hoge letters (ver
gelijk ook hier de detail
opname). Let op de af
stempelingdatum, 
24.8.II (1911). 
Rechts: Nederland, 
dienstzegel 'Armenwet' 
(NVPHnummer 7); ver
valsing; opdruk in boek
druk. De opdruk heeft 
veel te brede letters (zie 
detailopname/boven). 
Ook hier is de stempelda
tum weer van belang; 
12.VI.22 (1922). 

De 'Armenwet'opdruk

zegels mochten worden 
gebruikt 31 januari 1913 
tot en met 31 oktober 
1919. Als de opdrukze
gels zijn voorzien van an
dere data dan kunt u rus
tig aannemen dat u met 
opdrukvervalsingen te 
maken hebt. 

Rechtsonder: Nederland, 
dienstzegel Armenwet 
(NVPHnummer 8, ver
gelijking van echt en ver
valst); opdruk in 
boekdruk. De bovenste ze
gel heeft de echte opdruk 

'ARMENWET'(let op de 
karakteristieke letters 
'R ' , 'M' , 'N'en 'W'.De 
onderste zegel heeft een 
vervalste opdruk. 

Als u een exemplaar van 
NVPHnummer 8 aange
boden krijgt waarbij de 
opdruk aan de bovenzijde 
is geplaatst (zoals bij alle 
andere waarden het geval 
is) dan heeft u te maken 
met een vervalsing; de 
opdruk is bij NVPHnum
mer 8 in het midden van 
het zegelbeeld geplaatst. 

Linksboven: Frankrijk, 
luchtpost, zogenoemde 
IledeFrancezegel (Yvert 
& Telliernummer LP3); 
vervalsing; de opdruk is 
gekopieerd. 
Deze bijzondere, speciaal 
vervaardigde zegels wa
ren altijd al een dankbaar 
vervalsingsobject. De 
'opdruk' bestaat in dit 
geval uit een dikke laag 
glimmend gekopieerd 
materiaal. 
Deze zegel werd ter keu
ring ingeleverd, samen 
met de opdrukzegel 10 op 
1.50 f. blauw (typePas
teur). Beide zegels had
den identieke 'opdruk
vormen', zoals de brede 

voet van de ' i ' en de uit
gelubberde ronding van 
'o' (zie de afbeelding 
rechtsonder), de afgeron
de lijnen en het gaatje in 
de onderste balk. 
Middenboven: idem. Ook 
dit is een vervalsing; de 
opdruk is in boekdruk aan
gebracht. De cijfers en 
letters zijn te smal; de 
ophaal van de ' i ' is een 
vlag, de ' i ' , 'F' en 'R' mis
sen de voetschreven; ui
teraard is de inktkleur 
niet juist. 
Rechtsboven: idem, nog
maals een vervalsing; de 
opdruk is gestempeld. De 
opdruk lijkt meer op die 
van het origineel; de vlag 

van de ' i ' lijkt op een 
hakbijl, de afstand van de 
waarde tot de lijntjes is 
kleiner dan normaal. 

Onder: Frankrijk, lucht
post, 1927 (Yvert & Tel
liernummer LPi); origi
neel; opdruk in boekdruk. 
De opdruk is aange
bracht op speciaal voor 
deze tentoonstelling te 
Marseille vervaardigde 
zegels van 2 franc in het 
type Merson. De kleur 
oranje is karakteristiek 
voor deze opdrukzegels. 
Het vliegtuig heeft een 
speciale vorm; de tekst 
Poste Ae'rienne zijn eigen 
lengte, het accent op de 
'e' een eigen vorm en de 
punt op de 'i' is vierkant. 

Geheel onder: idem, nu 
als vervalsing; opdruk in 
boekdruk op een zegel uit 
de gewone, koerserende 
reeks (andere kleur oran
je). De opdruk is veel te 
blauw; Poste Ae'rienne is 
veel te smal, het accent 
op de 'e' te puntig. Zegels 
met vervalste opdrukken 
hebben meestal een on
duidelijk stempel of een 
te vroege Stempeldatum. 
Er zijn gevallen bekend 
waarbij over het oude 
stempel heen vervalste 
tentoonstellingsstempels 
werden geplaatst. 

Aérienne 

•* IMMMtaM*«rfMMMa(MiiÉfMMIih**i^^ 
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Poste Aérienn/ 

Hierboven: Frankrijk, 
voorafstempeling ('préo
blitéré'), 1920 (Yvert & 
Telliernummer Préo 69). 

Het gaat om een verval
sing; de opdruk is geko
pieerd. Het betreft hier 
één van de duurste Fran
se zegels. Officieel zijn 
deze zegels niet uitgege => 
ven, maar er bestaan ver = 
moedelijk toch twee vel ^ 
lenvan. — 
De opdruk is in dit geval ^ 
met behulp van een ko ^ 
pieermachine aange S 
bracht. Rondom de let ^ 
ters zijn duidelijk de i 
zwarte partikels te zien ^— 
die aan het papier zijn M l 
blijven kleven na het ko ■» • 
pieren.(zie links naast de 
'T'van'Postes'). Rechts
boven ziet u een detailop
name van de opdruk. 

http://12.VI.22
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Linksboven: Frankrijk, 
voorafstempeling ('préo
blitéré'), ig20(Yvert& 
Telliernummer Préo 24); 
origineel; opdruk aange
bracht in boekdruk. Voor 
de opdrukken van Postes 
Paris 1920,1921,1922 en 
Postes France 1921 en 1922 
geldt dat de opdruk voor 
het grootste deel is uitge
voerd op zegelvellen die 
speciaal zijn vervaardigd. 

De opdruk is uitgevoerd 
in een enigszins matte, 
zwarte inkt. 
Middenboven: Frankrijk, 
voorafstempeling ('préo
blitéré'), 1920 (Yvert& 
Telliernummer Préo 24); 
vervalsing; de opdruk is 
in boekdruk aangebracht. 
Voor het maken van een 
cliché is de opdruk geko
pieerd. Flierbij zijn vooral 
de uiteinden van de let

Links: zegel van de Fran
se koloniën (Yvert & Tel
liernummer 59); verval
sing; de opdruk is gestem
peld. 
De voor deze opdruk ge
bruikte zegel is echt, de 
opdruk 'SENEGAL' is 
echter vals (fantasiepro
duct) en ook het stempel 
is vals. 

ters ronder geworden 
dan bij de originele op
druk, die over het alge
meen vrij strakke, rechte 
uiteinden heeft. De let
ters zijn bijvoorbeeld 
smaller, de 'R' heeft een 
misvormde voet, het cij
fer ' i ' heeft versleten 
schreven, de '9' een te 
korte krul en de '2' heeft 
een krul. 
Rechtsboven: Frankrijk, 
voorafstempeling ('préo
blitéré'), 1920 (Yvert & 
Telliernummer Préo 24); 
vervalsing; de opdruk is 
in boekdruk aangebracht. 
Vergelijkt u deze opdruk 
met de linkerafbeelding 
dan ziet u duidelijk de 
verschillen: verkeerde 
letters, zoals 'PAR' en de 
cijfers '192'. 

Linksboven: Frankrijk, 
Franchise Militaire (Y&T 
FM3); origineel; opdruk 
in boekdruk. Rechtboven: 
idem, vervalsing; opdruk 
in boekdruk. De boven en 
middenbalk van de 'F' is 
te kort; de 'M' is te dik en 
onderkant van de Vvorm 
is puntig; de letters zijn 
moderner dan de origine
le. Opdrukkleur matter 
zwart. 
Linksonder: Frankrijk, 

M. 

Franchise JVIilitaire (Y&T 
FM4); origineel; opdruk 
in boekdruk. Basiszegel 
type III. Rechtsonder: 
idem; vervalsing; opdruk 
in boekdruk. Basiszegel 
niet van het type III, maar 
van het type I; dat kan 
dus niet. Ook de kleur 
van de opdruk is niet 
juist, de punten zijn te 
klein en bovendien is de 
opdruk over het stempel 
heen gedrukt. 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

l o l 

Ned. Indié 
Cat. N.V.P.M. 
Posflris 
3 
33 
34 
35 
167/70 
172/75 
180 
182/85 
217/20 
221/25 
228/29 
230/34 
235/38 
239/40 
241/45 
261 
264 
265 
272 
273 
280 
281 
286 
289 
290/92 
293/97 
298/03 
304/16 
322/25 
326/32 
333 
334/36 
345 
346 
347/48 
349/50 
360 
371 

8,75 
5,75 

3 0 , 

48,75 
58,50 
87 75 
9,75 

38,50 
61,50 
28 50 
19 50 
28 50 
9 75 
6 25 

2 0 
52 50 
4 5 
42 50 
2 50 
6 

292,50 
22,50 
28 50 

4 7 0 

2 5 
4 5 
4,50 

16,25 
3,75 

28,50 
0 50 
2 50 

5 5 
11250 

125 
150 

1 5 0 

1 0 

383/88 
LP 1/5 
11 
18 

375, 

7 5 
925 
4 25 

Port 5/13 175,

met plakker 
17/22 
23/30 
29 
36 
38/39 
39a 
40/47 
48/57 
58/59 
62 
63/80 
63a 
65a 
68a 
71a 
74a 
77a 
63f/78f 
81/98 
811 
821 
831 
841 
861 
881 
891 
921 
99/34 
135/37 
142/48 
149/59 
160/66 
186/10 
216 
Dienst 

100, 

4 7 0 

47 50 
4 5 
150 
1,50 

5 5 , 

195, 

215, 

4 75 
337,50 

2 50 
9,25 

13,50 
10 50 
42,50 

135, 

160 , 

3 6 5 

125 
125 
6,25 
2 50 
6,25 
2 , 
9 25 

16,50 
200 , 

3 0 , 

3 0 , 

390 — 
250 , 

160 , 

2,75 

1/7 
8/27 

152 50 
198 50 

Brandkast 
1/7 
Curasao 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
24 
25 
42/43 
71/72a 
Postlrls 
13/17 
44/70 
73 
75/81 
89/99 
100 
101/02 
103 
121/25 
126/37 
138/40 
141/52 
153/57 
158/63 
164/67 
168/77 
178/81 
182/84 
185/95 

373,50 
z,gont 

9,25 
9 0 
2150 

1 1 5 

5 5 . 

9 0 . 

72,50 
3,25 

8 5 
1 8 0 

7 5 , 

28 50 
2 5 , 

2 2 5 

125, 

5 0 

7 0 , 

237 50 
12,50 

1000,

225 , 

4 50 
16 25 
7 50 
4,75 

310 , 

9, 
146,50 

3 5 , 

4,75 
4 25 

2 5 , 

420 , 

4,50 
147,50 

196/97 
198/99 
200/05 
206/08 
209/10 
211/33 
234/38 
239/43 
LP 4/16 
17 
18/25 
41/44 
45/52 
53/58 
69/88 

175 
150 

21.50 
22,50 
11,50 

6 9 5 

7 5 , 

7 0 , 

7 5 , 

66.50 
325.

42,50 
27,50 
33,50 

525, 

Port z.gom 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Postfris 
44/60 

3 75 
2,50 

4 0 . 

487.50 
27,50 
12 50 

243,50 
13 50 
13 50 
5150 

17 50 
met plakker 
20 
22 
24 
26/28 
35 
37 
38 
39 
40 
41 
75/81 
89/99 

3 0 , 

1 9 5 

2 5 
8 5 
2 5 
3 0 
3 0 
3 0 
6 5 
6 0 , 

375, 

7 5 , 

308 blok 6 0 , 

309/11 4 5 . 

312/15 32.50 
317/20 12 50 
331/34 16,50 
LP 
1/7 3 5 , 

8/14 900 , 

15/19 540 , 

20/22 52,50 
24/26 5 0 

27/28 2,75 
29/30 7,50 

35/46 iso 

Ned. Nw. Guinea compleet postfris incl. port en Untea catw. f. 594,— 
voor t . 175,—. 
Nederland postfris 534/37 met certificaat muis f. 1350,— 
Curasao postfris met certificaat muis 75/81 f. 1075,—. 

104/20 
LP 1/3 
26/40 
Port 
21/30 
31/33 
34/43 

3 1 0 

125,

180, 

16,50 
180, 

350 , 

Suriname Z gom 
1 
2 
3 
7 
13 
16/20 
23/28 
29 
30 
31 
32 
33 
34/36 
58/59 
58a/59a 
60/64 
65/68 
Port 
3 
4 
6 
7 
8 
9/14 
15/16 
Posttris 
100/03 
111/14 
115 
116/17 
118/26 
130/36 
137/40 

4,25 
2,50 
2,50 

26,50 
47,50 
6 0 , 

180, 

42,50 
105 — 

7.50 
18.50 
7,50 

96,50 
36,50 

460, 

321,50 
3 0 

1 0 , 

165, 

1 0 , 

6,50 
3,50 

4 5 
3 1 5 

115. 

16.50 
3 5 
42 50 

2 1 0 

6 0 , 

8 0 , 

141/44 105 — 
7 50 

7 0 . 

2 5 , 

145 
146/49 
150 
151/56 8 0 , 

167/78 285 , 

179/82 32.50 
183/86 
187/89 
190/93 
195/96 
197/99 
206/09 
210/13 
214/19 
220/28 

17.50 
8 50 

14,25 
3 0 . 

4 5 , 

9 50 
5 , 

2 5 

11,50 
220/43 310 , 

245/46 1,75 
247/48 
257/73 
276/77 
280/83 
284 
285/94 
295/96 
297/07 

7.50 
3 5 . 

7 50 
87 50 

1 

5 5 

7,50 
1 5 , 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
O ■ A> J /  \ ■ x Tel./Fax 0302618720 
O.J.C, den Oudsten Bank394769112 

Giro 216275 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

_¥ÄN VLIET 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffelpartij

en etc. bieden v/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 v/ij in staat maandelijks honderden nieuv/e partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: 

PZH Fa. V a n VLIET Geopend woe .  v r l l .0017.00 
Molecatenlaan 16 b zat. 11.0016.00 > ^ 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 0555416108 of fax 0555340375 Email WVLIETUG@WXS.NL 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

mailto:WVLIETUG@WXS.NL
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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/CoUecties 
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. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdlieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. {055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

NIEUWE 
MICHEL 
EDITIES 
12MEI A.S. 
Caraïblsche Eilanden 2000, 
Overzee band 2 
Telefoonkaarten Duitsland 2000 
Oostenrijk Speciaal 2000 
Zwitserland-Llechtenstein 
Speciaal 2000 
Proefabonnement Michel Rundschau april-december 

frunnn 

f 1 0 4 , - * 
ƒ 56,—* 
ƒ 5 2 , - * 

ƒ 5 2 , - * 
ƒ 49,50 9 nrs 

fiirli^lijk t ) tncjeniiino 
r I I • A Oude Woudenbergse Zandweg 4 rtJT f l R l r i R l n R 3707 AN Zeist tel 030-6924800 

Oli^l \^\^\ \\\^\\Ji\j tax 030-6933011 postgironr 1700 

de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn E.S.P.A. 

Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn 
Wij zijn een nieuwe veiling die tenminste twee maal 
per jaar een schriftelijke veiling houdt. 
Wij veilen: 
- oudere postzegels 

losse nummers 
- betere series 
- poststukken 

Ruim van te voren maken wij een goed gedocumenteerde 
catalogus die wij rechtstreeks toesturen aan geïnteresseerden. 
Hierin staan tevens onze veilingvoorwaarden. 
Heeft U interesse dan kunt U de catalogus telefonisch, per fax 
of via e-mail bestellen 
Vanzelfsprekend kunt U ook aangeven dat U op onze verzend
lijst wilt komen staan indien U zich nog niet heeft opgegeven. 
Onze eerst volgende schriftelijke veiling is juni 2000, 

In deze zomerveiling hebben wij een keur aan 
eerste emissie Nederland. 
Vraag onze gratis catalogus direct aan . 
U kunt ook volgens afspraak op de donderdag en 
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur voor de veiling
afsluitdatum de kavels bekijken op ons adres; 
Molecatenlaan 16b te Ugchelen (Apeldoorn) 

De volgende veiling zal plaats vinden in okt/nov. 2000. 
Ook hierin zijn topnummers opgenomen van Nederland-
West Europa en diverse andere landen. 
Heeft U speciale wensen dan kunnen wij U wellicht een 
aanbieding maken, waarbij de kwaliteit voorop staat. 
U hoeft dan alleen in dat geval uw wensen kenbaar te 
maken per brief-fax of e-mail. 

Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 
«055-3603413 fas 055-5763149 

e-mail cspa(@,club.tip.nl 

Postzegelveiling 
E.S.P.A. 

Bezoekadres volgens afspraak; 
Molecatenlaan 16b Ugchelen (Apeldoorn) 

tegenover de bibliotheek. 



SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLAND) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Non value indicators . probleem woor komendegeneratiesjïlatelisten' 

NPC dertig jaar 
Al enige keren kon in 
deze rubriek melding 
worden gemaakt van lof
felijke publicitaire activi
teiten van Nederland-ver
zamelaars buiten ons 
land. Des te meer aanlei
ding om te berichten over 
het fraai verzorgde boek
werk dat de vereniging 
Netherlands Philatelists 
of California ter gelegen
heid van haar dertigjarig 
bestaan heeft uitgegeven. 
Albert R. Muller opent de 
reeks artikelen met een 
bijdrage over alle zegels 
met een frankeerwaarde 
van 30 cent in de periode 
1917-1947. G. de Haas 
schrijft over de plaatfou-
ten bij de opdruk '4 cent' 
van 1921 en Martin W. 
O'Grady bericht over de 
POKO-perforaties bij di-

=, verse roltandingemissies. 
° John Heimans vertelt over 
^ zijn hobby: het ontdekken 
z! en verzamelen van allerlei 
" productiefouten bij (Ne-
^ derlandse) postzegels; hij 
^ noemt ook een aantal op-
^ drukfouten op Indische 
^ zegels. Bill Chevallier be-
"^- schrijft de treinzegels en 

20 A Hans Kremer heeft het 
" » over de zogenoemde 

K(en)-nummers op 
dienstbrieven uit de be
zettingsjaren. De eerder 
genoemde Albert Muller 

draagt nog een uitgebreid 
artikel bij over 125 jaar 
Holland-Amerikalijn, 
ooit een belangrijke scha
kel in het intercontinenta
le postvervoer. En dan 
zijn een aantal kleinere 
artikelen, onder andere 
die over de UNTEA-op-
drukken en de opdrukken 
'1/2 cent' van Suriname, 
nog niet eens genoemd. 
Kortom, zestig pagina's 
waardevolle filatelistische 
informatie met fraaie illu
straties in kleurendruk. 
Dit boek is - net als ande
re publicaties van deze 
Californische club - in de 
Bondsbibliotheek in 
Baarn aanwezig. Infor
matie is ook verkrijgbaar 
als u faxt (510)842-0160 
of e-mailt: 
hkremer(a)usa.net. 

Waarde(n)Ioos? 
Het Amerikaanse postze
gelblad Linn's Stamp 
News snijdt een onder
werp aan dat de verzame
laars van nu, maar vooral 
volgende generaties fila
telisten voor problemen 
zal stellen: hoe passen al 
die zegels zonder waar
de-aanduiding - al dan 
niet van een bepaalde 
code of letter voorzien -
in de tarieven van de di
verse postadministraties? 
Het blad beeldt zesender

tig van zulke Amerikaan
se zegels af In Europa 
komen deze non ualue in
dicators vooral in Frank
rijk en Engeland voor. 

België heeft tot nu toe al
leen een boekje met tien 
zegels met een perma
nente frankeerwaarde van 
(momenteel) 17 frank, 
genoeg voor een enkel
voudige brief binnen Bel
gië en Europa. De Fran
sen hebben met hun let
terzegels heel wat tarief
verhogingen gemar
keerd. Telkens als het 
porto naar boven ging 
verscheen er een zegel 
meteen andere letter; in 
de loop van de jaren is die 
reeks bij de letter D aan
geland. De postale toe
passing van zegels zon
der waarde-aanduiding 
kan uitsluitend uit hun 
kleur worden afgeleid. In 
Frankrijk staat rood voor 
een eerste-klasbrief (pno-
nte') en groen voor een 
tweede-klasbrief of druk
werk. De Britten zetten 
heel eerlijk ist of 2nd op 
hun 'waardenloze' ze
gels. 
Het wordt in ieder geval 
in de toekomst een heel 
gezoek om na te gaan of 
een brief uiteen bepaalde 
periode ook correct ge
frankeerd was. 

Fazantiegel..,.landingen... 

Linn's laat in een andere 
editie zien hoeveel ver
schillende uitvoeringen 
er bestaan van een en de
zelfde, gewone frankeer-
zegel uit postzegelboek
jes. Het gaat in dit geval 
om de fazantenzegel van 
20 cent, die ongetand, 
doorstoken en getand-
en dat dan aan alle kan
ten - voorkomt. Leuk 
speurwerk voor iemand 
die plezier heeft in kilo
waar. 

Wilhelms Germania 
Het Duitse blad Der 
Briefmarken-Spiegel van 
februari viert het eeuw
feest van de Germania-
zegels met een artikel 
waarin deze serie die 22 
jaar in omloop was, uit
voerig wordt beschreven 
en geïllustreerd. Omdat 
er in sommige van de 
toen nog talrijke Duitse 
staten geen groot ent
housiasme bestond voor 
keizer Wilhelm II komt 
hij niet op de postzegels 
voor. Hij koos daarom 
zelf voor het Germania-
motief, dat voor veel 
Duitsers wel aanvaard
baar was. 

Een Dan de uele verschijnm ŝvor-
men van deGermania-zcflcl. in 
ditflcual een opdrukzegel van het 
Saargebied. 

Eerst verschenen de Ger-
mania's met alleen maar 
de tekst Reichspost (dus 
zonder landsnaam) en la
ter met de tekst Deutsches 
Reich. Er kwamen veel 
postwaardestukken met 
ingedrukte zegels van het 
type-Germania uit en de 
zegels werden voor ge
bruik in de Duitse kolo

niën., het bezette België 
en omstreden gebieden 
zoals Danzig, Memel en 
de Saar ook van opdruk
ken voorzien. De oplagen 
waren groot, dus er zijn 
veel variaties in druk, pa
pier en tandingen. Geen 
wonder dat er in Duits
land een gespecialiseerde 
Germania-vereniging is. 

Eenvoudig, maor bijzonder ge
liefd de Posthoornserie Dan de 
Deutsche Bundespost. 

Een andere veelgeliefde 
Duitse serie is de Post
hoornreeks, die vanaf 20 
juni 1951 door de Duitse 
Bundespost werd uitgege
ven; in totaal zestien ze
gels met waarden van 2 
tot en met 90 pfennig. 
'Het liefste kind van de 
verzamelaars', zo begint 
een serie artikelen in het 
Duitse Bondsblad Phila
telie (januari jl.). De ze
gels, die nauwelijks vier 
jaar in omloop bleven, 
zijn onder meer interes
sant omdat er vele varian
ten in druk, tanding, pa
pier en kleuren zijn. Een 
heerlijke kluif voor filate
listen, maar geen goed
kope. Postfris wordt de 
serie nu voor 2.850 mark 
aangeboden; wie wil spe
cialiseren moet op een 
veelvoud daarvan reke-

Hassan herdacht 
De vorig jaar op 69-jarige 
leeftijd overleden Marok
kaanse koning Hassan II 
was in zijn land 38 jaar 
aan de regering. Hij was 
niet alleen de oudste van 
alle Afrikaanse rege
ringschefs, maar ook een 
van de machtigste - of
schoon hij er altijd be
wust voor heeft gekozen 
om op de achtergrond te 
blijven. 

Het Franse blad Timbro-
scopie (februari jl.) heeft 
een filatelistische biogra
fie van hem gepubliceerd 
met informatieve be
schrijvingen van alle 
postzegels waarop het 



De Dong jaar ouerleden koning 
uan Marokko, Hassan II, krecg 
aandacht van firt Franse blad 
Timbroscopie. 

portret van de vorst voor
komt. 

Kaarten van niveau 
Er bestaan heel wat post
zegels met landkaarten 
en daarover is ook al aar
dig wat geschreven. Het 
Engelse Gibbon's Stamp 
Monthly (februari) be
kijkt die zegels nu eens 
anders en heeft een arti
kel met landkaartzegels 
waarop niet alleen ste
den, rivieren, waterwe
gen en soms (spoor)-
wegen staan, maar die 
ook hoogteverschillen la
ten zien. 

De Engelse Greenimchzegel. 

In ons vlakke land zijn 
dat dan onder andere dij
ken en vestingwallen, zo
als die voorkomen op de 
Europazegels van 1982. 
De Engelse zegel van 
Greenwich is een prach
tig voorbeeld, maar ook 
elders in de wereld ko
men dit soort zegels 
voor, aldus Barbara 
McTaggart, die ook heel 
wat weet te vertellen over 
de technieken van de 
kaartenmakers. 

Handel vs Michel 
Dan nu een bericht over 
de Duitse postzegelhan-
del, dat we aantroffen in 
de Deutsche Briefmar
ken-Revue. Er blijkt een 
vrij vinnig debat gaande 
tussen de voorzitter van 
de Duitse handelaren-
hond, Carl-Heinz Schulz, 
en de samenstellers van 

de Michel-catalogus. De 
laatsten hebben in de 
meest recente editie van 
de toonaangevende 
Duitsland-catalogus een 
aantal moderne Duitse 
zegels behoorlijk naar 
beneden bijgesteld. Met 
het groeiend aantal ver
zamelaars dat zijn zegels 
rechtstreeks van Deutsche 
Post AG betrekt heeft de 
handel veel klanten verlo
ren, met als gevolg een 
geslonken omzet. De 
marges die nu voor de 
handel overblijven zijn 
vaak te gering; voor het 
compenseren van rente-
verlies op handelsvoorra
den is geen ruimte meer. 
Michel voert daartegen 
aan dat de markt voor de 
verzamelaars de prijzen 
bepaalt en dat de catalo
gus er voor de verzame
laars is. De prijzenbijstel-
ling geldt ook voor nieu
we uitgiften van andere 
landen. Handelarenvoor-
zitter Schulz betoogt -
onzes inziens terecht -
dat als verzamelaars prijs 
stellen op de dienstverle
ning van de handel, men 
daarvoor dan ook wat 
moet overhebben. 

Vraagtekens 
Een interessant poststuk 
is afgedrukt in VPT 
Nieuws (Tilburg) van fe
bruari 2000. Op het post
stuk staat de tekst Holland 
urn Great Britain. De brief 
komt uit Warschau en is 
voorzien van Engelse 
postzegels. Genoeg 
vraagtekens voor een 
diepgaand onderzoek, 
waarin de schrijver van 
het artikel goed is ge
slaagd. 

Bewaarnummer 
Geregeld verschijnen er 
nu verenigingsorganen 
met pagina's in kleur, 
hetgeen de kwaliteitvan 
de artikelen vaak ten goe
de komt. De Loupe van 
de gelijknamige postze
gelvereniging uit Leus
den is daar met haar jubi
leumnummer lojaar on
derweg een mooi voor
beeld van. In het nummer 
wordt uitgebreid inge
gaan op de postdienst 
van de Bataafse repu
bliek, de distributiekan
toren, de paardenposterij 
te Amersfoort, het post
vervoer van Amersfoort 
naar Utrecht en Maars-
bergen en de postge-
schiedenis van Leusden. 
Een bewaarnummer voor 
velen. 

Verkeerde kant 
Het Motief van de Postze

gelvereniging Altena 
heeft eveneens een jubi-
leumuitgave ter gelegen
heid van het lo-jarig be
staan. Ook hier kleuren-
pagina's , ditmaal over 
het onderwerp 'Brief
kaarten uit de periode 
1871-1940'. Verduidelijkt 
wordt hoe en waarom de 
tariefwijzigingen tot 
stand kwamen en hoe 
men handelde omdat ko
ningin Wilhelmina de 
verkeerde kant op keek! 

Koninklijk materiaal 
'Vorsten op postzegels 
en in stempels ' is het on
derwerp van bespreking 
in Eemvizier (Soest) van 
februari 2000. Niet alleen 
drie Nederlandse vorstin
nen komen of l<wamen 
geregeld voor op postze
gels; ook het Engelse vor
stenhuis heeft een forse 
bijdrage geleverd. 

Eemuizier- vorsten en vorstin
nen op postzegels. 

Er is ruimschoots materi
aal voorhanden over Kai
serin Elisabeth (Sissü), 
haar man Frans-Jozef en 
haar voorouders, zoals 
Maria Theresia. Zulk ma
teriaal is zeker te vinden 
in een Oostenrijkse lan-
dencollectie. 

Integratie 
In het blad van Oost Eu
ropa Filatelie wordt in 
het eerste nummer van de 
jaargang 2000 ingegaan 
op hetgeen recente Mid
den-Europese zegels ver
tellen over integratie en 
soevereiniteit. Dit in een 
vergelijking met gebeur
tenissen uit de afgelopen 
tien jaar en die rond het 
jaartal 1000. De bijdrage 
is verlucht met de nodige 
afbeeldingen. Achtereen
volgens komen het Heili
ge Roomse Rijk, de ker
stening en de relatie tus
sen vorst en paus aan de 
orde. 

Heyligeland 
Een verhaal als een boeien
de roman over een eilandje 
dat iets groter is dan een 
halve vierkante kilometer 
is te lezen in het februari
nummer van De Brug van 
Philatelica Den Haag. 

Helgoland: . met alleen toeris
tisch gezien, maar ook injilotelis-
tisch oogpunt interessant.. 

Het gaat over Helgoland, 
oftewel Heligoland, ofte
wel Heiligeland. Een 
Franse atlas uit 1762 
spelt het namelijk als 
Heijlifleland, waarschijn
lijk naar Hollands voor
beeld. Met belangstelling 
kijken we uit naar het 
vervolg in het aprilnum-
mer. 

Op weg naar eenheid 
Het blad De Maasmond 
van de gelijknamige post
zegelvereniging uit Spij-
kenisse verhaalt in het fe
bruarinummer over 'De 
lange weg naar één 
Duitsland'. De geschie
denis vanaf 1851 komt 
puntsgewijs aan de orde 
met aandacht voor het 
Norddeutsche Postbezirk, de 
Duitse Reichspost en de di
verse bezettingszones, 
tot aan 3 oktober 1990, 
de datum waarop de DDR 
zich aansloot hij de Duit
se Bondsrepubliek. 

Beeldhouwkunst 
In het decembernummer 
1999 van Hermes (post
zegelvereniging Grieken
land) staat een veelbelo
vend eerste deel over de 
'Sculpturen uit het land 
van Ajax en Odysseus'. 

Hermes... Griekse beeldhouu)-
kunst ivordt belicht.. 

In de ontwikkelingsge
schiedenis van de Griek
se beeldhouwkunst ko

men in dit eerste deel 
achtereenvolgens de vol
gende perioden aan de 
orde: het neolithicum, de 
vroeg-cycladische perio
de, de vroeg-archaïsche 
periode, de midden-ar
chaïsche periode en de 
laat-archaische periode 
en daarmee zijn we dan 
in omstreeks 500 voor 
Christus aangeland. 

Niet marginaal 
De Studiegroep Britannia 
maakt in het februari
nummer een begin met 
het herplaatsen van inte
ressante artikelen uit het 
verleden. In dit nummer 
een uitgebreid artikel 
over 'wat de margins ons 
vertellen'. Het betreft 
hier informatie die in 
1974 aan de leden werd 
verstrekt in het medede
lingenblad, maar die nu 
voor veel leden niet meer 
of moeilijk beschikbaar 
is. Het artikel geeft nog 
steeds informatie die ac
tueel is. 

Bij de tijd 
In Bondsnieuws, het or
gaan van de Koninklijke 
Landshond van Belgische 
Postzegelkringen (KLBP) 
wordt het begrip tijdme
ting voor de thematische 
verzamelaar nader uit
eengezet. 

Tijd en tijdrekening komen in het 
Belgische Bondsnieuuis aan bod. 

Na elkaar komen de on
derwerpen: Wat is tijd, 
Wat is tijdmeting. Tijds
duur en Tijdschaal aan de 
orde. 

Speelman Gods 
'Het Bachjaar 2000' is 
een bijdrage in het janu
ar inummer van de Am
sterdamse Postzegel 
Jeugdclub Het Tolhuis. 
Dit jaar wordt de 250ste 
sterfdag van 'de speel
man Gods ' , Johann Se
bastian Bach herdacht. 
Op vijf pagina 's wordt 
een overzichtelijk beeld 
geschetst van deze grote 
componist , met veel de
tails over zijn levensloop. 



NATIONALE SCHATKAMER 
VIERT TWEEDE EEUWFEEST 

Emoties uit het Rißsmuseum op tien postzegels 
DOOR JEFFREY G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

'De verbeelding van de emotie' is het thema von een 

velletje van tien zegels dat ter gelegenheid van het 200-

jarig bestaan van het Rijksmuseum door PTT wordt 

uitgegeven. Het velletje verschijnt ongeveer op het 

moment dat deze editie van Filatelie bij u in de bus valt. 

Jeffrey Groeneveld geeft een korte rondleiding door onze 

'nationale schatkamer'. 
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Afbeelding J 

Het Rijksmuseum is het groot
ste museum voor kunst en ge
schiedenis in Nederland {af
beelding 7). Het herbergt bijna 1 
miljoen voorwerpen en jaarlijks 
trekt het eenzelfde aantal be
zoekers. Het bekendste onder
deel van de collectie is de verza
meling Nederlandse schilder
kunst uit de zeventiende eeuw, 
die twintig Rembrandts en top
stukken van Johannes Vermeer 
[afbeelding2), Frans Hals, jan 
Steen [afbeelding fj, Jacob van 
Ruisdael en Gabriel Metsu [af 
beelding4) omvat. Minder be
kend is dat het museum daar
naast een uitgebreide verzame
ling beeldhouwkunst en kunst
nijverheid bezit met meubels, 
glas, zilver. Delfts Blauw, pop
penhuizen en mode, evenals 
een grote collectie prenten en 
dat het verder nog een grote 
historische verzameling onder 
zijn dak heeft [afbeelding§). 

VERKWANSELEN 
Toen in 1795 ^^ Oranjes voor 
de Fransen waren gevlucht, 
zorgde de bezetter ervoor dat 
de stadhouderlijke schilderijen-
collectie als oorlogsbuit naar 
Frankrijk werd overgeplaatst. 
De republikeinse patriotten, die 
het gezag overnamen, hadden 
totaal geen belangstelling voor 
dit cultuurgoed. Sterker nog, zij 
hielpen mee de kunstcollectie 
van de Oranjes te verkwanselen 

Ajheeldmg 6 

door veilingen te organiseren. 
Het gevolg was dat toen in 1798 
de regering tot inkeer kwam en 
plannen maakte voor de oprich
ting van een nationale kunstga
lerij, het belangrijkste deel van 
de kunstcollectie verdwenen 
was. Wat resteerde van het 
stadhouderlijk bezit werd naar 
Hulsten Bosch [afbeelding6) 
m Den Haag overgebracht, 
waar op 31 mei 1800 de Natio
nale Konst-Callery werd geo
pend. 

NATIONALE l E i i E l i ) 
De Bataafse Republiek was 
geen lang leven beschoren. Kei-

zer Napoleon [afbeelding/j 
creëerde in plaats daarvan het 
Koninkrijk Holland en benoem
de zijn broer Louis tot koning. 
Deze voelde zich in zijn nieuwe 
koninkrijk zeer thuis. Hij pro
beerde de taal van zijn onderda
nen te spreken door les te ne
men bij de dichter Bilderdijk. 
Hij bestudeerde de geschiede
nis en veranderde zijn naam in 
Lodewijk. De koning wilde zich 
in Amsterdam vestigen en eiste 
van het gemeentebestuur dat 
het stadhuis aan hem zou wor
den afgestaan. Bij de inrichting 
van wat voortaan het Paleis op 
de Dam zou heten reserveerde 
hij een aantal vertrekken voor 
de kunstcollectie uit Huis ten 
Bosch. Hij kreeg ook de be
schikking over een aantal be
langrijke schilderijen uit Am
sterdams bezit, waaronder de 
Nachtwacht van Rembrandt. 
Met deze bijzonder vooruitstre
vende openstelling hoopte de 
koning bij zijn volk in de gunst 
te komen. Met het tonen van 
historische objecten uit een glo-
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rieus verleden, zoals het harnas 
van Piet Hein (a/bee/c//ng.S), de 
sabel van Michiel de Ruyter (af
beelding g) en de boekenkist 
van Hugo de Groot [afbeelding 
10) en de meesterlijke schilder
kunst van de Gouden Eeuw 
hoopte Lodewijk Napoleon te 
bereiken dat iets van die glorie 
op hem zou afstralen. Boven
dien poogde hij hiermee zijn 
verdeelde volk te verenigen 
door het te herinneren aan een 
gemeenschappelijke glorietijd. 
Hij besteedde dan OOK veel aan
dacht aan de collectie, bracht er 
structuur in, zorgde voor extra 
cachet door de naam in Konink
lijk Museum te veranderen en 
dacht na over een nationaal be
leid op het gebied van kunsten 
en wetenschappen. Hij had 
grootste plannen om de collec
tie onder te brengen in een Pa
leis van Wetenschappen en 

Kunsten. Zijn broer, de keizer, 
gooide echter roet in het eten. 
In nSio werd Lodewijk Napole
on teruggeroepen en het ko
ninkrijk werd ingelijfd bij Frank
rijk. 

NIEUW GEBOUW 
Het Koninklijk Museum heette 
voortaan het Groot Hollands 
Museum en de gemeente Am
sterdam deed haar uiterste best 
om de collectie veilig te stellen. 
Na de terugkeer van de Prins 
van Oranje [afbeelding 77) als 
soeverein vorst volgden twee 
naamswijzigingen, maar die 
van 1815 zou definitief blijken te 
zijn. Vanaf dat moment was de 
naam Rijksmuseum. De staat 
nam weer de verantwoordelijk
heid op zich voor het beheer 
van de kunstcollectie. De nieu

we koning was echter niet zo 
gecharmeerd van het idee om 
net groeiende museum onder
dak te blijven bieden. Het ge
meentebestuur was er op ge
brand om de collectie voor de 
stad te bewaren en stelde daar
om hetTrippenhuis aan de Klo
veniersburgwal ter beschikking. 
Daar verhuisde de collectie naar 
toe in 1817. 
In hetTrippenhuis verwierf het 
Rijksmuseum zijn faam als bes
te verzameling van Nederland
se schilderkunst. Talloze bezoe
kers uit binnen- en buitenland 
kwamen de collectie bewonde
ren. Zij gingen dan meestal ook 
naar het Museum Van der 
Hoop, eveneens aan de Klove
niersburgwal. De verzameling 
daar, die was gelegateerd aan 
de stad Amsterdam, bevatte on
der andere de joodse bruid (af
beelding 12) van Rembrandt en 
de Brieffezende vrouw [afbeel
ding 75) van Vermeer. 
De collectie van het Rijksmuse
um dijde verder uit en het werd 
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Aflieelding 14 

duidelijk dat het Trippenhuis op 
den duur dit alles niet meer zou 
kunnen herbergen. Amsterdam
se kunstliefhebbers, waaronder 
de schrijver Potgieter [afbeel
ding 14), pleitten voor een 
nieuw gebouw. Naar goed Ne
derlands gebruik werd een 
commissie in het leven geroe
pen om de bouw van een muse
um voor te bereiden, dat in ge
bruik kon worden genomen bij 
het vijftigjarig bestaan van het 
koninkrijk in 1863. Er werd een 
geldinzameling gehouden en 
men schreef een prijsvraag uit. 
Hoewel de jury vond dat de in
zendingen niet voldeden aan de 
gestelde eisen, werden toch 
twee ontwerpen bekroond. Eer
ste werd het plan van de broers 
Ludwigen Emil Lange, tweede 
werd de inzending van P.J.H. 
Cuypers. Na mislukte pogingen 
om de ontwerpen aan te passen 
en tevergeefs onderhandelen 
met het rijk om de financiering 
rond te krijgen, liepen de plan
nen uiteindelijk op niets uit. In 

Afieelding 12 Ajbeeldmg 13 
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1872 kwam men tot een nieuw 
initiatief. Enige leden van de 
oude commissie richtten zich 
tot ministerThorbecke [afbeel
ding 75) met de vraag een be
drag op de rijksbegroting te re
serveren voor de bouw van een 
nieuw museum. Zijn opvolger 
gaf een positief antwoord, dat 
gevolgd werd door de financiële 
steun van de gemeente Amster
dam. Die stelde bovendien 
grond ter beschikking en zegde 
toe de meeste van haar schilde
rijen in bruikleen te zullen ge
ven aan het museum. Aan vier 
architecten werd gevraagd een 
ontwerp te maken en in 1876 
kreeg Cuypers de definitieve op
dracht. De officiële opening van 
het gebouw vond plaats op 13 
juli 1885 [afbeelding 16). Koning 
Willem III [afbeelding 77) toon-
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plaats deed men dat door voor
zieningen in en rond het ge
bouw aan te brengen. Maar 
daarnaast ging men over tot het 
onderbrengen van kunstwerken 
buiten Amsterdam. De belang
rijkste stukken, waaronder de 
Nachtwacht, werden met voor
rang naar kasteel Radboud [af-

ven sinds de opening in 1885, 
maar het interieur onderging 
een metamorfose. Pas in 1975 
waren alle plannen die vlak na 
de oorlog waren ontwikkeld ge
realiseerd, maar het gebouw 
zou er niet overzichtelijker op 
worden. Inmiddels zijn er weer 
nieuwe plannen om het Rijks-
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de bijzonder weinig belangstel
ling en liet zich vertegenwoordi
gen door een aangetrouwde 
neef, de vorst van Wied. Het 
museum was toen het grootste 
gebouwvan Nederland, dat 
met zijn acht torens grote in
druk op de toeschouwers maak
te. Het werd de 'kathedraal van 
Cuypers' genoemd, verwijzend 
naar het kerkelijke karaktervan 
het gebouw. Duidelijk was te 
zien dat de architect zich een 
naam had verworven als bou
wervan kerken. 

ONDER ÉÉN DAK 
Het nieuwe museumgebouw 
maakte een einde aan de ver
snippering van het nationale 
kunstbezit, dat op verschillende 
plaatsen in het land was onder
gebracht. Het museum bood 
op dat moment onderdak aan 
het Rijksmuseum van Schilde
rijen, de Rijksverzameling van 
Kunstwerken en Moderne 
Meesters, het Rijkskabinet van 
Prenten en Tekeningen, het Ne
derlands Museum voor Ge
schiedenis en Kunst en de 
Rijksverzameling Gipsafgietsel 
en Beeldhouwwerken. Tegen
woordig zijn de moderne mees
ters in het in 1895 geopende 
Stedelijk Museum te zien, ter
wijl de gipsafgietsels her en der 
in het land terecht zijn geko
men. Door de concentratie van 
nationale kunstwerken en histo
rische stukken in het Rijksmu
seum kon een belangrijk doel 
beter nagestreefd worden, na
melijk de versterking van het 
nationaal bewustzijn. Dit was 
op het moment van opening al 
een tamelijk achterhaald idee 
over de functie van een muse
um, maar het zou nog tot in de 
jaren twintig van de vorige 
eeuw duren voor er ruimte 

kwam voor de ontwikkeling van 
nieuwe ideeën. Die leidden tot 
een scheiding van kunsten ge
schiedenis, waardoor de talloze 
historische voorwerpen werden 
ondergebracht op een aparte af
deling. Dat is met enige aan
passingen tot op de dag van 
vandaag zo gebleven. Maar hoe 
lang nog is de vraag, want juist 
nu zijn er plannen om kunst en 
geschiedenis weer te integre
ren. Een keuze die bij vele histo
rici de haren hebben doen rij
zen. 
In de jaren twintig begon men 
ook met het organiseren van 
bijzondere tentoonstellingen, 
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beelding20) bij Medemblik ge
bracht. In 1941 kwamen specia
le schuilkelders in Heemskerk 
en Castricum gereed voor 
kunstcollecties uit het gehele 
land. Eind 1941 echter besloten 
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die daarvoor nauwelijks waren 
gehouden. De historische ten
toonstelling van de stad Am
sterdam, Rembrandt-tentoon-
stellingen {afbeelding 18) en 
een expositie over Engelse 
schilderkunst trokken vele be
zoekers. De basis voor de grote 
tentoonstellingen van na de 
oorlog was gelegd. Het mu
seum heeft naar daaraan zijn 
internationale faam mede te 
danken. De exposities zijn niet 
alleen van zeer hoge kwaliteit, 
maar tevens wordt geprobeerd 
om aanzetten te geven tot nieu
we inzichten (af
beelding ig). 

DE OORLOGSJAREN 
De Tweede Wereld
oorlog bracht voor 
het museum zo zijn 
eigen problemen 
met zich mee. Toen 
de mobilisatie in 
1939 werd afgekon
digd sloot het Rijks
museum zijn deu
ren voor het pu
bliek. Het kunstbe
zit moest in veilig
heid worden ge
steld. In de eerste 

de Duitsers dat vanwege strate
gische belangen de hele kust
strook ontruimd moest worden. 
De topstukken werden vervol
gens in speciale kluizen in de 
mergelgrotten van de Sint Pie-
tersberg bij Maastricht opge
borgen. De collectie zou de oor
log goed doorstaan. 

VERBOUWINGEN 
Het Rijksmuseum kreeg na de 
oorlog te maken meteen aantal 
ingrijpende verbouwingen. De 
buitenkant van het museum is 
nagenoeg onveranderd geble-

museum aan te passen aan de 
eisen van de 21ste eeuw. Het 
kabinet heeft eind vorig jaar 100 
miljoen gulden beschikbaar ge
steld voor een totale verbou
wing. Als alles volgens plan ver
loopt zal het Rijksmuseum over 
enige jaren er ook van binnen 
weer uitzien zoals Cuypers dat 
ooit bedacht heeft. De binnen
hoven zullen worden hersteld 
en het licht van buiten zal weer 
naar binnen kunnen schijnen. 
In 2003 zal de bouw beginnen; 
het museum gaat dan voor drie 
jaar dicht, maar enkele topstuk
ken zal men kunnen blijven be
kijken in de Zuidvleugel. Als in 
2006 de deuren weer open 
gaan zal het museum de vele 
bezoekers weer optimaal van 
dienst kunnen zijn. 

Geraadpleegde bronnen: 
DrJ.W. Niemeijer (red.). Honderd 
jaar Rijksmuseum i88yig8^, 
Weesp 1985. 
J.H He\r\dijk, Het honderdjarig 
Rijksmuseum - een tempel de vader
landse kunsten waardig; Maandblad 
Philatelie 7/1985, pagina's 525-527 
Website van het Rijksmuseum; 
URL: www.rijksmuseum.nl. 
Met dank aan de heren Veenstra en 
Verhoef voor het beschikbaar stel
len van illustratiemateriaal. 

http://www.rijksmuseum.nl


^ . 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 
Tot ƒ 150,00 + 6,00 verzendkosten bij vooruitbetaling, bij facturenng 
werkelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 

Vraag gratis onze uitgebreide prijslijst aan ! 
Yvert-cataiogi 2 0 0 0 

speciale catalogus Duitsland 2000 
catalogus Duitsland 2000 in kleur 
catalogus Westeuropa 2000 2 delen 
catalogus Oosteuropa 2000 
catalogus Noord- & Middenamerika 2000 
catalogus Caribische Eilanden 2000 (12 mei) 
catalogus Zuidamenka 1996 
catalogus Noord- & Oostafrika 1997 
catalogus Westafnka 1998 
catalogus Zuidelijk & Centraalafnka 1998 
catalogus Australië & Oceanie 1997 
catalogus Midden & Oostazie 1999 
catalogus Midden Oosten 1999 

98,00"" 
42,50 

100,00 
76,50 

104,00 
104,00 
91,00 
91 00 
96,00 
96,00 
96,00 

104,00 
104,0qj 

Alle zegels van de wereld Jaargang 1999 in kleur 32,50 
Alle zegels van de wereld Jaargang 1998 in kleur 30,00 
Overzee Landen L-N 2000 65,00 
Overzee Landen Guinea-Lesotho 2000 65,00 
Wereldcatalogus Fouten & Vergissingen op zegels 1999 85,00 

n'hî -iii4i-i-M!Hi-nn H. 
VST Pocketcatalogus Australië & AAT 2000 in kleur 23,50 
VST semi-speciale cat Australie/AATA/ictona/NSW enz 1999 59,00 
ACS catalogus Nieuw Zeeland 2000 in kleur 17,50 

Domfil Katten 2 0 0 0 

Frankrijk speciaal 
Yvert speciale cat /handboek Frankrijk 1849-1900 ed 2000 135,00 
Flohic postgeschiedenis & emissie-gegevens Frankrijk 1999 165,00 
Reinhardt (duits) handboek/cat Franse Legerpost 1792-1848 139,00 
Reinhardt handb/cat "Departements Conquis" 1792-1815 139,00 

Domfil wereldcatalogus Katten op zegels 2000 in kleur 49,00 
Domfil wereldcatalogus Paddestoelen op zegels 2000 In kleur 39,50 
Domfil wereldcatalogus Padvinders in kleur (apnl/mei) ca 49,00 
Themat ische voordruka lbums: compleet leverbaar zijn Vlinders 
Prehistonsche Dieren, Schelpen, W W F Schaken, Golf, Hockey, Tafel
tennis en Basketbal, andere albums volgen Vraag de prijslijst aan i 

Geen tijd Uw supplementen op te halen ? 
Wij leveren alle merken albums & supplementen f ranco ! 

Op Zaterdag 6 Mei: 

'Sportcomplex De Brake' 
aan de Oosteinderweg m Nunspeet 

Van 10 00-16 30 uur 
vrij entree Inlichtingen 0341 256163 vrij entree 

SCANDINAVIË 
Z W E D E N - N O O R W E G E N - D E N E M A R K E N - F A R O E R -

G R 0 E N L 7 \ N D - I J S L A N D - F I N L A N D en A L A N D 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http//pzhronh filasoft.nl Tel 0313-419041 
D7U DOM UCDCPUCIT Faxnr 0313 413295 
vLn nUlM nCnOlrnlIl I E-mail pzhronlKSbart nl 

1 s t e K L A S K I L O W A A R veelal met 1999 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 
1 WEST EUROPA prachtiqe mix met HWs 
2 SCANDINAVIË mcl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HWs 
5 NOORWEGEN veel HWs 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND sctiitterend enorme cat waarde 
9 GROENLAND zeer schaars dus reserveren 50qri 

10 ENGELAND met nieuw en HWs 
10A ENGELAND GREETINGS qoede variatie 
10B ENGELANDREGIONALS qrotevariatie 
11 IERLAND zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN met Isle of Man 
13 BELGIË veel verscfiillendezeqels 
14 ESTLAND leuke variatie 
15 FRANKRIJK pracfitiq assortiment 
16 DUITSLAND metloeslaq 
17 DUITSLAND zonder toeslaq veel nieuw 
18 NEDERLAND mettoeslag 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HWs 
20 OOSTENRIJK mooie sortermq met HWs 
21 LIECHTENSTEIN pracfitiqe variatie met HWs 
22 MALTA moeili|kverkri|qbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HWs 
24 NIEUW ZEELAND Prachtiq modem materiaal 
25 CANADA kort qeknipt en dus zeer veel zeqels 
26 JAPAN werkelijk tantastisch assortiment 

100 GR 
f --
f -
f 1 5 -
f 1 6 -
f 2 0 -
f 14 -
f 1 2 0 -
f 6 5 -
f 7 5 -
f 1 1 -
ƒ 25,-
f -,-
f 2 0 -
f 2 2 -
f 18 -
f 3 8 -
f 3 5 -
f 17 -
f 1 4 -
ƒ 1 2 -
ƒ 2 0 -
f 36 
f 75 -
f 1 7 -
f 16 -
f 2 5 -
f 2 5 -
ƒ 3 5 -

250 GR 
f 45 
f 5 5 -
f 3 6 -
f 3 8 -
f 4 8 -
f 3 0 -
ƒ — 
f — 
f — 
f 2 5 -
f 6 0 -
f 1 5 -
ƒ 4 8 -
f 5 2 -
f 42,-
f — 
f 8 5 -
f 4 0 -
f 3 0 -
ƒ 2 8 -
ƒ 4 8 -
f 8 5 -
ƒ -,-
f 4 0 -
f 3 8 -
f 6 0 -
ƒ 6 0 -
f 80 

1KG 
f170 
f — 
f — 
f150 
f185-
f120-
f — 
f 
f — 
f 95-
f 230-
t -
f 185-
f 205 -
f165-
f - -
f325-
f155-
f120-
f i i o , -
f185-
f325-
f — 
f155-
ƒ150-
f225 
f - -
ƒ310-

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 
Ml DENEMARKEN met hoqer Kr waarden 
M2 NOORWEGEN nieuw en met veel HWs 
M3 ENGELAND met buitenland en HWs 
M4 IERLAND prachtiq assortiment 
M5 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M6 USA onuitqezochtopcoilnummers 
M7 AUSTRALIË zeer nieuw veel qrootformaat 
M8 NEDERLAND met toeslaq 
M9 WERELD enorme verscheidenheid 

500 GR 
f 4 0 -
f 4 5 -
f 2 0 -
f 4 0 -
f 28 
f 2 0 -
f 4 5 -
f 24 
f 3 5 -

1KG 
f 7 5 -
f 8 0 -
f 3 5 -
f 7 5 -
f 5 5 -
f 3 8 -
f 8 0 -
f 4 5 -
f — 

5 KG 
f 3 2 5 -
f 3 7 5 -
f 1 3 5 -
f 3 2 5 -
f 2 5 0 -
f 1 7 5 -
f 3 7 5 -
f205 
f — 

Nu ook bereikbaar per E-MAIL: j.haarlem@wxs.nl 
T E K O O P G E V R - A ^ e o : 

WIJ zijn alti|d geïnteresseerd in goede kwaliteit kilowaar (dus met uitge-
zochti) bv afkomstig van bedrijven instellingen prijsvragen etc 
Heeft u (of weet u) iets te koop neem dan eens contact op 

Vanaf half mei: www.kilowaar.nl 
NADERE INFO ? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST' 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levenng uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr 3752594 of bank 93 2813 720 
Prijzen mol porto, excl rembours - wijzigingen voorbehouden 
Bil aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven f 150,-
en 10% boven ƒ 400,- Deze regeling geldt met voor 
Geen bestelling onder ƒ 75,- ^ 
Betaling ook mogelijk met uw creditcard -^^ S I 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) * -

aanbiedingen. 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 330,6500 AH NIJMEGEN 

r u s t ^ e v j c i n d i i u d « f . i if\wm n H#«nk EIVI 

http://filasoft.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.kilowaar.nl


BRT NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTENVERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelandaan II , 3526 AK Utrecht 
©0302894290 
fax 0302800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
Email: nbfv^nbfv.demon.nl 

Voorzitter 
vacature 

Secretaris 
P. Daverschot, Nassaulaan 7 
3851XZ Ermelo, ©0341563540 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam, (S0598

626447 

Vicevoorzitter / FIP en 
EEPAzalten 
H. Buitenkamp 
Ds van Petegemstraat 44 
9645 NW Veendam 
©0598626274 

Juryzaken en Jeugdzaken 
P. Alderliesten 
Van Kijflioekstraat 63 
3341 SK Hendrik Ido Ambacht 
©0786812576 

Evenementen 
P. Walraven 
S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©0334806816 

Filatelistische Vorming 
B. Langhorst , Venuslaan 56 
5702 GC Helmond 
©0492540279 

Pers en publiciteit 
vacature 

Webmaster 
Jan Boon 
email: webmaster(fflnbfv.nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J.J.M. Pieters 
Stan Kentonstraat 35 
2324 LL Leiden, ©0715761726 
Materiaalcommissaris: 
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©0235262062 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris: C. Spoelman 
Hoofdstraat i, 3741 AC Baarn 
©0355412526 
Openingst i jden; elke eerste en 
derde zaterdagmorgen van de 
maand van 10.30 tot 12.30 uur en 
de daarop volgende woensdagen 
van 10.30 tot 17.30 uur en van 
18.30 tot 20.30 u. 

Bondsdocumentatiecentrum 
Penmntjmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden, ©0715134424 

Bondsinformatiebureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

= Bondskeuringsdienst 
o Voorzitter: P.F.A. van de Loo 
«,< Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
_, ©0356245169 
— fax 0356233603 
a_ Keurzendingen uitsluitend aan

■« getekend naar de secretaris: 
uj A.W.A. Steegh, Postbus 220, 
^ 1180 AE Amstelveen, © 0 2 3 

j  5384212 (na 20.00 uur) 

ï Serviceafdeling 
°  Directeur: L. van Dijk 

Lek 54,1703 KJ Heerhugowaard 

JURYADVIESCOMMISSIE VAN DE BOND 
NIEUW LEVEN INGEBLAZEN 

Op 5 februari 2000 vond 
de eerste bijeenkomst 
plaats van de Juryadvies
commissie in een nieuwe 
samenstelling. De com
missie bestaat al veel lan
ger, maar kwam in het 
verleden alleen inciden
teel bijeen, bijvoorbeeld 
voor wijzigingen op het 
tentoonstellingsregle
ment. De taken van de 
commissie zijn uitge
breid en er zullen regel
matig meerdere bijeen
komsten per jaar worden 
gehouden. Door enkele 
leden van de commissie 
zijn in het verleden arti
kelen in het Maandblad 
Filatelie gepubliceerd 
over de reglementen van 
de postgeschiedenis, de 
traditionele en de thema
tische filatelie. Tot de ta

ken van de commissie be
hoort onder meer het 
aanpassen van de Neder
landse reglementen aan 
de veranderde FlPregle
menten. Verdere doel
stellingen zijn het verkrij
gen van een goed func
tionerende juryorganisa
tie, het verdiepen van de 
kennis van de juryleden, 
het verkrijgen van een 
evenwichtige leeftijdsop
bouw binnen het jury
corps en het afstemmen 
van de wijze van beoorde
len in Nederland met die 
in het buitenland. De 
heer H. Buitenkamp 
(vicevoorzitter van de 
Bond) fungeert voorlopig 
als voorzitter en de heer 
F.S.J.G. Hermse heeft het 
secretariaat op zich ge
nomen. De Juryadvies

commissie is een Bonds
commissie onder super
visie van het Bondsbe
stuur, met name onder de 
commissaris Juryzaken. 
De heer P. Alderliesten, 
commissaris Jury en 
Jeugdzaken van het be
stuur, fungeert als aan
spreekpuntvan de Jury
adviescommissie, terwijl 
de heer Buitenkamp de 
betreffende zaken coörd
ineert binnen het Bonds
bestuur. De overige leden 
van de commissie  allen 
zeer ervaren juryleden 
zijn de heren J. van As 
(luchtpost), W.E.J. van 
den Bold (thematisch), J. 
van Deutekom (thema
tisch), L. Goofers (post
geschiedenis) en C.E.J. 
Janssen (jeugd). Zodra de 
commissie concrete za
ken heeft te melden, zul
len deze op de Bondspa
gina worden bekend ge
maakt. 

VACATUREBANK NBFV: DE BOND HEEFT 
INTERESSANTE FUNCTIES VOOR U 

Het Bondsbestuur heeft 
nog enkele interessante 
functies binnen de Bond 
'in de aanbieding'. 
Wie van de leden heeft 
belangstelling voor de 

bestuursfunctie Commis
saris Pers en Publiciteit ? 
Ook zoekt het bestuur 
een opvolger voor de heer 
S.U. Ottevangers, die tot 
medio vorig jaar de func

tie vervulde van Beheer
der van het Bonds Infor
matie Bureau. 
Belangstellenden voor de 
hiervoor genoemde func
ties kunnen contact op
nemen met een van de 
bestuursleden of met het 
Bondsbureau. 

EXCURSIE NAAR 
COLLECTCLUB 

Het Bondsbestuur heeft 
van de Directeur Afdeling 
Consumentenmark van 
Koninklijke PTT Post een 
uitnodiging ontvangen 
voor een bezoek van re
dacteuren van vereni
gingsbladen aan de Col
lect Club (voorheen Ver
zamelservice) in Gronin
gen. 
Het is de bedoeling dit 
bezoek plaats te doen 
vinden op een vrijdag in 
de maand juni. Tijdens 
het bezoek zal informatie 
worden gegeven over het 
werk van de Collect Club 
en een rondleiding door 
het bedrijf worden ge
maakt. Het bezoek duurt 
van 11.00 tot ca. 15.00 
uur. Reiskosten naar 
Groningen zijn voor ei
gen rekening van de be
zoekers. Belangstellen
den kunnen zich voor dit 
bezoek opgeven bij het 
Bondsbureau, met opga
ve van de voorkeur van de 
datum van het bezoek. 

I f l ?°̂ ^̂ "̂̂ Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistraat 133 
2324 KC Leiden, ©0715761720 

UITTREDEN VAN DE 
UPHV UIT DE BOND 

Onlangs besloot een van 
de oudste verenigingen, 
de Utrechtse Philatelisten 
Vereniging (UPhV), het 
lidmaatschap van de 
Bond op te zeggen. Als 
redenen werden onder 
meer genoemd het grote 
ledenverlies in de afgelo
pen jaren en de 'vergrij
zing', met een daarmee 
gepaard gaande inactivi
teit van de nog aanwezige 
leden. Daarnaast kreeg 
het Bondsbestuur nog 
een aantal 'vegen uit de 
pan', waaronder het ver
wijt dat de Bond te wei
nig betekenis voor de le
den zou hebben. En 'na
tuurlijk' werd een opmer
king gemaakt over het te 
dure lidmaatschap van de 
Bond ä f4.50 per lid/per 
jaar, een bedrag dat al 
vele jaren niet is ver
hoogd. 
De UPhV is een duidelijk 
voorbeeld van een vereni
ging, die de laatste jaren 
in verval is geraakt. De 
vraag is hoe dat zover is 

kunnen komen. Welis
waar zijn er meerdere 
verenigingen die het aan
tal leden zien teruglopen, 
maar er zijn ook veel ver
enigingen waar het le
dental ongeveer gelijk 
blijft of zelfs toeneemt. 
Dat laatste blijkt alles te 
maken te hebben met een 
actief bestuur. Als een 
bestuur de leden niet sti
muleert, dan lopen ze 
weg naar een andere ver
eniging of zeggen de fila
telie vaarwel. 
Vertellen de bestuursle
den op een verenigings
avond wel eens wat er al
lemaal voor mogelijkhe
den zijn binnen de Bond 
om van verzamelaar uit te 
groeien naar filatelist? 
Als eenvoudig verzame
laar kun je natuurlijk dol
gelukkig zijn met je al
bum met postzegels en 
dat moet ook zo blijven. 
Maar er is méér in onze 
hobby. Een beetje actieve 
verzamelaar zal ook meer 
willen. Wie wijst ze op de 
vele mogelijkheden? De 
bestuursleden dus! Niet 
elke vereniging heeft een 

collectief abonnement op 
het Maandblad Philatelie 
en de mededelingen in de 
Bondsbrieven worden 
ook niet altijd overgeno
men in de verenigings
bladen. 
Hier ligt dus een grote en 
dankbare taak voor de 
verenigingsbesturen. Al 
meer dan negentig jaar 
probeert het Bondsbe
stuur de filatelie te pro
moten door allerlei facili
teiten en vormen van 
dienstverlening (bijna al
lemaal gratis) ter be
schikking te stellen. Als 
verenigingsbesturen het 
Bondsbestuur daarbij 
niet een handje helpen en 
hun leden niet stimule
ren daar gebruik van te 
maken, doen we de leden 
en ook de hele vereniging 
tekort. Opmerkingen in 
de trant van 'onze leden 
maken toch geen gebruik 
van de Bondsbibliotheek, 
ze willen toch niet ten
toonstellen en ze zijn niet 
geïnteresseerd in dia
lezingen van het AVC, 
e.d.' zijneen vorm van 
doemdenken. Een vereni

ging met een dergelijke 
instelling zal op den duur 
niet overleven. 
Het Bondsbestuur wil de 
verenigingen en hun le
den de filatelie niet 'door 
de strot duwen', maar ie
dereen helpen met deze 
prachtige en veelzijdige 
hobby. Het Bondsbestuur 
zit er niet voor het eigen 
plezier. Het Bondswerk 
heeft zijn leuke kanten, 
maar verder is het hard 
werken voor alle be
stuursleden, en dat ook 
nog op vrijwillige basis. 
Het Bondsbestuur ver
wacht wel dat de vereni
gingsbesturen zich daar
bij ook inspannen. De 
vraag wat de Bond kan 
betekenen voor de leden 
kan ook beantwoord 
worden door de vereni
gingsbesturen. 
In de praktijk is duidelijk 
gebleken dat met een ac
tief bestuur een vereni
ging blijft bloeien en 
groeien. En als er meer 
en andere dingen van het 
Bondsbestuur worden 
verwacht, laat dat dan 
weten! 

http://www.nbfv.nl
http://demon.nl


POSTZEGELSHOW EN THEMATISCH BEKER
TOERNOOI IN OKTOBER IN APELDOORN 

Omdat de Gezamelijke 
Stuurgroep Evenementen 
(GSE) geen overeenstem
ming heeft kunnen berei
ken met de de Jaarbeurs 
in Utrecht, zal de voor 
het najaar voorgenomen 
Postzegelshow, evenals 
vorig jaar, ook nu plaats 
vinden in de Americahal 
in Apeldoorn, en wel op 
20, 21 en 22 oktober. 
De Postzegelshow is te
vens een categorie 3 ten
toonstelling, waar ook i-
kader inzendingen wor
den toegelaten. 

Aanmeldingsformulieren 
kunnen worden aange
vraagd bij de heer B. Mol, 
Drossaardslaan 21, 4143 
BD Leerdam; tel.0345-
613002. 
De organisatie van de 
tentoonstelling is ook dit 
jaar weer voor het 'leeu
wendeel' in handen van 
de Nederlandse Vereni
gingvan Postzegelverza
melaars (NVPV). Aan de 
verenigingen van het 
Landelijk Overleg Gespe
cialiseerde verenigingen 
(LOG) is een oproep ge

daan om elk met 10 ka
ders en een verenigings
stand aan de show deel te 
nemen. HetBondsbe-
stuur heeft het plan om. 

bij voldoende deelname, 
op zaterdag 21 oktober 
ook weer het Bekertoer
nooi voor de Themati
sche Filatelie te houden. 

De voordrachten moeten 
dienen ter bevordering 
van de thematische filate
lie en mogen maximaal 
20 minuten duren. De 
winnaar krijgt de Van 
Veenendaal-wisselbeker 
gedurende een jaar in zijn 
of haar bezit. Aanmel
ding staat open voor alle 
leden van bij de Bond 
aangesloten verenigin
gen. Belangstellenden 
moeten zich vóór i au
gustus schriftelijk aan
melden bij het Bondsbu
reau, met opgave van de 
titel en een korte om
schrijving van het onder
werp van de voordracht. 

IN 2001 CATEGORIE 1 TENTOONSTELLING IN 
DE AHOY' HALLEN IN ROTTERDAM 

Van 20 tot 22 april 2001 
zal in de Ahoy' hallen in 
Rotterdam een categorie 
I tentoonstelling worden 
gehouden in het kader 
van een manifestatie van 
de Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen 

(GSE). Op zaterdag 21 
april zal daar ook de jaar
lijkse Algemene Leden
vergadering van de Bond 
worden gehouden. Nade
re mededelingen volgen 
zo spoedig mogelijk. 

BEMANNING BONDSBIBLIOTHEEK 
KREEG VERSTERKING 

Onlangs heeft de 'be
manning' van de Bonds
bibliotheek versterking 
gekregen in de persoon 
van mevrouw P.M. (Ma
rijke) van der Meer. Me
vrouw van der Meer heeft 
een jarenlange ervaring 
als bibliothecaresse en 
heeft in die functie inten
sief met computers ge
werkt. Momenteel is zij 
'in de VUT' en heeft zij 
een eigen internetbedrijf 
Binnen de Bondsbiblio

theek is zij druk bezig 
met de voorbereidingen 
om de bibliotheek ook 
via de moderne electroni-
sche media meer toegan
kelijk te maken. Een eer
ste begin is al gemaakt 
met een pagina over de 
Bondsbibliotheek op de 
internetsite van de Bond 
(www.nbfv.nl). Het be
stuur wenst haar veel 
succes met dit werk voor 
filatelistisch Nederland. 

NIEUWE LEDEN 
VAN DE BOND 

Het bestuur van de Wil-
lemstadse Postzegelver
eniging Amphilex heeft 
het lidmaatschap van de 
Bond aangevraagd. De 
verenging heeft notarieel 
vastgelegde statuten en is 
ingeschreven in het han

delsregister. Secretaris is 
de heer J. van Rheeden, 
Christinastraat73, 3281 
BG Numansdorp. Als 
voor 15 juli 2000 bij het 
Bondsbestuur geen ge
gronde bezwaren door 
leden van de Bond zijn 
ingebracht, wordt deze 
vereniging als lid van de 
Bond ingeschreven. 

AMSTERDAM 2 0 0 0 : 
CATEGORIE 2 

De op 28 en 29 oktober te 
houden tentoonstelling, 
georganiseerd door het 
Comité Dag van de Post
zegel Amsterdam, wordt 
een categorie 2 tentoon
stelling en daarmee de 
enige in haar soort in 
2000. Inzendingen in alle 
tentoonstellingsklassen 

zijn welkom, dus ook i-
kader inzendingen. 
Aanmeldingsformulieren 
voor 'Amsterdam 2000' 
kunnen worden aange
vraagd bij mevrouw A.C. 
Hoogerhuis-van Schel
len, Van Baerlestraat 14 
bov., 1071 AW Amster
dam; telefoon/fax 020-
6734323. 
De inschrijving sluit ui
terlijk op 30 juni of zo

veel eerder als het aantal 
inschrijvingen voor 250 
kaders is bereikt. 
De tentoonstelling wordt 
gehouden in de Ooster-
kerk. Kleine Wittenbur-
gerstraat i in Amster
dam. 
De openingstijden zijn 
op zaterdag 28 oktober 
van i.oo tot 17.00 uur en 
op zondag 29 oktober 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN 
IN HET JAAR 2 0 0 0 

In het hieronder afge
drukte overzicht vindt u 
de voor de rest van het 
jaar 2000 geplande post
zegeltentoonstellingen. 
Het overizcht geeft de 
stand van zaken per 2 

maart 2000. 
In de eerste kolom van 
het overzicht vindt u de 
datum van de tentoon
stelling, in de tweede de 
naam van de expositie en 
de contactpersoon, in de 

derde de locatie en in de 
vierde de categorie en het 
aantal kaders. 
De afl<ortingen in het 
overzicht kunnen als 
volgt verklaard worden: 
P = propagandatentoon-
stelling, J = jeugdten-
toonstelling en W = wed
strijdtentoonstelling. 

18-9 apnl 
i 

6-7 mei 

15-28 sep 

23-24 sep 

7 - 8 okt 

20-22 okt 

121-22 okt 

21-22 okt 

27-29 okt 

28-29 okt 

4-5 nov 

4-5 nov 

18 nov 

Dag van de Jeugd 2000 
P Th van Dijk, Boterdiep 7,2904 ED 
Capelle a/d Ijssel 010-4512925 
Phila-Wijck 700 
P van der Sleen, Vlamoven 1, 3961 EA 
Wijk bij Duurstede 0343-572955 
Jubileum Philatelistenclub Rotterdam 
A Dijkman, Mauvelaan 24, 3141 KL 
Maassluis 010-5915644 
60 jaar LVvPV Leiden 
W Hogendoorn, Burgerhof 28. 
2353 VW Leiderdorp 071-5418741 
70 jaar 's Hertogenbossche Fil Ver 
G W M Schreurs, De Breautelaan 1 
5263 GB Vugt 073-6566224 
Postzegelshow GSE/NVPV evenement 
P Walraven Sara Burgerhartsinge! 73, 
3813 NC Amersfoort 
RAJA 2000 (Limphilex XXXI) 
G P A H Hendrikx, irenelaan 27, 
6006 HB Weert 0495-533862 
39* Dag van de Aerofilatelie 
J D H van As, Dintei 22, 
2991 RC Barendrecht 0180-614430 
PhilaEmmen 2000 
G de Vries, Veldakker 56, 
7841 AH Sleen 0591-361814 
Amsterdam 2000 
J C van der Bijl Houtrijkstraat 9, 
1165LLHalfv/eg 020-4974024 
250 jaar Berg en Dal 
J M Rijsdijk, Postweg 37. 
6523 KR Nijmegen 024-3221596 
Geinpost 2000 
A J S Vis, Tentwagendrifl 3, 
3436 AC Nieuwegein 030-6049758 
Noordphila 2000 
R 0 Oberink. Valkenierslaan 1, 
9301 KM Leek 050-5019547 

Dorpshuis Swanla 
Burg Klinkhamenweg 86 
Zevenhuizen 
MS Henri Dunant in de haven 
van Wijk bij Duurstede 

Gemeente Archief 
Rotterdam-C 

Boerhavemuseum 

Cultureel Centrum Helftheuvel 
Helftheuvelpassage 115 
's Hertogenbosch 
Americahal 
Laan van Erica 50 
Apeldoorn 
School Philips van Horne, 
Werthastraati, Weert 

Luchtvaartmuseum Aviodome, 
Schiphol 

HAVO/MAVO Boermarkeweg, 
Emmen 

Oosterkerk, Kleine 
Wittenburgerstraat 1, 
Amsterdam 
Golden Tulip Val Monte, Oude 
Holleweg 5, Berg en Dal 

Buurtcentrum De Brink, 
Parelduiker 13, Nieuwegein 

Nienoordcollege, 
Waezenburglaan 51, Leek 

P/J/W 
350 

W3/P 
150 

P 
105 

P 
60 

P 
200 

W3/P 
300 

W3 
300 

P 
100 

P 
150 

W2 
250 

P 
50 

W3/J 
150 

P 
260 
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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 
• 15 en 16 april: 
Asse-Zellik (België). Propa-
gandatentoonstelling, geor
ganiseerd door de postzegel-
club Breughel-Zellik. CC Den 
Hormck, Noorderlaan 20. 
Voorverkoop 'Gentse flora-
liën' (zegel van 17 f.). Hande-
larenstands, expositie van 
bloemen en planten. Inlich
tingen: M. Vermaesen, tele
foon ++2/4662058 of Y. Pau
wels, telefoon ++2/4523385. 
• 5,6 en 7 mei: 
Wijk bij Duurstede. Phila-
Wijck, wedstrijd- annex pro-
pagandatentoonstelling in 
het kader van de viering 700 
jaar Stadsrechten van Wijk bij 
Duurstede, georganiseerd 
door de filatelistenvereniging 
Wijk bij Duurstede en jeugd-
postzegelclub 'De Postduif, 
in samenwerkmg met het Ne
derlands Rode Kruis. MS 
Henri Dunant, haven van Wijk 
bij Duurstede. Propaganda-
tentoonstelling (ca. 140 ka
ders, waaronder 40 voor de 
jeugd), Rode-Kruistentoon-
stelling, handelarenstands. 
Inlichtingen: P. van der 
Sleen, Vlamoven i, 3961 EA 
Wijk bij Duurstede, telefoon 
0343-572955, fax 0343-
592216. 
• 12,13 en 14 mei: 
Essen (Duitsland). Dertiende 
Intcmationalf Bricfhiarken-
Messe, filatelistische evene
ment met tentoonstelling, 
handelarenstands en ruilge-
deelte. Essener Messe (hallen 

10, II en 12). Openingstijden: 
op 12 en 13/5 van 10 tot 18 uur 
en op 14/5 van 10 tot 17 uur. 
Dagkaart 16 mark, kinderen 
(9-16 jaar) 10 mark. 
• 22 t/m 28 mei: 
Londen (Groot-Brittannië). 
TKe Stamp Shoi« 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, 
Groot-Brittannië. 
•30 mei t/m 4 juni: 
Wenen (Oostenrijk). 
WIPA 2000, internationale 
postzegeltentoonstelling 
(alle klassen). Austria Center. 
Inlichtingen: Organisations
komitee WIPA, Postfach 67, 
A-1043 Wien (Oostenrijk). 
Zie ook elders in dit nummer. 
• 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: Olma-Hallen. 
Inlichtingen: NABA 2000, 
Bahhofstrasse 8, CH-9001 St. 
Gallen (Zwitserland). 
• 15 tot en met 21 augustus: 
Jakarta (Indonesië). Indonesia 
2000, wereldpostzegelten-
toonstelling georganiseerd 
door de Indonesian Philatelic 
Association in samenwerking 
met PT Pos Indonesia (Persera). 
Inlichtingen: Organizing 
Committee Indonesia 2000, 
c/o IPA, lalan Pos 2 Jakarta 
10710 (Indonesië). E-mail: 
ina20oo@jakarta.u;asantara. 
net.id 
• 21 en 22 oktober: 
Weert (L.). Raja 2000 - Lim-
philex XXXI, tentoonstelling in 
categorie 3 ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 
van Filatelica Weert en om
streken. Philips van Horne 
Scholengemeenschap. Open 
Klasse, Eenkaderinzendin-
gen. Openingstijden: op 
21/10 van 12 tot 18 uur en op 
22/10 van 10 tot 16 uur. In
lichtingen: G. Hendrikx, Ire-
nelaan 27, 6006 HB Weert, 
telefoon 0495-533862. 
• 21 en 22 oktober: 
Schiphol. Propagandalucht-
posttentoonstelling georga
niseerd door De Vliegende 

Hollander ter gelegenheid 
van de herdenking van de eer
ste vlucht Amsterdam-Lon-
den in 1920. Expositie in sa
menwerking met de Belgi
sche zustervereniging Aerofil 
in Luchtvaartmuseum Avio-
dome. Op 21/10 wordt de 39e 
Dag van de Aerofilatelie ge
vierd. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: J.D.H, van As, 
Dintel 22, 2991RC Baren-
drecht, telefoon 0180-
614430. 
• 28 en 29 oktober: 
Amsterdam. Wedstrijdten
toonstelling van de organisa
tie 'Dag van de Postzegel' (ca
tegorie 2); ook i-kaderinzen-
dingen. Oosterkerk, Kleine 
Wittenburgerstraat i. Ca. 250 
kaders. Openingstijden: op 
zaterdag 28/10 van 11 tot 17 
uur en op zondag 29/10 van 
10 tot 16 uur. Aanmeldings
formulieren: mevr. A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, 
Van Baerlestraat 14 bov., 1071 
AW Arasterdam, telefoon/fax 
020-6734323. Inschrijving 
sluit uiterlijk 30 juni a.s. 
• 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 5,10-17. Opening
stijden: op beide dagen van 
10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
J.M. Rjjsdijk, Postweg 37, 
6523 KR Nijmegen, telefoon 
024-3221596. 
Nieuwegein. Gempost 2000, 
tentoonstelling (categorie 3) 
ter gelegenheid van het der
tigjarig bestaan van de de 
postzegelvereniging De Post
koets. Wijkcentrum De 
Brink, Parelduiker 13. Ca. 150 
kaders, waaronder i-kaderin-
zendingen. Openingstijden: 
op zaterdag 4/11 van 10 tot 17 
uur en op zondag 5/11 van 12 
tot 17 uur. Inlichtingen: 
A.J.S. Vis, Tentwagendrift 3, 
3436 AC Nieuwegein, tele
foon 030-6049758, e-mail 
t uisi3)postkoets.nl. 
• 18 november: 
Leek. Noordphila 2000, propa
ganda tentoonstelling met 
verenigingscompetitie. Nien-
oordcollege, Waezenburg-
laan 51, 9.30-17.30 uur. In
lichtingen: telefoon 050-
5019547. 

• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Hajtiia 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 

ESSEN - GERMANY 
12.-14. Mai 2000 

13. Internationale 
Briefmarken-Messe 

door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan-
mark en de Deense handela-
renorganisatie. Thema: Buil
ding bridges bctiueen people. Bel
la Center. Inzendingen in 
drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg-
raesvej 134, DK-2770 Kastrup 
(Denemarken). 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 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 
Jreets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Leeuwarden. De Schakel, Ha-
vengastate 7,10-16.30. Tele
foon 058-2662932. 
Markelo. De Haverkamp, 10-
16. Telefoon 0547-363000. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar-
laan 6,11-15. Telefoon 0297-
289322. 
Terrneuzen. Zuidland-
theater, Zuidlandstraat iii , 
10-17. Telefoon 0115-618125. 
Waddinxveen. Ontraoetings-
kerk, Groensvoorde 3,13.30-
17. Telefoon 0182-396440. 
Woudenberg. De Carap, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
033-2864487. 
Zwartsluis. Vrede, 10-16. Te
lefoon 038-4771726. 
• 16 april: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy-
manslaan 881,11-16. Tele
foon 030-6011918. 
Diemen. Burgemeester Bic-
kerstraat 46a, 10-16. Telefoon 
036-5290962. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13-
16. Telefoon 0475-486144. 
Kaalheide-Kerkrade. De jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
Nijmegen. Dukenberg, Me-
ijhorst 70-39,10-16. Telefoon 
024-6414855. 
• 17 april: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
• 22 april: 
Almere-Stad, Sporthal Ste-
denwijk, Kampenweg7,10-
16. Telefoon 036-5331981. 
Amersfoort. Filatelistische Con
tactgroep Oost Europa. d'Oran-
jeboom, Leusderweg43, ^°' 
16. Telefoon 0346-572593. 
Apeldoorn. Winkelcentrum 
Oranjerie, 9-17. Telefoon 
055-3669823. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Maarssen. 't Zand, Harmon
ieplein 4,12-16. Telefoon 
030-6011918. 
Maaseik (B.). T.I. Sint-Jans-
berg, Weertersteenweg, 13-
16. Inlichtingen: H. Thyssen, 
Weertersteenweg 119c, B-
3680 Maaseik (B.). 

Zwolle. Veilinghuis, Voor
straat 23, 10-16. Telefoon 
038-4216493. 
• 24 april: 
's-Gravenhage. Nederlands 
Congrescentrum, Churchill-
plein 10,10-16. Telefoon 030-
6063944. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,10-13. 
Telefoon 013-5286408. 
Someren. De Ruchten, Laan 
ten Roode 71, 9.30-12.30. Te
lefoon 0493-691428. 
• 29 april: 
Doetinchem. Ketz, Hout
kampstraat 64, 10.30-15.30. 
Telefoon 026-333265. 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat9,10-17. 
Nieuw-Vennep: Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Roermond. Schoolgebouw, 
Schepen van Hertefeltstraat 
26a, 13-16. Telefoon 0475-
562702. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29, 10-16. Telefoon 
040-2534002. 
• 3 mei: 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.30-17. Telefoon 071-
3614198. 
• 6 mei: 
Gouda. Korte Akkeren, Ber-
nardhof400,13.30-17. Tele
foon 0182-396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Lisse.'tPoelhuys, Vivaldis-
traat4,10-16. Telefoon 0252-
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Marktstraat 
43,10-16. Telefoon 0528-
275629. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhofi, 10-15. Tele
foon 0297-286886. 
• 7 mei: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, g.30-14.30. Telefoon 
0493-691428. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-3517700-
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,11-16. Tele
foon 0343-573649. 
• 13 mei: 
Dromen. 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 0x0-5915346. 
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. 
Zoetermeer. Bridgehorae, 
Vernédesportpark ia, 10-16. 
Telefoon 079-3210551. 
• 14 mei: 
Alkmaar. De Rekere, Minder
waard 396,10-16. Telefoon 



0306063944
Harmelen. H.I. Gebouw, 
Prins Willem Alexanderlaan 
1,1116. Telefoon 030
6011918. 
• 20 mei: 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg 327, tijden on
bekend. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6,1115. Telefoon 0297
289322. 
Nieuwegein. Nederlandse Ver
enging voor Thematische Filate
lie, 't Veerhuis, Nijenmonde 
4,1016. Telefoon 0299
425078. 
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. 
• 21 mei: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Eindlioven. DeTongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1017. Telefoon 045
5415088. 
• 22 mei: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 026

3340331
• 27 mei: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Doetinchem. Ketz, Hout
kampstraat 64,10.3015.30. 
Telefoon 026333265. 
Dordrecht. CC Sterrenburg, 
Dalmeyerplein 10,1016.30. 
Maarssen. 't Zand, Harmon
ieplein 4,1216. Telefoon 
0306011918. 
Maaseik (B.). T.I. SintJans
berg, Weertersteenweg, 13
16. Inlichtingen: H. Thyssen, 
Weertersteenweg iigc, B
3680 Maaseik (B.). 
Noordwijk. Bollenbad, Nieu
we Zeeweg 65,1017. Tele
foon 0713614198. 
• 28 mei: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rjjnlaan 91, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Diemen. Burgemeester Bic
kerstraat 46a, 1016. Telefoon 
0365290962. 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13
16. Telefoon 0475486144. 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. Te
lefoon 0492539339. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135286408. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 

POSTZEGELVEILINGEN 
• 13 mei: 
Nieuwegein. MPOveiling. 
Telefoon 0306063944. 
• 14 mei: 
Gouda. Poststukken en postge
schiedenis. Sheraton & Peel, 
Postbus 337, 2800 AH 
Gouda, telefoon 0182

572030, telefax 0182572070. 
:• 14 mei: 
Gouda. Filatelistische literatuur. 
Boekenland, Postbus 337, 
2800 AH Gouda, telefoon 
0182572030, telefax 0182
572070. 

NIEUWE EMISSIES 
14 april: 
200 jaar Rijksmuseum, blokje 
met tien verschillende zegels 
van 80 cent en blolqe met vijf 
identieke zegels van 100 cent. 
Mei: 
Verrassingszegels, 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: 
Stripzegels 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. 
Rouujzegel; zelfklevende versie 
van de rouwzegel van 80 cent. 
8 november: 
Kinderpostzegels; aantal zegels 
en/of blokjes onbekend; 
waarde(n) 80+40 cent. 
28 november: 
Kortingzegels 2000; velletje met 
twintig verschillende zegels 
van 55 cent. 

Aruba 

20 april: 
250jaar AltoVistakerk/ 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 

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 110 
cent) en een souvenirvelletje 
van 225 cent. 
21 juni: 
Wereldpostzegeltentoonstelling 
Anaheim; thema: ruimtevaart
prestaties; zegels van 75 en 
225 cent en een souvenirvel
letje van 225 cent. 
8 augustus 
Brievenbussen; zegels van i io , 
^75) 350 en 500 cent. 
I september: 
Jubileumzegels Sociale Verzeke
ringsbank; zegels van 75,110 
en 225 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorgzegels; thema: een 
brief aan het nieuwe millen

I nium; zegels van 40+15, 
] 75+25, iro+45 en 225+100 
! cent. 
I 15 november: 

Kortingzegels; waarden 40 en 
150 cent. 

België 

3 januari: 
Welkom 2000; millenniumze
gel van 17 f / l 0 . 4 2 (slinger in 
de vorm van het getal '2000'). 
24 januari: 
Promotie van dejilatelie; twee 
zegels van respectievelijk 
17+8 f / l0 .42+0.20 (konin
gin Astrid) en 32+15 
f. / l0.79+0.37 (koningin Fa
biola), alsmede een blokje 
van 50+25 f / l 1.24+0.62 (ko
ningin Paola). 
Brussel culturele hoofdstad van 
Europa; strip van drie zegels 
van 17 f . / l0.42 (panorama 
Brussel) en twee aanhangen
de vignetten met tekst. 
21 februari: 
Karel V; gemeenschappelijke 
emissie met Spanje. Twee ze
gels van respectievelijk 17 
f./l 0.42 (portret) en 21 
f / l 0.52 (portret), alsmede 
een blokje van 34 f / l 0.84 
(Karel V te paard tegen ach
tergrond wereldkaart). 
Exacte u;etenschappcn; zegel van 
17 f / l 0.42 (formule). 
Drukje stempel op de toekomst; 
zegel van 17 f / l 0.42 (symbo
lische voorstelling). 
27 maart: 
Europees Kampioenschap Voetbal; 
twee zegels van respectieve
lijk 17 f / l 0.42 (twee voetbal
lers na doelpunt) en 21 
f / l 0.52 (bal) met aanhan
gend vignet ('Stamps & foot 
are cool'). 
Rode Kruis; zegel van 17+4 
f /I0.42+0.10 (vliegerende 
kinderen). 
Wercidnatuurfonds; vier zegels 
van 17 f / l 0 . 4 2 (slang, hage
dis, kikkeren salamander). 
3 april: 
Wedstrijd 'Lezen en schrijven, da's 
pas leven'; zegel van 17 
f./l 0.42 (kat en hond lezen 
inboek). 
Belgica 2001; zegel van 17 
f / l 0.42 (500 jaar Europese 
post). 
17 april: 
Gentse bloemententoonstellmg; 
drie zegels van respectievelijk 
16 f / I 0 . 4 0 (Iris spuria), 17 
f . / l0 .42 (Rhododendron) en 21 
f . / lo.52 (Begonia). 
Prins Filip; zegel van 17 
f./l 0.42 (beeltenis prins plus 
persoonlijk monogram). 
8 mei: 
Sportzegels; twee zegels van 
i7+4f / I0 .42+0 .10 (respec
tievelijk taekwondo en Para
lympics), één zegel van 17 
f . / lo .42 ('Belgian Olympic 
Team') en een blokje van 
30+7 f . / lo.74+o.i7 (triaüon, 
wielrennen, hardlopen). 
Muziek/250ste sterfdag Johann 
Sebastian Bach; boekje met zes 
zegels van onbekende waarde 
(muziekinstrumenten en 
portret van Bach). 
9 mei: 
Europazegel 2000; zegel van 21 
f / l 0 . 5 2 (gemeenschappelijk 
ontwerp Europostlanden). 
ig juni: 
Werelder^oed Unesco; drie ze
gels van 17 f / I 0 . 4 2 (begijn
hoven. Grote Markt Brussel 
en scheepsliften van het 
Canal du Centre). 
Toerisme; kerken en hun or

gels; vier zegels v a n i 7 
f . / l0 .42 (Grimbergen, Ber
gen, Ninove en Bastenaken). 
II september: 
Jeugdjïlatelie; zegel van 17 
f / l 0 . 4 2 (stripzegel). 
Henegouujse bloemententoonstel
ling; zegel van 17 f / I 0 . 4 2 
(gemengd boeket). 
16 oktober: 
Artistieke reeks; vier zegels van 
I 7 f / I 0 . 4 2 (moderne kunst
werken). 
20 november: 
Kerstmis/Nieuujjaar; zegel van 
17 f / l 0 . 4 2 (wedstrijd voor 
geestelijk gehandicapten; af
beelding van postbode). 
Een reis door de tujintigste eeuw m 
tachtig zegels II; twintig ver
schillende zegels van 17 
f / l 0.42 met afbeeldingen 
van belangrijke gebeurtenis
sen uit de vorige eeuw (the
ma 's : oorlog & vrede en 
kunst). 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082,2518 AD 
Den Haag, telefoon 070

3307500; infolijn: 070

3307575; fax: 0703608926 
URL: www.pttmuseum.nl 
Geopend: ma. tot en met vrij. 
van 1017 ""'') ^3., zo. en 
feestdagen 1217 ""■■; oP ^5 
december/i januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse

nen f7.50,65plussers en 4

tot en met 15jarigen f6. , 
kinderen tot en met 3 jaar en 
houders van een MJK of CJP 
gratis. 

Zaal Postzegels Nederland 

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 kunt u, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070
3307581. 

OPLOSSINGEN 
FILAQUIZ 
Dit zijn de juiste antwoorden 
op de vijf vragen die in onze 
rubriek 'Filaquiz' werden ge

steld: 

Vraag i: 
Het afgebeelde detail is af
komstig uit de Kinderzegel 
van 4+4 cent uit 1958 (ont
werp: Lou Strik). 

Vraag 2: 
Het allereerste postzegel
boekje van Nederland ver
scheen in igo2. Het bevatte 
viermaal zes zegels van i cent 
(NVPHnummer 51). Het 
boekje staat voor drieduizend 
gulden genoteerd in de 
NVPHcatalogus. 
Vraag 3: 
Piet Zwart was vernieuwend 
bezig toen hij voor de zegels 
van 70 en 80 cent met het 
portret van koningin Wilhel
mina foto's monteerde. 

Vraag 4: 
De fameuze Goudse Glazen 
zorgden voor de primeur: 
Gouda was de eerste stad die 
met een bezienswaardigheid 
op een postzegel kwam. 

Vraag 5: 
De fraaie Zomerpostzegel uit 
1976 van ontwerper Donald 
Patiwael is voorzien van een 
onjuiste waardeaanduiding: 
het moet 75+25 cent zijn, in 
plaats van 25+75 cent. 

http://www.ptt-museum.nl
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Als in deze rubriek wordt ge
sproken van aflieeUmg melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
g6'oo. Sport; gymnastiek
festival van de FinsZweedse 
gymnastiekbond, om de vier 
jaar, deze maal in Mariehamn. 
2.60 Fm. (1 0.44). Rolzegel. 
Beeldhouwwerk van gesti
leerde gymnast. 
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ANDORRA FRANS 
282'oo. Postzegelboekje met 
wapen van Andorra. 
Inhoud: tienmaal 3. F. 
(I0.46). 
203'oo. Sneeuwsurfen. 
4.50 F. (I0.69). Gestileerde 
afbeelding van sneeuwsurfer. 

ANDORRA SPAANS 
loii'gg. Kerstmis 1999. 
35 P. Sculptuur van een musi
cerende engel uit de kerk van 
Canillo. 
i2ii'99. 'Andorra, Europees 
erfgoed  Europa, een gemeen
schappelijk erfgoed'. 
35 P. Kerk van Santa Coloma. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
29io'99. Schaken; finale van 
de vijftiende Europese beker 
voor verenigingen, 
i.io (M). Europese sterren met 
emblemen van nationale en 
internationale schaakbond. 
9ii'99. EXPO 2000, wereld
tentoonstelling in Hannover. 
I. (M). Mascotte. 
25ii'99. Hedendaagse 
kunst. 

1.20 (M). Schilderij van AfFan 
Ramic (geboren in 1932). 
25ii'99. Geboorte van de 
zesmiljardste mens, Sarajevo. 
2.50 (M). Baby met handjes 
om wereldbol (met landkaart 
BosniëHerzegovina). 
i5i2'99. Honderdvijfjaar 
meteorologisch observatorium 
op de Bjelasnica. 
Blok van i.io (M). Het op 
2076 meter hoogte gelegen 
weerstation. 
20i2'99. Internationaal 
muziekfestival in Sarajevo. 
0.40, i.io (M). Filharmonisch 
gebouw in Sarajevo, aanplak
biljet (luisterend oor). 

BULGARIJE 
Aanvulling/correctie melding 
2/145 'hoogtepunten Bul
gaarse olympische sporters': 
17 medailles hoogspringen 
moet zijn 17 medailles 
atletiek. 
22ii'99. Bulgaarse bronnen. 
0.08, 0.60 L.Beschrijving ze
gels volgt. 
22ii'g9. Kerstmis 1999. 
0.18, 0.60 L. 
6i2'99. Scouting, 
o.io, 0.18, 0.30, 0.60 L. 
2ii2'99. Wereldtentoon
stelling 'Expo 2005', Japan. 
0.18 L. 

CYPRUS 
joj'oo. Nieuwe frankeer
zegels 2000; sieraden. 
10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 
75 c., £1,2, 3. 
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303'oo. Miss Universe 2000. 
Blok met 15 en 35 c , doorlo
per. Resp. beeldmerk (gesti
leerde afbeelding van vrouw), 
klassiek beeld van vrouw; 
doorlopend element van bol 
(half wereldbol, half appel). 

DENEMARKEN 

3i'oo. Frankeerzegels, 
nieuw type portret koningin 
Margrethe II. 
5.75 kr. 

DUITSLAND 
i72'oo. Toeslagserie 'voor 
de sport 2000' (toeslag be
stemd voor de 'Stiftung 
Deutsche Sporthilfe'). 
100+50,110+50 (tweemaal), 
300+100 Pf. Hedendaagse 
sporters en afbeeldingen uit 
de oudheid resp. 'Fair Play' 
(eerlijk spel; boksen en atleet 
uit de oudheid), 'Schönheit' 
(schoonheid van een bal
oefening bij turnen, kop klas
sieke oudheid), 'Wettkampf 
(de competitie, moderne 
hardlopers en antieke Griek
se atleet), 'Kultur der 
Begegnung' (culmur van 
interactie, aantal gespreide 
handen, gebeeldhouwde kop). 

wijze gekozen rijks
president, februari 1919). 
110 Pf. Portret en hand
tekening. 

Hainich met voor Midden
Europa karakteristieke 
beukenbossen. 
BlokvaniioPf. 
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i72'oo. Vijftig jaar 
internationaal film
festival van Berlijn 
('Berlinale 2000'). 
100 Pf. Jaartal 2000 
als filmsequentie. 

i72'oo. Zeshonderdste ge
boortedag van Johannes 
Gutenberg (ca. 14001468, 
uitvinder van de boekdruk
kunst en boekdrukpers). 
no Pf. Afbeelding van 
Gutenberg naar een ets van 
A. Thevet uit 1584, letters en 
tekens uit de Gutenberg
bijbel (14521455). 

Tm 
\ 100 Muster i 

ïaBXï 2 J. X U 

i72'oo. Honderdvijfenze
ventig jaar carnaval van 
Düsseldorf. 
no Pf. Radslagvan carnaval
vierder. 

i72'oo. Honderdste 
geboortedag van componist 
Kurt Weill (19001950). 
300 Pf. De componist aan het 
klavier tijdens een repetitie 
van de musical 'One Touch of 
Venus' (1943). Afbeelding zie 
volgende kolom. 

i72'oo. Vijfenzeventigste 
sterfdag van staatsman 
Friedrich Ebert (18711925; 
eerste op democratische 

i63'oo. Serie 'afbeeldingen 
van steden uit Duitsland', 
iio Pf. Gezicht op Passau aan 
samenvloeiing van Donau, In 
en Ilz (geleerde/schrijver 
Alexander von Humboldt 
plaatste dit stadje op zijn lijst 
van de zeven mooiste steden 
ter wereld). 

i63'oo. Serie 'Post! anderen 
vreugde bezorgen', 
iio Pf. Gekleurd windmolentje 
voor kinderen. 

ESTLAND 
22'oo. Tartuvredesverdrag 
tussen Estland en Rusland 
(toenmalige USSR) tachtig 
jaar geleden gesloten (onaf
hankelijkheid van Estland). 
3.60 kr. Verdrag met hand
tekeningen ondertekenaars. 
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i63'oo. 
Serie 'parle
menten van 
deelstaten 
in Duitsland'; 
Nedersak
sische land

252'oo. Serie 'vuur
torens'; op schier
eiland Köpu van eiland 
Hiiumaa (Dago). 
3.60 kr. Tweemaal, 
doorloper. Resp. van 
Risma (1874), van 
Köpu (1531), achter
grond met landkaart 
over beide zegels. 
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n o Pf. 
'Leineschlosz' in Hannover, 
sinds II september 1962 zetel 
van de Nedersaksische land
dag. 

i63'oo. Serie 'Duitse 
Nationale parken en natuur
parken'; nationaal park 

FARÖER 
2i2'oo. Duizend jaar chris
tendom (volgens de 'Fseringe'
sage werd het christendom 

door viking hoofd
man Sigmundur 
Brestisson naar de 
Faröer gebracht). 
4.50,5.50,8., 16.kr. 
Symbolische afbeel
dingen met op ach
tergrond symbolen 
van resp. Keltisch en 
Latijns kruis naar 
opgravingen in 

Ólansgardur; processiekruis. 
Andreaskruis en grote afbeel
ding van Mariakruis uit 



KirkjubO; Deense vlag met 
kruis (de 'Dannebrog') en 
Faröerse vlag met kruis (de 
'Merkid'); kinderen en kruis 
met stralende zon; alle af
beeldingen met beeldmerk 
1000 jaar christendom. 

2i2'oo. Honderd jaar 
volkshogeschool. 
4.50 kr. Tweemaal. Resp. 
portretten van oprichters 
Si'mun av Skardi (18721942) 
en Rasmus Rasmussen (1871
1962), achtergrond met 
schoolgebouw; portretten 
van beide echtgenoten Sanna 
av Skardid en Anna Suffia 
Rasmussen, schoolgebouw 
op achtergrond; postzegel
boekje. 

FINLAND 
i53'oo. 'Moomins' 
(sprookjesfiguren van 
schrijver Tove Jansson). 
Postzegelboekje met vier 
zegels 'iste klas' ter waarde 
van Fm. 14.(12.35). Resp. 
Emma de oude toneelrat en 
Moominfamilie aan tafel; 
gevangenbewaarster ontdekt 
dat honderden 'Hattifatteners' 
(spookjes) in het gras om
hoog schieten, de door de 
'Hattifatteners' aangeraakte 
parlcwachter schittert als de 
zon; Snufldn op reis; Snufldn 
met groepje kinderen vindt 
beschutting tegen regen en 
kou in het 'Fillyjonk' huis. 

i53'oo. Pasen 2000; flora. 
3.50 Fm. Caltha palustris. 

i53'oo. Rode Kruis, 
toeslagzegels; fauna. 
3.50+0.70,4.80+0.80 Fm. 
Resp. stier, koe met kalf; 
beide zegels met rood kruis. 

. Ij^li SI OMI I I \ l W O 

i53'oo. 'Jubilee Year 2000' 
metals thema 'hetjaar 2000, 
het jaar van de hoop'; zeven
honderdste verjaardag van de 
Turku kathedraal. 
Postzegelboekje met viermaal 
3.50 Fm. Resp. schip van de 
kerk met groep mensen 
tijdens meditatie, vrouw 
plaatst brandend kaarsje op 
tafel, altaarschilderij 'Christus 
op de berg van de trans
figuratie', doop van kind. 

FRANKRIJK 
Afbeelding melding 3/212 
'luchtpost 2000, geschiedenis 
luchtpost'. 

i33'oo. Feest van de post
zegel 2000. 
3.F. (I0.46). Stripfiguur 
Tintin (Kuifje) met hond 
Milou van R.G. Hergé 
(Georges Rémy, 19071983). 
Blokvan3.+o.6oF. (I0.55). 
De zegel van 3.  F., blokrand 
met tekeningen uit het strip
album 'L'afFaire Tournesol' 
en de uitroepen 'Bandits!', 
'Chauffards!' (wegpiraten), 
'Saltimbanques!' (acrobaten), 
'Ecraseurs!' (wegpiraten, 
doodrijders), 'Brutes!', 
'Nyctalopes!' (nachtbrakers?), 
'Parasites!'. 
Postzegelboekje met zeven 
toeslagzegels en vignet 
(andere afbeelding van Tintin 
en Milou). 

TSWTTSTST! 
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273'oo. Flora; Catharanthus 
roseus G. Don ('la Pervenche 
de Madagascar'), mogelijk 
werkzaam bij kanker
bestrijding. 

273'oo. Parlement 
van Bretagne uit 1554, 
Rennes. 
3.F. (I0.46). Paleis 
van justitie in Rennes. 
io4'oo. Wenszegel. 
3.F. (I0.46). 
Symbolische voorstel
ling met tekst 
'Felicitations'. 

Afbeelding melding 3/212 
'schilder Sandro Botticelli', 

63'oo. Carcassonne  Aude 
(stad Carcassonne met 2600 
jaar geschiedenis in 1997 op 
lijstwerelderfgoed Unesco'* ,̂ 
de stad had een sleutelpositie 
op de verbindingsas Middel
landse ZeeAtiantische 
Oceaan en FrankrijkSpanje). 
3.F.(lo.46). Gezicht op 
Carcassonne, een voorbeeld 
van middeleeuwse militaire 
bouwkunst. 

io4'oo. Beeldhouwer 
Camille Claudel (18641943), 
leerling van Auguste Rodin 
(18401917). 
6.70F. (li.02). 
Beeldhouwwerk 'de wals'. 
io4'oo. SaintGuilhem
leDésertaan de Hérault. 
3. F. (10.46). Gezicht op 
abdij en klooster uit de 
préRomaanse tijd. 
i74'oo. Gérardmer, Vallée 
des lacs, Vogezen ('de parel 
van de Vogezen'). 
3.F. (10.46). Gezicht op het 
tussen een bergmeer en 
woud gelegen Gérardmer. 
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GIBRALTAR 
Afbeelding melding 2/145 
'Stampin' The Future'. 
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GROOTBRITTANNIÉ 
i52'oo. Frankeerzegels. 
Derde postzegelboelqe 
'prestige stamp'. 
73'oo. 'Water and Coast'; 
millenniumzegels 2000, III; 
nrs. 9,10, II, 12 (in totaal 
12 series met millennium
zegels 2000, reeds gemeld 
'Above and Beyond', I en 'Fire 
and Light', II). 
19, 26, 44, 64 p. Resp. 
'Turning the Tide' (millennium
project aan de kusdijn van 
Durham, magnesiumkalk
steen keien); 'NationalPond
life Centre' in Pescot, 
Merseyside (kikkerpoten en 
waterlelies); Park Arfordirol 
(millenniumkustpark, 
Llanelli, ZuidWales, symbool 
voor herstel van schade in
dustrieel verleden); haven van 
Portsmouth (haven met nau
tische traditie wordt uitge
breid tot recreatiecomplex). 

2i3'oo. 'Stamp Show 2000'; 
postzegelboekje met vier 
frankeerzegels 'millennium 
ist class NVI*' met 'Postman 
Pat' vignet met een verkoop
prijs van £ 1.04. 
44'oo. 'Life and Earth'; 
millenniumzegels 2000, IV; 
nrs. 13,14,15,16. 
Zegels ist, 2nd, 44, 64 p. 
Resp. 'tentoonstelling 'Web 
of Life' in de dierentuin van 
Londen (rode mieren en 
blad)'; 'ECOS/Ballymena 
(landschap met rietkragen); 
'Earth Centre/Doncaster' 
(milieuproject, aangelegd op 
plaats van twee oude kolen
mijnen); 'Project Suzy/
Teeside' (toeristische 
attractie met ecostructuur 
demonstratie). 

US 
44'oo. Nationale botanische 
tuin van Wales. 
Vier zegels 'millennium iste 
class NVI'̂ ', vignet met 
bloeiende ui. 

HONGARIJE 
242'oo. Bekende personen 
literatuur en theater. 
Strook met vijfmaal 50 Ft. 
Resp. tweehonderdste 
geboortedag dichter/toneel
schrijver Mihaly Vórösmarty 
(18001855), honderdvijftig
ste geboortedag tragedie
speelster Marl Jaszai (1850
1926), honderdste geboorte
dag prozaschrijver Sandor 
Marai (19001989), honderd
vijftigste geboortedag toneel
speelster Lujza Blaha (1850
1926), honderdste geboorte
dag dichter/literair vertaler 
(winnaar Kossuthprijs) 
Lórine Szabó (19001957); 
strookranden met ganzen
veer en maskers. 
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JERSEY 
gj'oo. 'Stampin' the 
Future', wereldwedstrijd 
postzegels ontwerpen door 
kinderen; bekroonde 
ontwerpen van deelnemers 
uit Jersey. 
22 p. Viermaal; blok van de 
vier zegels. Resp. 'Ocean 
Adventure': onderwaterleven 
met onderwatermonorail en 
minionderzeeboot (Gemma 
Carré), 'Solar Power': door 
zonneenergie aangedreven 
auto en vliegende 'wagentjes' 
(Chantal VarleyBest), 
'Floating City and Space 
Cars': stad met hoge 
'hulahoop' parkeergarage 
voor spacecars' (Nicola 
Singleton), 'Conservation': 
milieu, behoud van flora 
(Carly Logan); blokrand met 
palet met penselen, tubes 
verf, beeldmerk 'Stampin' 
the Future', posthoorn met 
jaartal 2000. 
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95'oo. Europazegel, thema 
'Europa 2000'; alle bij Post
Europ aangesloten landen 
geven één zegel met dezelfde 
afbeelding uit. 
26, 34 p. Resp. landkaart 
Europa met ligging Jersey 
omcirkeld, Europese sterren 
en hoofdletter E; gezamenlij
ke afbeelding: kinderen uit 
verschillende landen dragen 
vanuit vier richtingen sterren 
aan om gezamenlijk een 
Europese sterrentoren te 
bouwen, hoofdletter E 
(afgebeeld in maartnummer 
onder Aland). 



JOEGOSLAVIË 
2ioi'oo Vijftigste verjaardag 
'Joegoslavische Archieven'. 
10. Ndin. Letters A en J, 
gebouwjaartallen 19502000. 

•««••ft««««««!«««*«* 

Zonder datum. Kloosters. 
10. Ndin. Tweemaal. Resp. 
klooster van Rakovac (Fruska 
Gora), klooster van Krusedol 
(Fruska Gora). 

9t^nwtl^W99^fm 

KROATIË 
ii'oo. Heilig millennium
jaar (jubeljaar 2000). 
2.30 kn. Engel met trompet. 

i2'oo. Dag van Sint 
Valentijn**. 
2.30 kn. Helft van vrouwen
gezicht met hartje op wang. 

= LITOUWEN 
S Aanvulling melding 2/146 
_, 'dagvandeonafhankelijk
— heid, portretten onder
= tekenaars verklaring van 
"* onaftiankelijkheid'. 
^ 1.30,170 Lt. Resp. Jonas 
1̂  Vailokaitis (18861944), 
« Jonas Smilgevicius(i87oi942). 

LUXEMBURG 
73'oo. Karel V 
(15001558). 
Zegel met letter A. 
Portret. 

NOORWEGEN 
92'oo. Serie 'flora' (gestart 
in 1997, in totaal nu achttien 
zegels). 
5.40, 8., 14., 25. kr. Resp. 

_ 'Oeder's Lousewort', 
'White Water Lily', 
'Globe Flower', 
'Melancholy Thisde'. 

73'oo. Serie toerisme. 
Twee zegels met letter A. 
Resp. honderdvijfiig jaar ge
meente Walferdange (dorpen 
Walferdange, Bereldange en 
Helmsange) op 25 november 
2000, afljeelding van kasteel 
Walferdange; Wasserbillig 
(samen met gemeente 
Mertert), afbeelding voor
malige stationsgebouw uit 
1895, doorde gemeente
Mertert van de 'National 
Company of Luxembourg' 
gekocht en na renovatie 
gemeentehuis(geopend op 
19 juli 1987). 

73'0Q. Wereldjaar van de 
wiskunde onder auspiciën 
van Unesco* en IMU*. 
80 F. SymboHsche voorstel
ling met formules. 

««■■•■■ 
8 0 Annee Mondtale des Mathemattques 
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MALTA 
Aanvulling melding 2/146 
'vijfentwintig jaar republiek 
Malta'. 
6, II, 16,19, 26 c. Resp. ver
gaderzaal, parlementsverga
dering, centrale bank, stads
gezicht van Valletta, haven
gezicht/vliegtuig/computer. 
92'oo. Wenszegels. 
3, 6,16, 20, 22 c. Resp. 
cadeau met strik en rozen; ge
adresseerde envelop,vuIpen, 
fotolijstje en rozen; hart en 
rode rozen (Valentijn**); 
klok, fles champagne en glas; 
trouwringen en rozen. 

92'oo. Dag van Sint 
Valentijn**. 
4. kr. Blauwe hartvormige 
envelop met op papier liggend 
oog en lieve woordjes in ver
schillende talen (blauw hart 
als symbool van liefde voor 
de hele wereld). 

OOSTENRIJK 
Aanvulling melding 2/146 
'welkom op de WIPA 2000 
in Wenen'; zegel op zegel. 
Blok ter waarde van 91.
■(■42. S. bestaande uit zegels 
van 27.+13., 32.+13., 
32.+16.S. en vignet. 
Zegels uit 1997,1998 en 
1999 met resp. Yvert nr. 5, 
389, 742A. 
ii2'oo. Serie 'volksge
bruiken en kostbaarheden'; 
'Telfer Schleicherlaufen' in 
Tirol (schleichen: langzaam 
lopen, schuifelen). 
6.50 S. Drie gemaskerde 
figuren met zware hoofdtooi. 
33'oo. Internationale tuin
bouwtentoonstelling 
(sierteelt). 
7. S. Zantedeschica 
aethiopica (Calla). 
gj'oo. Serie 'de jacht en 
het milieu'; terugkeer van de 
Ibex (steenbok) in berg
gebied van Oostenrijk. 
7.S. 
33'oo. Serie 'Oostenrijkse 
voetbalkampioenen'; 
FC Tirol. 
7. S. Spelmomenten 
clubembleem. 

POLEN 
26ii'gg. Kerstmis 1999. 
60, 70 gr., I., 1.40 Zl. 
Musicerende engelen met 
tekst resp. 'Stille Nacht', 
'Schlaf kleiner Jesus', 
'Geht alle zur Krippe', 
'Gottes Sohn ist geboren'. 
6i2'99. Culturele 
gebouwen in het buitenland, 
t., 1.40,1.60,1.80 ZI. Resp. 
burcht Rapperswil 
(Zwitserland), kasteel 
Fawley Court (Engeland), 
Poolse bibliotheek (Parijs), 
Pools instituut en 
GeneraalSikorsky museum 
(Londen). 

PORTUGAL 
i52'oo. Tweeduizend jaar 
christendom. 
52.e. (I0.26). Maria met 
Kind (schilderij van 
Älvaro Pires de Évora). 

i82'oo. De 20ste eeuw in 
postzegels. 
86.e. (I0.43). 

23'oo. Vogels. 
52., 85., 90., 100., 215. e. 
(I0.26, 0.42, 0.45, 0.50, 
1.07). Aquila chrysaetus, 
Podiceps cristatus, 
Phoenicopterus ruber 
(Podiceps en Phoenicopterus 
mogelijk in gewijzigde volg
orde, waarden op zegels niet 
leesbaar), Morus bassanus, 
Anas crecca. 

? 1 'y Puriug»! I 

RUSLAND 
i2'oo. Honderdste geboorte
dagvan staatsman en leger
commandant 
Nicolai D. Psurtsev 
(19001980). 
2.50 r. Portret, achtergrond 
met centraal telegraafkantoor 
in Moskou. 

io2'oo. Tweeduizend jaar 
christendom, millennium. 
Blokvan 10. r. met twee 
vignetten. Zegel met Kremlin, 
vignetten met gedenkteken 
'2000 jaar christendom' van 
de Russischorthodoxe kerk 
en beeldmerk 'nieuwe 
millennium en viering 2000 
jaar christendom'. 

POCCMfl.wuJow 

242'oo. Poolonderzoekers 
(noord en zuidpool). 
2. r. Vijfmaal. Resp. 
R.L. Samoilovich (18811940), 
V.Yu.Vize(i886i954), 
M.M. Somov (19081973), 
P.A. Gordienko (19131982), 
A.F. Treshnikov (19141991); 
achtergrond met afljeeldin
gen van expedities (schepen, 
vliegtuigen, basis, land
kaarten). 

233'oo. Portu
gal eerste halfjaar 
2000 voorzitter 
Europese Unie. 
1 0 0 .  e . ( I 0 . 5 0 ) . 
Een grote ster in 
kleuren Portugese 
vlag en aantal 
kleinere sterren in 
kleuren van vlag
gen Europese landen. 

ROEMENIË 
i2'oo. Dag van Sint 
Valentijn**. 
1500, 7950 . Resp. Cupido 
(Romeinse god van de liefde, 
Grieks: Eros) met pijl en 
boog en hart op achtergrond, 
kussend paar met hartjes op 
wangen. 

m 
R O M A N I A 

i53'oo. Sporten van de 
twintigste eeuw. 
Vel met 0.25,0.30, 0.50, i., 
1.35,1.50, 2., 2.50, 3., 4., 
5., 6. r. Resp. eerste olym
pische Russische kampioen 
N.A. PaninKolomenkin 
(1908), vijfde Olympische 
spelen in Stockholm (1912), 
'AURussian' Olympiade 
(1913 en 1914), 'AllUnion 
Spartacist' spelen (1928), 
'Sports Association for 
Labour and Defense' (1931), 
titel 'geëerd meester in de 
sport' (1934), vijftiende 
Olympische spelen in Helsinki 
(1952), kampioen V.P. Kutz 
van de zestiende Olympische 
spelen in Melbourne (1956), 
'Quintuple' wereldkampioen 
schaken M.M. Botvinnik, 
ijshockeywedstrijd tussen 
Sovjetspelers en Canadese 
'professionals' (1972), 
tweeëntwintigste Olympische 
spelen in Moskou (1980). 

SLOVENIË 
iii'gg. Rode Kruis, 
verplichte bijplakzegel; week 
van de solidariteit. 



9 Sit. Tweemaal, doorloper. 
Schakel. 
i7i2'99. Muziekinstrumen
ten; accordeon. 
i8 Sit. Accordeon (harmonica) 
uit Kranska Gora (1896), 
hoogtelijnen op achtergrond. 

■ ■■■■■■UU w 

SLOVENIJA 

20i'oo. Wenszegel. 
34 Sit. Beer met luier, zuig
fles, speen, posthoorn. 

20i'oo. Folklore; carnavals
maskers, III; 'pustovi'. 
34, 80 Sit. 

1 4 ! 
%ti' 

'—

op achtergrond, landsnaam 
Slovenij@ (apenstaartje). 

SLOWAKIJE 
i2'oo. Frankeerzegel; stad 
Bardejov. 
0.50 Sk. Historische 
gebouwen, stadswapen. 

■*■■■■■■■•■ 

i52'oo. Pasen; 
kruiswegstaties. 
4 Sk. Detail van schilderij 
'Christus gekroond met 
doornenkroon' (onbekende 
meester) van de kruisweg
staties op het hoofdaltaar in 
de St.Jacobskerk in Levoca. 

20i'oo. Serie 'bekende 
Slovenen'; Tone Seliskar 
(igoo1969; dichter, schrijver, 
publicist, vertaler en schrijver 
van jeugdboeken; bekendste 
jeugdboek 'Bratovscina 
Sinjega galeba': 'de broeder
schap van de blauwe 
zeemeeuw'). 
64 Sit. Resp. zeilschip omge
ven door meeuwen, portretje. 

20i'oo. Serie 'bekende 
Slovenen'; Elvira Kralj 
(igoo1978; toneelspeelster 
en filmster). 
120 Sit. Filmstrook met 
portret, spelers met maskers 
op stokken. 
Aftieelding zegel: zie volgen
de kolom. 
20i'oo. Vijftionderd jaar 
posterijen (eerste 'Taxis' 
postverbinding van 
Innsbruck door het Pusterdal 
over Villach naar Krain bij 
Ljubljana: Laibach). 
500 Sit. Postkoets met bergen 

i52'oo. Wereldjaar van de 
wiskunde onder auspiciën 
van Unesco* en IMU*. 
5 Sk. Portretten van Juraj 
Hronec (18811959) en Stefan 
Schwarz (19141996), 
wiskundig figuur. 
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i52'oo. Sport; basketbal 
voor vrouwen. Euroliga 2000, 
Ruzomberok. 
4 Sk. Symbolische voorstelling 
(basketbalnet, op wereldbol 
lijkende bal, roos met pijl). 

TSJECHIË 
i3'oo. Zevenhonderd jaar 
koninklijk recht van mijn
bouw, Kutna Hora 
(Unesco*), mijnwet 
'lus regale montanorum' 
uit 13001305 van Venceslas II. 
5. Kc. Twee mijnwerkers uit 
vroeger tijd, wapen van 
Kutna Hora. 

; ÖSSH^I^PVBU^ 

^ 

i3'oo. Belangrijke personen; 
honderdvijftigste geboorte
dag van Tomas Garrique 
Masaryk (18501937), eerste 
Tsjechoslowaakse president 
(19181935). 
Blokje van 17. Kc. Portret. 

E CESKARFPUBliKA | 
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i3'oo. President Vacla Havel. 
5.4 Kc. Portret. 

53'oo. Kasteel Veveri. 
Zegel frankeerautomaat. 

VATICAAN 
42'oo. Heilig jaar 2000; 
basilieken met op de achter
grond mozaïekafbeeldingen 
uit de basilieken. 
800,1000,1200, 2000 L. 
Resp. St. Pieter met apostel 
Petrus, St. Johannes Lateranus 
met Christus, Santa Maria 
Maggiore en kroning van de 
Maagd door haar Zoon, 

St. Paulus 'buiten de muren' 
en mozaïek dat werd gered 
bij de brand in 1823 met 
afl^eelding van een schip 
(symbool voor de apostel 
Paulus). 

42'oo. Serie 'pausen en de 
heilige jaren 13002000' (met 
jaren van pausschap), III. 
300,400, 500, 600, 700, 800, 
1200,1500, 2000 L. Alle met 
samenhangend vignet met 
afbeelding van pauselijk 
wapen; blok van 2000 L. met 
vignet. Resp. Benedictus XIV 
(17401758), Pius VI (1775
1799), Leo XII (18231829), 
Pius IX (18461878), Leo XIII 
(18781903), Pius XI (1922
1939), Pius XII (19391958), 
Paulus VI (19631978), 
Johannes Paulus II 
(Giovanni Paolo II, geboren 
in 1920); blok met andere af
beelding Johannes Paulus IL 

42'oo. Duizend jaar chris
tendom in IJsland; gemeen
schappelijke uitgifte met 
IJsland. 
1500 L. Altaarkleed uit de 
15 de eeuw (vervaardigd op de 
wijze van het tapijt van Bay
eux) uit de dom van Hólar 
(nu in het nationaal museum 
in Reykjavik) uit de 15de 
eeuw met aftjeeldingen van 
drie IJslandse bisschoppen 
Guomundur 'the Good of 
Holar', St. Porlakurvan 
Skalholt en St. Jon van Holar 
(Gudmundur Arason, 
Jón Ögmundsson, Pórlakur 
Pórhallsson). 

WITRUSLAND 
232'oo. Gevechtsvliegtuigen 
van vliegtuigbouwer 
Pavel Sukhoy (18951975). 
50 r. Driemaal; blok met een 
herwaardering van driemaal 
150 r. en een vignet. Resp. 
SU24,SU27,SU25; vignet 
met portret van Pavel Sukhoy. 

IJSLAND 
i63'oo. Ontdekking van 
Amerika door Noordse zee
vaarders; IJslandse sage van 
Erik 'de rode' en de sage van 
de Groenlanders Bjarni 
Herjolfsson en Leifiir 'de ge
lukkige'; drie ontdekte lan
den Vineland (Vinland), 
Forest Land (Markland), 
Slab Land (Helluland), waar
schijnlijk het huidige schier
eiland Labrador en eiland 
Baffin. 
40., 50., 75., 90. kr.; blok 
met de vier waarden. Resp. 
Thorfinnur Karlsefni (voer 
samen met zijn vrouw 
Gudridur Thorbjarnardottir 
en anderen naar Vinland: 
Vineland, vermoedelijk 
Newfoundland, 
L'Anse aux Meadows; hun 
daar geboren zoon 
Snorri Thorfinnsson was de 

eerste in Amerika geboren 
afstammeling van Europese 
kolonisten) en wereldbol, 
zeilschip bij naderen van 
kust, zeilschip bij strand en 
ontschepenen van beman
ning, Leifur Eiriksson (Leifiir 
'de gelukkige', zoon van 
Erik'de rode'). 

 — 

ZWEDEN 
i73'oo. 'Onze 20ste eeuw', 
jaren'70, '80 en '90. 
Tien zegels 'brev inrikes' 
(briefpost binnenland). 
Resp. openbare kunst 
(versiering metrostation 
Kungsträdgärden van 
Ulrik Samuelsson); Zweden 
op zijn post in de wereld 
(Zweedse VNsoldaten met 
blauwe baretten, veldpost); 
Zweedse uitvindingen (com
putermuis, grafische kleuren
weergave voor computers en 
gegevenslinks voor bestu
ringssystemen voor lucht en 
zeevaart van Hakan Lans, de 
met de stem bestuurbare mo
biele telefoon van Ericsson, 
apenstaartje (@) en internet
adres vvww.torget.se); 
Zweeds vertier (duo uit de 
revuewereld HasseaTage, 
Cullbergballet); Zweedse 
vormgeving (station van 
Carl Nyrén in Jönköping uit 
1982, trein X2000); jongeren
cultuur (popmuziek; ABBA 
en punk); Zweden in Europa 
(lid van de EU in 1994, vlag en 
kaart met de vijftien lid
staten); moeder Aarde 
(milieu, film 'Äppelkriget' 
naar een manuscript van 
HasseaTage in 1971, 
Evert Taube en Monica 
Zetterland dansen voorwaarts 
op zomerwei); sporthelden 
(tennis, Bjórn Borg: vijfmaal 
op rij Wimbledon, skién, 
Ingemar Stenmark en 
Pernilla Wiberg); ruimte
reiziger (foto van Lennart 
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Nilsson van menselijk 
embryo in rood baarmoeder
kapsel zwevend in de kosmos). 
i73'oo. Duizendste post
zegel van hofgraveur Czeslaw 
Slania op 78jarige leeftijd 
{'s werelds grootste ge
graveerde postzegel). 
Blok van 50. kr. Plafond
schildering 'Allegorie op de 
roemrijke heldendaden van 
Zweedse koningen' (1695) 
van David Klöcker 
Ehrenstrahl in het slot 
Drottningholm (initialen van 
koningen Gustaaf en Karel 
uit de Zweedse gouden eeuw 
afgebeeld op schild met 
Zweedse rijkswapen 'drie 
kronen', brullende leeuw van 
Göta met een link naar 
Gustaaf II Adolf: de leeuw 
van het noorden; rond het 
schild 'Fortitudo': de kracht 
afgebeeld met speer, 'Gloria': 
roem en eer met in de hand 
een beeld van de zege, 
'Virtus': de deugd met een 
lauwerkrans). 

i73'oo. Het Zweedse woud. 
Zegels verenigingsdrukwerk, 
6. kr. (porto binnen de 
Noordselanden), 'brev' 
(tweemaal, porto binnen 
Zweden). Resp. hetallemans
recht (in Zweden overal recht 
op vrije doorgang over ander
mans grond), berkenbos, 
bosbeheer (met eland), 
zuilenhal (auerhoen in open 
bos met dikke boomstam
men) 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
io8'gg. Oude auto's. 
10.000, 20.000, 30.000, 
40.000, 50.000, 60.000 Af.; 
blok van 150.000 Af Resp. 
uit de jaren 1913,1920,1930, 
1937,1941,1950; 1911. 

i5'4''99 Uitgiftedatum 
melding 12/883 'presidents
verkiezingen'. 
i27'9g. Dertig jaar vluchte
lingenverdrag van de OUA*. 
5. Dh. Vluchtelingen, land
kaart, beeldmerk. 
227'g9. Nationale dag van 
de politie. 
5. Dh. Verkeersagente, 
motoragent, beeldmerk. 

ANGUILLA 
65'99. Dertig jaar bemande 
maanlanding. 
30 c , $ I., 1.50,1.90. Resp. 
start Apollo 11 op Saturnus V, 
astronaut Edwin Aldrin en 
'Eagle' op maanopppervlak 
(eerste voetafdruk op maan), 
terugkeer 'Eagle', landing 
ApoUo II in de Grote Oceaan 
('Pacific'). 
57'99. 'Scheiding' tussen 
St. Kitts (St. Christoffel) en 
Nevis tweeëndertig jaar gele
den; belangrijke personen 
revolutie van Anguilla. 
30 c , $ I., 1.50,1.90. Resp. 
Albena Lake Hodge {1920
1985), Collins O. Hodge 
{19261978), Edwin W. Rey 
{19061980), Walter G. Hodge 
(19201989). 

BAHAMA'S 
25i'oo. Historische vissers
dorpen. 
15, 65, 70, 80 c. Resp. New 
Plymouth, Cherokee Sound, 
Hope Town, Spanish Wells. 

BELIZE 
Februari 2000. Frankeer
zegels; fauna. 
5,10,15, 25, 30, 50, 60, 75 c , 
$ I, 2, 5,10. Resp. iguana, 
'gibnut', 'howler monkey', 
'ants bear', 'hawksbill turtle', 
antilope, jaguar, manatee 
(lamantijn), krokodil, tapir, 
'collared peccary', boa 
constrictor. 

BENIN 
iSg'gg. Fauna; katachtigen. 
135,150,200,270,300,400 F.; 
blok van 1000 F. Resp. 
Acinonyx jubatus, Panthera 
onca, Panthera uncia, 
Panthera pardus, Felis 
concolor, Panthera tigris; 
Panthera leo; alle zegels met 
op achtergrond landkaart 
met verspreidingsgebied. 

20i'oo.Hetjaarvande 
draak***. 
135,150,200,270, 300,400F.; 
blok van 1000 F. Draken in 
verschillende kleuren; blok 
met op achtergrond de 
Chinese muur. 

BRAZILIË 
Afbeelding melding 3/216 
'Geboorte van Christus 
2000 jaar geleden'. 

6i2'g9. Honderd jaar vesti
ging ministerie van buiten
landse zaken in het 'Palacio 
Itamaraty', Rio de Janeiro. 
R$ 1.05. Paleis van Itamaraty. 

■\ii irt 
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ALGERIJE 
Aanvulling op programma 
199g. 

REPUBUOUE du BENIN 
135f p̂ x̂ .« 

loi'oo. Honden. 
135,150, 200, 270, 300, 
400 F.; blok van 1000 F. 
Resp. 'malamute' uit 
Alaska, 'sharpei', 

'Boston terrier', 'carlin', 
sintbernard, Siberische 
husky; 'golden retriever'. 

ii'oo. 'Stampin' 
the Future'; 
wereldwedstrijd 
postzegels 
ontwerpen door 
kmderen. 
R$ 0.2210.08. Vier
maal; vellen met 16 
zegels en 
8 vignetten. 
Tekeningen van 
resp. iVlilena Karo

line Ribeiro Ries, Clarissa Ca
zane. Jonas Sampaio de Frei
tas, Caip Ferreira Guimaraes 
de Oliveira; vignetten met 
'leve het jaar 2000' in Portu
gees, Frans, Engels, Duits, 
Chinees, Spaans, Italiaans en 
esperanto. 

ii'oo. Millennium; 'Happy 
2000'. 
R$ 0.90 met vignet; vellen 
met 24 zegels en 6 vignetten. 
Met serpentine geschreven 
jaartal 2000, confetti; vignet
ten met 'leve het jaar 2000' in 
Portugees, Engels, Frans, 
Spaans, Duits, Chinees. 

BRUNEI 
232'oo. Terugblik op de jaren 
igooiggg. 
Strook met vijfmaal 30 s. 

CAMBODJA 
20ii'gg. Fauna. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000 R.; blok van 5400 R. 
Resp. Ailuropada melanoleu
ca. Bos mutus, Hydropotes 
inermis, Neomysfodiens, 
Lutra lutra, Panthera tigris; 
Elaphurus davidianus. 

1Knna — ^ 

'begin van de lente' (uitbot
tende boomtak), 'regen
water' (regen, met karbouw 
ploegende boer), 'ontwaken 
van insecten' (onweer, regen 
en vogels), 'spring equinox': 
dag en nacht even lang (zacht 
buitje, zaaiende en rijst plan
tende boeren), 'heldere zuive
re lucht' (tijdens deze lente
periode voert men rituelen bij 
de verzorging van de graven 
der voorouders uit, regen
buitje), 'graan regen' (insta
biele regentijd, vogel
verschrikker met rieten punt
hoed); doorlopend beeld van 
dorpje in landschap met 
bergen op achtergrond. 

Î ^^^W 

CONGO 
joio'gg. Flora; orchideeën, 
go, 205 (tweemaal), 300, 
400, 600 F; blok van 1000 F. 
Resp. Ophrys apifera, 
Plectrelminthus caudatus, 
Ancistrochilus rothschildianus, 
Ansellia africana, Phalus 
tankervilleae, Eulophia alta; 

Satyrium erectum, blok
rand met Polystachya 
campyloglossa. 

CAYMANEILANDEN 
292'oo. Koningen en 
koninginnen door de eeuwen 
heen. 
Vel met zesmaal 40 c. Resp. 
Hendrik VIII, Mary I (Maria I), 
Karel II, Anne, George IV, 
George V; velrand met 
'Hampton Court', logo 
'Stamp Show 2000'; losse 
zegel van 10 c. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
22'oo. Opening tweede zui
delijke snelweg van 
HsinhuaTainan naar 
ChiujuPingtung. 
5., 12.; blok van 25.. Resp. 
kabelbrug (bruglengte 2617 
meter) met pylon in Avorm 
(hoogte 183.5 meter) over de 
rivier de Kaoping, klaverblad; 
panoramisch beeld van de 
brug. 

32'oo. vierentwintig 
seizoenperiodes (kalender
systeem waarbij de jaarlijkse 
rondgang van de aarde om de 
zon was verdeeld in 
24 periodes, ook wel 'solar 
terms'); lente. 
Strook met zesmaal 5., 
doorlopend beeld. Resp. 
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loii'gg. Prehistorische fauna, 
go, 205 (tweemaal), 300, 
400, 600 F.; blok van 1000 F. 
Resp. Lesatbosaurus, Scutel
losaurus, Kentrosaurus, 
Stegosaurus, Tuojiangos
aurus, Heterodonto
saurus; Velociraptor. 

30ii'9g. Katten. 
go, 205 (tweemaal), 300, 
400, 600 F.; blok van 1000 F. 
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Resp. Pers, Manx, Abessijn, 
Britse met korte staart, Maine 
Cool, Korat; Abessijn. 

ioi2'99. Locomotieven, 
go, 205 (tweemaal), 300, 
400, 600 F.; blok van 1000 F. 
Resp. elektrische locomotief 
(Italië), 'LRC' (Canada), 'M
62K' (Rusland), 'ER200' 
(Rusland), 'CC Électrique' 
(Frankrijk), 'Express 
E?ropéen' (Duitsland); 'Die
selElectrique' (Mexico). 

600f; 

CUBA 
Afbeelding melding 2/149 
'honderdste geboortedag van 
dichter/schrijver/revolutio
nair Ruben Martinez Villena 
(18991934)'. 

^wvrrwv^FTW^^F^rwwvr 

fUBA i 

Mi*A^l^Md 
MARUNE; VILLEMA 

iii2'99. Twaalfde filatelis
tisch congres. 
Blok van i. P. Zegel met lo
comotief, doorlopend op 
blok, loep, blad met postze
gels en pincet, vermelding 
'HaciaEISigloXXr. 
2ii2'99. Honderdvijftigste 
sterfdag van T. Romay 
Chacon. 
65 c. Portret. 

Tomém Romay Chacon 

EGYPTE 
Afbeelding melding 2/220 in
ternationaal jaar van de oude

0 
miü 

M J 

ioi2'9g. Nobelprijs; Dr. 
Ahmed Zewail, Nobelprijs 
voor chemie 1999. 
Blok van 125 P. Portret, pira
miden. 

J^ 

ii'oo. Derde millennium. 
20,125 P; blok van E.£. 2. 
Resp. jaar 1999 op oragevou
wen blad terwijl jaar 2000 te
voorschijn komt, steeds dui
delijker wordende jaartallen 
met jaar 2000 bovenaan; 
schilderij van de vlucht van de 
Heilige Familie naar Egypte, 
de boom 'van de maagd' in 
ElMataria. 
2i'oo. Dag van de post 
2000; muurschilderingen, 
1314 tot 1200 jaar voor Chris
tus, Seti I en Ramses II. 
20 P. (tweemaal); blok van 
125 P. Resp. twee muurschil
deringen uit de 19de farao
dynastie; muurschildering 
'Ramses II op strijdwagen'; 
alle afbeeldingen met hiëro
gliefen. 

FALKLANDEILANDEN 
io2'oo. Uitgiftedatum mel
ding 2/149 'Sir Ernest 
Shackleton'. 

2g2'oo. Koningen en ko
ninginnen door de eeuwen 
heen. 
Vel met zesmaal 40 p. Resp. 
Elizabeth I, James II (Jacobus 
II), George I, Willem IV, 
Edward VIIKEduard VIII), 
Elizabeth II; velrand met 
'Buckingham Palace' en logo 
'Stamp Show 2000'. 
I tot 52'oo. Bezoek van 
prinses Alexandra. 
9p . ,£ i . 

GRENADA 
i59'98! Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961

1997)
$ I. Portret. 
i5g'g8! Tweehonderdste 
geboortedag van de Franse 
schilder Eugene Delacroix 
(I7g8i863); schilderijen. 
Vel met achtmaal $ i; blok 
van $ 5. Resp. 'strijdende rid
ders', 'moord op de bisschop 
van Luik', stilleven, 'de slag 
bij Nancy', 'Don Juans schip
breuk', 'dood van Ophelia', 
'Attila', 'Arabische komedi
anten'; 'de verovering van 
Constantinopel'. 
i5g'g8! Vijftigste sterfdag 
van Mahatma Gandhi (i86g

ig48). 
Blokje met viermaal $ i; blok 
van $ 6. Portret. 
i59'g8! Auto's; honderdste 
geboortedag van Enzo Ferrari 
(18981988). 
Blokje met driemaal $ 2; blok 
van $ 6. Resp. 250 GT Berli
netta Lusso, 250 GTO, Bo
ano/Ellena cabriolet; Dino 
246 GTS. 

i5g'g8! Tachtig 
jaar 'Royal Air For
ce' (RAF); gevechts
vliegtuigen. 
Twee blokken met 
elk viermaal $ 2. 
Resp. Supermarine 
Spitfire Mk2a, Su
permarine Spitfire 
HF MkiXB, Super
marine Spitfire, 
Hawker Hurricane 

iiC; EF2000 Eurofighter, 
Nimrod MR2P, Eurofighter 
2000, C47 Dakota. 
Vier blokken van elk $ 6. 
Resp. VC 10, Jet Provost, dub
beldekker/valk, dubbeldek
ker//valkenkop. 
i5g'g8! Scouting; wereld
jamboree. 
$ 2, 3,4; blok van $6. Resp. 
groet, vlag, eerste hulp; vlag. 
28io'g8! Sport; tennisspe
lers. 
45,75, 90 c.,$ 1,1.50, 2, 3; 
blok van $ 6. Resp. Arthur 
Ashe, Martina Hingis, Chris 
Evert, Steffi Graf, A. Sanchez 
Vicario, Monica Seles, Marti
na Navratilova; Martina Hin
gis. 
5ii'g8! Herdenking Diana, 
prinses van Wales (1961
1997), II; hologram op folic. 
Blok van $ 6. Portret, kasteel 
'Hampton Court'. 
30ii'98! Veiligstelling vrede 
in Libanon. 
$ I. Vredesduif en wapperen
de vlag met sterren. 
ii2'g8! Kerstmis 1998,1; re
ligieuze schilderijen. 
35, 45, 90 c , $ I. Resp. 'de 
engel verlaat Tobias' öean 
Bilevelt), 'symbolische voor
stelling van de trouw' (Moret
to da Brescia), 'crucifix' 
(UgolinoDiTedice), 'intocht 
in Jeruzalem' (Thuison
meester). 
ii2'g8! Kerstmis 1998, II; 
vogels. 
45, 75, go c , $ I, 2, 3; blok
ken van $ 5, 6. Resp. Eupho
nia musica, Dendrocygna au
mmnalis, Progne subis, 
Amazona imperialis, Den
droica adelaidae, Phoenicop
terus ruber; Serciotes holose
riceus, Eulampis jugularis. 
4i'9g. Jaar van de haas/het 
konijn (Chinese raaankalen
der); zegels in driehoeksfor
maat. 
$ I. Driemaal. 

GRENADA/GRENADINEN 
io2'98! Jaar van de tijge 
(Chinese maankalender); ho
logram op folie. 
$i.50;blokvan$3. 

GUINEE 
i5i2'gg. Treinen. 
200, 280, 300,400,450, 500 
F.; blok van 1000 F. Resp. 
'Kent et Train Sussex d'Est', 
'Modele A4 Pacifique No 
4498' (Engeland), 'Train 
Queensland' (Australië), 
trein met stoomlocomotief, 
'CN Gp4o 2W # 9666' (Onta
rio), 'Tramway a la Gare 
Laxea' (eiland Man); 'Tram

way Port Soller' (Mallorca, 
Spanje), blokrand met dub
beldekker. 

ISRAËL 
i52'oo. Historische gebou
wen en plaatsen , Shuni (ge
legen bij de bron van de rivier 
deTaninim). 
NIS. 2.30. Kruisvaardersfort. 
i52'oo. Honderdvijfentwin
tigste sterfdag van Hans 
Christiaan Andersen (1805
1875); sprookjes. 
NIS. 1.40,1.90, 2.30. Resp. 
'de kleine zeemeermin', 'de 
nieuwe kleren van de keizer', 
'het lelijke eendje' (afbeeldin
gen naar de oorspronkelijke 
illustraties van Samuel Katz, 
lid van kibboets Ga 'aton). 
i52'oo. Pelgrimage naar het 
Heilige Land, II. 
NIS. 1.20, i.go, 2.30. Resp. 
'kerk van alle apostelen' in 
Kapernaüm (Grieksortho
doxe kerk), St.Andreaskerk 
in Jeruzalem (eigendom van 
de Schotspresbyteriaanse 
kerk), 'kerk van de visitatie' 
in Ein Kerem (eigendom van 
de orde der franciscanen; 
voorgevel met mozaïek van 
Maria's bezoek aan Eliza
beth, binnenplaats met por
seleinen platen met de tekst 
van het Magnificat: lofzang 
van Maria). 

i52'oo. Eerbetoon aan wij
len koning Hoessein van Jor
danië. 
NIS. 4.40. Portret. 

JAMAICA 
i5i2'99. Parken en tuinen. 
$ 7,10, 25, 30. Resp. Nelson 
Mandela Park, St. William 
Grant Park, Seaview Park, 
Holruth Park. 

i3'oo. Honderd jaar 'Edna 
Manley'. 
$ 10, 25, 30,100; blokvan 
$165. 

LIBIË 
i77'g8! Bevloeiingsproject 
'grote kunstmatige stroom', 
III; groentesoorten. 
Vel met zestienmaal 100 Dh. 
Resp. knofiook, erwten, 
aardappels, maïskolven, prei, 
tomaten, wortels, radijs, bo
nen, paprika, aubergines, 
kropsla, courgette, augur
ken, uien, bloemkool. 
i8'98! Dag van het kind. 
Strook met zesmaal 400 Dh. 
Doorlopend beeld. Resp. kin
deren en dieren; scouting, 
beeldmerk; groetende meis
jesgids, tent; schapenteelt, 
dans; marcherende scouts; 

bakken van vis, duiker. 
ig'g8! Negenentwintigste 
verjaardag van de september
revolutie. 
Vel met zestienmaal 200 Dh. 
Doorlopend beeld. Resp. 
portret Gaddhafi, ruiters en 
gewas, kop van adelaar en 
vruchten, vleugels van ade
laar en minaret, artsen, boek, 
onderwijs en boek, moskee, 
combines en juichende be
volking, passagiersschip, 
woonblokken, kind, gebouw 
linkervleugel, ingang ge
bouw em witte vlag, ingang 
gebouw en Libische vlag, ge
bouw rechtervleugel, Gad
dhafi en fiatgebouw. 
Blok van 200 Dh. 
7io'g8! Achtentwintigste 
verjaardag vertrek buiten
landse troepen. 
Blok met tweemaal 100,150, 
200 Dh. Marcherende solda
ten, schip, vlag, adelaar. 

MAAGDENEILANDEN 
i6i2'99. Uitgiftedatum 
melding 2/150 'kerken'. 

iihü 
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292'oo. Koningen en ko
ninginnen door de eeuwen 
heen. 
Vel met zesmaal 60 c. Resp. 
Hendrik VII, Jane, Karell, 
Willem III, George III, Edward 
VII (Eduard VLD; velrand met de 
'Tower' van Londen. 

MACAU 
28i'oo. Jaar van de 
draak*"'''*. 
$5.50; blok van $ 10.. Gesti
leerde drakenkop; dezelfde 
afbeelding met doorlopend 
op blokrand de complete 
draak. 

i3'oo. Nationaal erfgoed; 
culturele gebouwen, 'Avenida 
(laan) de Almeida'. Ribeiro'. 
Strook met $ i., 1.50, 2., 3.; 
blok van $ 9.. 

«■anNAiMuaimi 

MADAGASCAR 
2io'98! Ondergang van de 
'Titanic' zesentachtig jaar ge
leden. 
Zes blokken. 
óii'gS! Scheepsrampen van 
de 20ste eeuw. 

2ff 



Vel met i6o, 1350, 3500 F. 
(alle driemaal); blok van 
12.500 F. Resp. 'Titanic' 
(1912), 'Lusitania' (1915), 
'L'Atlantique' (1933), 'Nor-
mandie' (1942), 'Wilhelm 
GustofP (1945), 'Andrea Do-
ria' (1956), 'Queen Elizabeth' 
(1972), 'Amoco Cadiz' 
(1978), 'Estonia' (1994); 'Ti
tanic'. 
6-ii-'98! Geschiedenis van de 
ballonvaart. 
Vel met 300, 350, 5000 F. 
(alle driemaal); blok van 
10.000 F. Resp. 'Pilätre de 
Rozier' (1783), 'Charles et 
Robert' (1783), 'Blanchardet 
Jeffries' (1785), 'Pilätre de 
Rozier' (1785), 'Testu-Brissy' 
(1798), 'Atlantic' (1858), 
'Small World' (1959), 'Strato-
Lab High 5' (1961); Auguste 
Piccard (1884-1962) en bal
lon. 
6-ii-'g8! Transport; spoor
wegen, auto's, vliegtuigen. 
Vellen met negenmaal resp. 
1700, 2000, 3000 F. Resp. 
Tsjechische stoomlocomotief 
498, TEE 'Gottardo' (Zwitser
land), TGV ooi (Frankrijk), 
ET-403 (Duitsland), BBB 'Le 
Shuttle' (Frankrijk), Shinkan-
sen (Japan), TGV 'Alexandre 
Dumas' (Frankrijk); Opel Ka
pitein, VW Kever, FiatTopoli-
no, Facel Delahaya, Bristol 
serie 407, Alfa Romeo 2500, 
Chrysler Viper GTS Coupé, 
McLaren Fi, Mercedes Bra-
bus SLK; Aerospatiale STS 
2000, Challenger, Hermes, 
Northrop B-35, Airbus 
A310/A321/A340, Armstrong 
Whitworth 52, Concorde, Tu-
polev, Concorde. 

MALEISIË 
Aanvulling melding2;i50 
'honderdvijfentwintig jaar 
Taiping'. 
Naast gemelde waarden een 
blok van 2.-RM. 
i8-i2-'99. Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
20, 30, 50 s., I.- RM. Resp. 
computer en enveloppen, we
reldbol en postzegels, vlieg-
mig met logo 'Pos Malaysia' 
en wereldkaart, logo. 

300 

MALI 
io-2-'g8! Katten. 
Strook met viermaal 530 F.; 
blok van 1500 F. Resp. 
sphynx, Siberische boskat, 
Somali, Javaanse; kartuizer. 
4-3-'98! Televisieserie 'I love 
Lucy' (Amerikaanse actrice 
Lucille Ball, 1911-1989). 
Vel met negenmaal 370 F.; 
blokvani50oF. 
4-3-'g8! Ondergang van de 
'Titanic' zesentachtig jaar ge
leden. 
Vel met negenmaal 370 F.; 
blok van 2000 F. 
4-3-'98! Zeventigste geboor
tedag van Japanse stripteke
naar Osamu Tezuka (1928-
1989). 
Strook met zesmaal 700 F. 
Resp. 'Astro Boy', 'Triton van 
dezeebodem', 'devuurvo
gel', 'Blackjack', 'prinses 
Saphir', 'koning Leo'. 

io-3-'98! Negentig jaar scou
ting; kennis der natuur. 
Twee vellen met elk 150,180, 
250, 310, 320,430, 460,490, 
530, 750, 900,1060 F. met 
verschillende achtergrond. 
Resp. mineraal bariet, vogel 
Chloropsis sp., paddestoel 
Scleroderma aurantium, vlin
der Papilio paradoxa, padde
stoel Helvella sp., vlinder 
Charaxes bohemani, vlinder 
Speyeria sp., 'lachende Hans' 
Dacelo gigas, vogel 'Sitta sp., 
zuiver zilver, bergkristal, 
paddestoel Ramaria sp. 
Blok van 1500 F. Apaloderma 
narina en Colias sp. 
3i-3-'98! Frankeerzegels; 
kunst en cultuur. 
5,10,15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90 F. Resp. mos
kee van Mopti, houten beeld
je 'Kanaga' uit Mopti, vissers, 
vrouw uit Peulh, hotel 
'Vriendschap', heuvel van Si-
kasso, Azalaï kameelberij
ders, vrouw uit Kassonke, 
oude Dogon met Tamani-
trommel, herten, Donzogo-
ni-spelers, hoofdtooi voor 
mannen. 
i4-4-'98! Inheemse voorraad-
schuren. 
25,180, 310, 320 F. Resp. Se-
nufo, Sarakole, Minianka, 
Boo. 
30-4-'g8! Bomen. 
100,150,180,310 F. Resp. 
Tamarindus indica, Adanso-
nia digitata. Acacia Senegal, 
Parkia biglobosa. 
4-5-'98! Schaken. 
Twee vellen met negenmaal 
370 F. 
I. Grootmeesters. Resp. 
Adolf Anderssen (1818-1879), 
Wilhelm Steinitz (1836-
1900), Emmanuel Lasker 
(1868-1941), Alexander Alje-
chin (1892-1946), Tigran Pe-
trossian (1920-1984), Boris 
Spassky(i937), Robert 
Fischer (1943), Gary Kasparov 
(1963), Anatoli Karpov (1951). 
II. Historische schaakspelen. 
Resp. India (i8de eeuw), Ita
lië (ca 1700), Frankrijk 
(1880), Oostenrijk (1872), 
Duitsland (1925), Joegoslavië 
(20ste eeuw), China (20ste 
eeuw), Rusland (20ste eeuw), 
Egypte (13 de eeuw voor 
Christus, schaakpartij tussen 
koningin Nefertari en farao 
Ramses II), hertog Albrecht V 
van Beieren (1528-1579), 
oud-Japanse Shogi-spelers, 
Arabische schakers. 
Vier blokken van 1500 F. 
26-5-'g8! Bijen. 
150,180, 250, 310 F. Resp. 
Solenopsis geminata, Cam-
ponotus pennsylvanica, Mo-
norium minimum, Lasius 
niger. 
i-6-'g8! Filmster James 
Dean (1931-1955). 
Vel met negenmaal 250 F. 
i-6-'g8! Operazangers met 
geboortejaren. 
Vel met negenmaal 310 F. 
Resp. Placido Domingo 
(1941), Luciano Pavarotti 
(1935), José Carreras (1946), 
Andrea Bocelli, Maria Callas 
(1923-1977), Renata Tebaldi 
(1922), MontserratCaballé 
(1933), KiriTe Kanawa 
(1944)-
i-6-'98! Filmsterren. 
Vel met negenmaal 320 F. 
Resp. Audrey Hepburn (1929-
1993), Greta Garbo {1905-
1990), Elizabeth Taylor 
(1932), Grace Kelly (1929-
1982), Jean Harlow (igii-

1937), Ava Gardner (1922-
1990), Lana Turner (1921-
1995), Marilyn Monroe 
(1926-1962), Vivien Leigh 
(1913-1967). 

MARSHALLEILANDEN 
i5-i-'oo. Twintigste eeuw, 
IX; jaren 1980-1989, periode 
van 'people and democracy'. 
Vel met vijfmaal drie zegels 
van 60 c. en velrand met 
tekst. Resp. 'mensen vereni
gen zich op zoek naar vrij
heid' (vakbondsleider Lech 
Walesa, Nobelprijs voor de 
vrede in 1980, leidt solidari-
teitsprotest op scheepswerf 
in Gdansk, arbeiders maken 
V-teken; tekst 'Solidarnosc': 
Solidariteit); 'mensheid 
wordt geconfronteerd met 
nieuwe ziektes' (AIDS*, in 
juni 1981 door het 'Center 
for Disease Control' geïden
tificeerd); 'koninklijke ro
mance houdt de wereld ge
vangen' (huwelijk prins 
Charles en Lady Diana, 29 
juli 1981); 'informatietijd
perk doet haar intrede' (IBM 
introduceert de eerste per
sonal computer: pc in 1981); 
'gewapende conflicten bren
gen vrede in gevaar' (Britse 
verslaan Argentijnse strijd
krachten tijdens oorlog om 
Falklandeilanden, 1982); 
'cell phone veroorzaakt re
volutie communicatie' 
('AT&T Bell Labs' bouwt 
prototype 'cellular phone 
system' in 1977; eerste 
'commercial wireless cellu
lar system', Chicago 1983); 
'iedereen kan films maken' 
(videocamera, 1983); 'ruim
te-onderzoek voorpagina
nieuws' (tragisch ongeval 
met Space Shuttle 'Challen
ger' waarbij zeven ruimte-
vaarders omkwamen, 28 ja
nuari 1986); 'ramp alar
meert mensen voor nucleai
re risico's (Tsjernobyl, Oe
kraïne, 26 april 1986); 'Pe
restroika signaleert verande
ring' (Michail Gorbatsjov, 
geboren in 1931, start be
langrijke hervormingen. 
Glasnost: openheid en Pe
restroika: herstructurering, 
1985); 'Technology of War 
Advances' (bommenwerper 
vliegt bijna onzichtbaar, 
1988); 'terrorisme claimt 
onschuldige slachtoffers' 
(tijdens de tachtiger jaren 
meer dan 17.000 terroristi
sche gebeurtenissen o.a. in 
Lockerbie, Schotland waar
bij door Libische terroristen 
geplaatste bom de 259 pas
sagiers van 'Pan Am Flight 
103' omkwamen, 21 decem-
beri988); 'wereldoceanen 
in gevaar' (olieramp met 
supertanker Exxon Valdez in 
Alaska); 'ogen van de wereld 
gericht op Tiananmen' 
(democratische beweging/-
opstand op bevel van Deng 
Xiaoping op 'Tiananmen 
Square': Plein van de Hemel
se Vrede op 3 en 4 juni 1989 
neergeslagen, waarbij hon

derden demonstranten/-
studenten werden gedood); 
'gebeurtenissen signaleren 
eind van geschiedenis' (val 
Berlijnse muur, 9 november 
1989). 

20-i-'oo. Jaar van de 
draak***. 
Blok van 60 c. Draak en 
tekst 'Happy New Year 
2000' . 
io-2-'oo. Legendarische 
vliegtuigen, II. 
Vel met vijfmaal vijf zegels 
van 33 c. Resp. 'P-26 
Peashooter', 'N2S-1 Kaydet', 
P-35A','P-36AHawk', 
'P-4oBWarhawk','P-38 
Lightning', 'P-39D Aira-
cobra', 'C-46 Commando', 
'P-47D Thunderbolt', 'P-61B 
Black Widow', 'B-29 Super
fortress', 'F7F-3NTigercat', 
'F8F-2 Bearcat', 'F-82 Twin 
Mustang', 'F-84G Thunder
jet', 'FJ-i Fury', 
'C-119C 
Flying Box
car', 'F3D-2 
Skynight', 
'F-89D 
Scorpion', 
'F-g4B 
Starfire', 'F4D 
Skyray', 'F3H-2 
Demon', 
'RFioiA/C 
Voodoo', 'U-2F Dragon 
Lady', 'OV-io Bronco'. 

MONTSERRAT 
5-7-'gg. Inheemse vruchten. 
$1.15,1.50,2.30,3.-, 6.-; 
blok met alle waarden. Resp. 
Mangifera indica, Artocarpus 
communis, Carica papaya. 
Citrus aurantifolia, Blighia 
sapida. 
27-g-'99. Hondenrassen. 
70 c, $1.-, 1.15,1.50,3.-; 
blok met alle waarden. Resp. 
'Yorkshire-terrier', 'Welsh-
corgy', 'King-Charles Spa
niel', koningspoedel, 
'beagle'. 

NAMIBIË 
3i-i2-'99. Millennium (mel
ding 1/69). 
$ 2.20, 2.40; blokvan $ 9.-. 
Resp. zonsondergang en vo
gels aan kust; zonsopgang 
met landschap onder sterren
hemel; hologram met we
reldbol, blokrand met tekst 
'turn of the millennium'. 
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i5-3-'oo. Twintigste eeuw, X; 
jaren 1990-1999, periode van 
'Globalization and Hope'. 
Nadere gegevens volgen. 

MAYOTTE 
December 'gg'. Het jaar 2000 
(melding i/6g). 
3.-f (10.46). 

7-2-'oo. Schepen; 'Le Boutre 
de L'Océan indien'. 
3.-F. 
7-2-'oo. Walvissen. 
5.20 F. (10.79). Walvis. 

25-3-'oo. 'Inner Wheel'. 
5.20 F. (I0.79). Geen gege
vens. 

NAURU 
2i-8-'9g. 'China 99', interna
tionale postzegeltentoonstel
ling (aanvulling melding 
12/885). 
Blok met tweemaal 50 c. Zee-
zoogdieren. Resp. Tursiops 
truncatus, Xiphias gladius. 
i7-ii-'gg. Kerstmis 1999. 
65, 70 c. Resp. meisje met 
bloemen en kandelaar, kerst
boom en kandelaar. 

Kaufu 65" 

lÉÜMÉMÉ MMEMMtia 

Zonder datum. Millennium. 
$ 0.70, i.io, 1.20; blok. Verle
den, heden en nieuwe millen
nium. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
Aanvulling melding 3/224 
'zegels voor bijzondere gele
genheden'. 
40,150 c. Dag van Sint Valen-
tijn**. Dezelfde afbeelding 
met symbolen voor liefde en 
tederheid (twee harten en 
bloemen). 

//O-

Antillen 
MÉÉ*ÉÉÉ«É*ÉiÉ* 

40,150 c. Moederdag. De
zelfde afbeelding met drie 
moeders en moeder aarde. 



40 c. Vaderdag. Vader en baby, 
blokken als symbool van bouw
stenen voor het leven. 

; U' 

k^MI^U^M^i^MAfl 

75 c. 'Dank u!' zegel. Uit 
doos tevoorschijn komend 
hondje. 

iio c. 'Special Occasions' 
(bijzondere gelegenheden). 
Vaas met bloemen en vlinder. 

225 c. lubileumzegel 'gefeli
citeerd, anniversary'. Twee 
ineengeslagen handen en 
twee onlosmakelijk verbon
den trouwringen. 

282'oo. Jaar van de 
draak'***. 
110 c.; blok van 225 c. Resp. 
drakenkop; draken. 

NEPAL 
jog'gg. Achtste 'SAF* Ga
mes' in Kathmandu. 
10 R. Mascotte 'Him Kancha' 
(sneeuwluipaard). 
gio'gg. Honderdvijfentwin

tig jaar UPU* (Nepal lid sinds 
1956). 
15 R. Beeldmerk, haan. 
20ii'9g. Belangrijke 
personen. 
1, 2 R. Beide tweemaal. Resp. 
JVlaster Mitrasen (18951946, 
veelzijdig kunstenaar), Ram 
Narayan Mishra (19221967, 
vijheidsstrijder), Bhupi 
Sherchan (19351989, 
dichter), Mangala Devi Singh 
(19241996, oprichtster 
vrouwenbond van Nepal), 
Gopal Prasad Rimal (1917
1973, toneelschrijver), Rudra 
Raj Pandey (19011987, 
letterkundige). 
26i2'g9. Dansen. 
5 R. Driemaal. Resp. Sorathi, 
Bhairav, Jhinjiya. 
29i2'g9. ILO* en IPEC*; 
strijd tegen kinderarbeid. 
12 R. Werkend en lezend 
kind, logo. 
2gi2'g9. Vijfenvijftigste 
verjaardag van koning 
Birendra Bir Bikram /shah 
Dev (geboren in 1945, 
regerend sinds 1972, kroning 
in 1975). 

NEVIS 
3ii2'gg. Gezichten van het 
millennium; Diana, prinses 
van Wales (19611997), zette 
zich in voor de strijd tegen 
AIDS* en voor de verwijdering 
van landmijnen. 
Vel metachtmaal $ i. en 
verticaal middenveld, door
lopend beeld. Uit bloemen 
samengesteld portret van 
Diana (mozaïek), tekst 'een 
wereld waar kinderen 
kunnen leren en opgroeien'. 
52'oo. Het jaar van de 
draak***. 
Blok met viermaal $1.60; 
blok Vn $ 5.. Verschillende 
draken. 

NORFOLKEILAND 
72'oo. Jaar van de draak***. 
Blok van$ 2.. Zegel met dra
kenkop, blokrand met draak. 

i82'oo. Fauna; eenden en 
ganzen. 
45, 75 c , $ 1.05,1.20. Resp. 
'domestic goose', 'paficific 
black duck', 'mallard drake', 
'aylesbury'. 
■■■■■■■■»■■■■■■»^■■»■■■» 

^ 

^ 1.20 

maal 5 c. Twee afbeeldingen. 
Maand met groenten en fruit, 
gitaarspeler. 

PALAU 
4'B''99 Frankeerzegels; 
belangrijke personen. 
1,2,20,22,33,50,55,60,77 c, 
$ 3.20. Resp. Haruo Remeliik, 
Lazarus Salii, Charlie W. 
Gibbons, Raymond A. 
Spruance, Kuniwo Nakamura, 
William F. Halsey, Lewis 
'Chesty' Puller, Franklin D. 
Roosevelt (18821945), Harry 
S. Truman (18841972), 
Jimmy Carter (1924). 
ig3'gg. Met uitsterven 
bedreigde dieren. 
Vel met twaalfmaal 33 c. 
Resp. Dermochelys coriacea, 
Lepidochelys kempii, 
Chelonia mydas, Amblyrhyn
chus cristams, Heleophryne 
purcelli, Geoemyda spinosa, 
Heleophryne rosei, Geoclemys 
hamiltonii, Ensatina 
eschscholtzi, Breviceps 
adspersus, Xenopus laevis, 
Arthroleptis sp. 
Twee blokken van $ 2.. Resp. 
Crocodylus prorosus, Eret
mochelys imbricata. 
274'9g. 'IBRA99', interna
tionale postzegeltentoonstel
ling in Neurenberg; zegel op 
zegel. 
55 c. Tweemaal; blok van $ 2.. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
23'9g. 'Philexfrance 99'. 
25, 50, 65 t., I K. 
3ii2'gg. Millennium. 
25, 50, 65 t., I K. 
Zonder datum. 'Hiri Moale 
99'. 
25, 50, 65 t., 1.80 K; blok van 
3K. 

PERU 
5i'gg. Scouting; wereldjam
boree in Chili. 
$ 5.p Tweemaal, doorlopend 
beeld. Embleem scouting, 
embleem 'girl guides' (meis
jesgidsen); verbindend 
element: Jamboree 1999. 
loi'gg. Vijftig jaar Peruaanse 
postzegelbond. 
$ 2.70. Bondsembleem. 

PITCAIRNEILANDEN 
Aanvulhng melding 2/150 
'fauna, schildpad'. 
Strook met 5, 20, vignet, 35 c., 
$ 5.. Doorlopend beeld. 
Resp. aankomst van de 'Yan
kee' (1937), uitiaden van 'Mr. 
Turpen' (schildpad) bij 'Boun
ty Bay', beschermingsverorde
ning van de 'Galapagos 
schildpad', schildpad, kop 
schildpad. 
>««WV«W«««NiW 

ïï'5ï%a. 

Zonder datum. Postzegel
boelqe met lokale zegels. 
Inhoud vier velletjes met tien

POLYNESIË 
i53'oo. OPT en de filatelie 
in Polynesië. 
90 F. Symbolische voorstelling. 
246'g9. Inheemse vruchten 
(aanvulling melding 
8/9/613). 
Postzegelboekje met twaalf
maal 85 F. met een verkoop
prijs van 1200 F. Resp. Carica 
papaya, Psidium guajava, 
Spondias mombin, Nepheli
um lappaceum, Chrysophyl
lum cainito, Phyllanthus aci
dus, Eugenia malaccensis, 
Averrhoa carambola, Meli
coccus bijugams, Annona 
squamosa, Anacardium occi
dentale, Passiflora edulis. 

SAUDI ARABIË 
2i9'g8! Arabische dag van 
de posterijen. 
2 R. Duif met brief, wereld
bol. 
22i'gg. Verovering van Riad 
door Abd alAsis III ibn Abd 
arRahman ibn Saud (1880
1953) in 2002 honderd jaar 
geleden. 
I (vijfmaal), 2 R. Resp. Arabi
sche paarden, gerestaureerde 
gebouwen van de 'oude stad' 
Riad, lucht/land/zeemacht 
met wapen, beeldmerk natio
naal festival, cultuurerfgoed/
traditioneel gebouw, oud 
fort, landkaart; twee laatste 
afbeeldingen met portretje 
Abd al Asis III en jubileums
beeldmerk. 
Blok van elke waarde. 
62'9g. Inwijding luchtha
ven 'koning Fahd', 
Dhahran. 
I, 2 R. Resp. luchthaven
gebouwen, controletoren; 
beide afbeeldingen met 
Boeing 747400. 
i73'gg. Wereldvoedseldag; 
thema 'vrouwen voorzien de 
wereld van voedsel'. 
1 R. Vrouwenhand met op 
appel lijkende wereldbol. 
203'gg. Pelgrimage naar 
Mekka. 
2 R. Centrale hof van de van 
de grote moskee in Mekka 
met ZamZam bron en 
'Kaäba' (in de noordoostelijke 
muur ingemetselde steen 
die volgens de overlevering 
door de aartsengel Gabriel 
aan Abraham gebracht zou 
zijn, één der hoogste heilig
dommen der mohammeda
nen). 

SEYCHELLEN 
Afbeelding melding 2/150 
'kerstmis 1999'. 

Seychelles ii^ 

SINGAPORE 
83'oo. Postkantoren uit ver
leden en heden. 
Lokale zegel, 60 c , $ i, 2. 
Resp. postkantoor (1854) aan 
de 'Singapore River', hoofd
postkantoor op de plaats van 
het voormalige Fort FuUerton 
(1873, afgebroken in 1925 
om plaats te maken voor het 
'FuUerton Building'), hoofd
posti<antoor gehuisvest in het 
'FuUerton Building' (1928), 
moderne SPC ('Singapore 
Post Centre'). 

SRI LANKA 
2oii'99. Verenigde Naties; 
tien jaar rechten van het kind. 
3.50 Rs. Twee de wereldbol 
omvattende handen metjon
gen en meisje, beeldmerk. 

lóii'gg. Vijftig jaar nationa
le commissie voor Unesco*. 
13.50 Rs. Bezienswaardighe
den en beeldmerken. 
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30ii'99. Kerstmis 1999. 
3.50, 20. Rs.; blok met de 
twee waarden. Resp. De Hei
lige Familie in lokale zetting, 
de aanbidding door de drie 
koningen. 

3i2'9g. Belangrijke personen. 
3.50 (driemaal); blokken. 
Resp. Dr. Al Haj Badiudin 
Mahmud, Dr. Pandithamani 
S. Kanapathipillai, Sunil 
Santha. 

Sa°,S 3.50J 

«(«•««•«••UAAiEMI 
30i2'gg. Koralen. 
3.50,13.50,14., 22. Rs.; 
blok van alle waarden. Resp. 
Favites flexuosa, Acropora 
formosa, Leptoria phrygia, 
Pocillopora eydouxi. 

, K (SOB303 3.5p 
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ii'oo. Millennium, het jaar 
2000. 
10., 100. (driemaal) Rs.; 
blok met alle zegels. Resp. 
duiven met jongen op nest, 
achtergrond met religieuze 
symbolen; in handen gezeten 
kind met boek, hand met 
weegschaal, computer; man 
achter computer, satelliet
ontvanger; beschermende 
handen om duif met gesti
leerde afbeelding van duif 
met kruis, lopend figuurtje, 
gehandicapte met stok, hand 
met wandelstok; blokrand 
met vergrote man achter 
computer en vergrote afbeel
ding van duif met gestileerde 
afbeeldingen. 

ST. HELENA 
292'99. Koningin en konin
ginnen door de eeuwen heen. 
Vel met zesmaal 30 p. Resp. 
Edward VI (Eduard VI), James 
I (Jacobus I), IVlary II (Maria 
II) en Willem III, George II, 
Victoria, George V; blokrand 
met 'Windsor Castle' en 
beeldmerk 'Stampshow 
2000'. 

ST. LUCIA 
i4i2'99. Uitgiftedatum 
melding 1/70 'kerstmis 
1999/millennium'. 
20 c , $ I., met samenhan
gende vignetten. Resp. stal 
met op vignet 'Happy Christ
mas', kathedraal van de 'on
bevlekte ontvangenis' met op 
vignet 'Happy Millennium'. 

ST. PIERJRE ETMIQUELON 
i7i'oo. 'Les Cétaces: baiei
ne a bosse et rorqual com
mun'. 
Twee zegels (niet los verkrijg
baar) voor 8.70 F. (11.33). 
i42'oo. Serie 'kunst'. 
5.20 F. (I0.79). Schilderij 
'Les Graves'. 

i33'oo. 'La graine rouge'. 
3.80 F. 

TOGO 
68'99. Schepen. 
100,150,200,300,400, 500 
F.; blok van 1000 F. Resp. Fe
nicisch schip, Romeins 
vrachtschip, visserszeilboot 
uit NieuwGuinée, karveel uit 
de 15de eeuw, Engelse drie
master uit de i6de eeuw, En
gelse driemaster uit de 17de 
eeuw; stoomboot uit 1819. 

■trPUBilOUE „ . ^ , j 

HKHH 
30i'oo. Fauna; wilde die
ren. 
100,150, 200, 300, 400, 500 
F.;blokvanioooF. Resp. 
Panthera tigris, Acinonyx ju
batus, Felis concolor, Pan
thera leo. Felis pardalis, Pan
thera leo; Panthera tigris. 
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VANUATU 
Afbeelding melding 2/151 
'millennium'. 

REPUBLIOUE TOCOLAISE 

TRISTAN DA CUNHA 
i2'oo. Frankeerzegels; mo
narchen. 
1 ,3 ,5 ,8 ,10 ,15 ,20 ,25 ,35 p., 
£ I, 2, 5. Resp. Koning Manuel 
I, Frederik Hendrik (prins 
van Oranje), keizerin Maria 
Theresa, koning George III, 
koning George IV, koning 
Willem IV, koningin Victoria, 
koning Edward VII (Eduard 
VII), koning George V, 
koning Edward VIII, koning 
George VI, koningin 
Eüzabeth II. 

TURKS EN CAICOS
EILANDEN 
i66'99. Huwelijk prins 
Edward en Sophie RhysJones. 
60 c. Viermaal; blok van $ 2. 
Resp. bruidspaar, prins 
Edward (geborenin 1964), 
Sophie RhysJones (geboren 
in 1965), paar tijdens wande
ling; bruidspaar voor gebouw. 
48'99. Negenennegentigste 
geboortedag van koningin
moeder Eüzabeth. 

50 c. Tienmaal. Resp. 
op leeftijd van 7 jaar, 
19 jaar, tijdens huwe
lijk met Georg IV 
(1923), met dochters 
Eüzabeth en Margaret, 
met Georg IV, 58 jaar, 
öojaar, 70Jaar, met 
prins Charles en prins 
William (1983), 
99 jaar. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
26i'oo. Honderd jaar ha
venautoriteit in Dubai; we
relddag van de douane. 
50 fils, 3 Dh. Resp. douane
gebouw 'Khor Dubai' of'the 
Creek' (natuurlijke haven), 
moderne departement 'of 
Ports and Customs': 'General 
Postal Authority'. 

i22'oo. Internationale con
ferentie desertificatie 2000, 
Dubai. 
250 fils. Beeldmerk. 

VERENIGDE NATIES 
joj'oo. 'Onze wereld 
2000'; schilderijen. 
US$ 0.33, 0.60. Resp. 'Craw
ling toward the millennium' 
(van Sam Yeates uit Amerika, 
afbeelding van een op schild
pad gezeten engel, 1998), 
'Crossing' (van Masakazu Ta
kahata uit Japan, afbeelding 
van een menselijke de krant 
lezende robot en snelwegen, 
1999). 

Zw.Fr. 0.90, i.io. Resp. 'L'É
treinte' (van Rita Adaimi uit 
Libanon, afbeelding van een 
figuur die een bol, kern van 
het verloren vertrouwen, om
armt, 1999); 'Céübataire' 

(van Richard Kimanthi uit 
Kenia, symbolische afbeel
ding van het lot van vrouwen 
in Kenia, 1999). 

O.Sh. 7., 8.(10.51,0.58). 
'Der Traum vom Morgen' 
(van Voltaire Perez uit de Fi
lippijnen, afbeelding van 
twee kinderen met gebogen 
hoofden die hun gezichten in 
het voor hen stromende wa
ter weerspiegeld zien, 1998); 
'Erinnerung' (vanDimitris 
Nalbandis uit Griekenland, 
afbeelding van uit de grond 
komend hoofd: Griekse be
schaving, wit hemd als opti
mistisch symbool voor het 
nieuwe millennium). 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
6i'oo. Jaar van de draak**'*. 
33 c. Kalligrafie en knipwerk 
(draak). 

27i'oo. Serie 'black herita
ge'; jurist en politicus Patricia 
Roberts Harris (23 ste Ameri
kaan, 7de vrouw in de serie). 
33 c. Portret. 

WALLIS EN FUTUNA 
Afbeelding melding 2/152 
'honderdvijftig jaar postze

i75'99. Fauna van de lagu
ne. 
Blok met 20 en 855 F. Resp. 
vissen en koralen, vliegende 
vis en duiker. 
i46'99. Vogels van het ei
land Nuku Fotu. 
Strook met 10, 20, 26, 54 F. 
Resp. Egretta garzetta, PufFi
nus Iherminieri, Fregata an
rewsi, Phaëthon rubricauda. 

WESTSAMOA 
ii'oo. Millennium. 
70 s. Tweemaal, in samen
hang. Resp. zonsopgang, 
zonsondergang. 

^ ■ * " 
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ZUIDAFRIKA 
23'oo. Nationale loterij ten 
bate van RDP ('Reconstruc
tion and Development Pro
gramme'), liefdadigheidsor
ganisaties, sportontwikke
Imgsprogramma's, kunsten 
cultuur, nationaal erfgoed). 
Zegel 'Standard postage'. 
Beeldmerk. 

^ ^ ^ 

54'oo. Nationale gezinsdag. 
Zegel 'Standard postage'. Va
der, moeder en kind afge
beeld in hart. 

*: Gebruikte afkortingen: 
AIDS Acquired Immune 

Deficiency Syndro
me 

ILO International Labour 
Organization 

IMU International Ma
thematical Union 

IPEC International Pro
gramme of Elimina
tion of Child labour 

NVI Non Value Indicator 
OUA Organisation de 1' 

Unite Africaine 
SAF SouthAsian Sports 

Federation 
Unesco United Nations Edu

cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

*"*: Dag van Sint Valentijn; 14 
februari, feestdag van Sint 
Valentinus waarop in de An
gelsaksische landen verlief
den (anonieme) liefdesver
klaringen aan hun uitverko
renen (eveneens 'valentines': 
liefjes) sturen. 
Sint Valentinus was een heili
ge uit de 3de of 4de eeuw, die 
in Rome en andere steden 
van MiddenItaüe reeds in de 
4de eeuw als martelaar op 14 
februari werd vereerd, maar 
over wiens identiteit aan de 
hand van de historische 
bronnen geen zekerheid is te 
verkrijgen; hij was priester te 
Rome of (waarschijnlijker) 
bisschop van Terni; was pa
troon tegen vallende ziekte, 
mogelijk op grond van de 
naam Valentinus (Latijn vale
re: gezond, sterk zijn). 
***: Het jaar van de draak; de 
Chinese dierenriem (zodiak, 
'Sheng Xiao') bestaat uit 
twaalf tekens: rat, buffel/os, 
tijger, konijn/haas, draak, 
slang, paard, geit/schaap, 
aap, haan, hond, zwijn/var
ken. Het Chinese jaar van de 
draak (vijfde teken) begint op 
5 februari 2000. Het jaar 
2000 wordt voorgesteld als 
een kwade draak. Men moet 
dit jaar oppassen en het is tijd 
om diepzittende rancunes te 
vergeten, om het nieuwe jaar 
met een schone lei te begin
nen. Zie voor verdere toelich
ting het januari, februari en 
maart nummer. 



AANBIEDING APRIL 2000 
l 

NEDERLAND en NED.INDIE 
^OSTFRIS en GEBRUIKT in verfecte kwalite 

NEDERLAND 
POSTFRIS 

.'57-62 51,00 
82-83 38,50 
90-94 24,00 
104-105-i-c 1050,00 
114-120 105,00 
224 68,00 
229-231 77,50 
289-292 72,50 
305-309 51,00 
332-345 29,50 
356-373 175,00 
474-489 167,00 
518-537-i-c 1750,00 
568-572 31,00 
655-659 18,00 
661-665 12,00 
695-699 7,75 
702-706 14,00 
722-726 14,50 1 

internet: 
e-mailad 

Tel.: 077-351 26 98 
Fax: 077 - 354 72 42 
Privé: 077 - 455 37 64 

it 
NEDERLANDS-INDIË 

GEBRUIKT 
4 
5 
6 
11 
12 
238-239 
257-260 
289-292 
313-317 
490-494 
602-606 
641-645 
661-665 
702-706 
Postpakket 
1-2 

16,00 
8,00 

92,00 
114,00 
182,00 
46,50 
28,50 

6,25 
3,50 
3,00 

14,95 
14,95 
14.95 
11,50 

59,00 

www.postzegelhoes.nl 
es: info@postzegelhoes.n 

Postzegelha 
Het Pc 
Wijngaards 
5911 HM V 

POSTFRIS 
135-137 
138-41 
142-148 
167-170 
172-175 
216 
217-220 
226-227 
228-229 
230-234 
290-292 
293-297 
L.P. 1-5 
L.P. 11-12 
LP. 13 
L.P. 14-16 
Port 41-48 
Port 53-65 

.^v^v.^x_v^_y-

ndel 
»stzegelti 
traat2 
enio 

v_y 

76,00 
53,00 

144,00 
43,00 
67,00 

6,00 
58,00 
6,00 

17,00 
24,00 
22,00 
39,00 
79,00 
34,00 
51,00 

114,00 
40,00 
19,50 

-v./x_ 

loes 

1 P 

^ 
(̂  
;> 
^ 
1^ 

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 bank: 10.77.01.766 

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 

KENT RUSLAND OOK AL POSTZEGELBOEKJES? 
Inderdaad. Sinds kort. 

En in nog kleine oplagen. 

1998 Herbegrafenis Tsaar Nicolaas II 45.00 
1999 Hertenboekje, uitgifte met China 5.00 
1999 Boekje met 5 rozenzegels 7.50 
1999 Acht boekjes met beroemde zangers 25.00 
1999 Spartak Alania, voetbalboekje 6.75 
1999 Gelukkig Nieuwjaar 2000 8.50 
1999 Souvenirboekje: velletje met motoren 15.00 
1999 Souvenirboekje: beroemde zangers in één velletje 12.50 
1999 Souvenirboekje: Rusland-Zwitserland (gemeenschapp.) 20.00 
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VEILING 46 
WORDT GEHOUDEN OP 

VRIJDAG 19 EN 
ZATERDAG 20 MEI 2000 

□ Een gebruikelijk aanbod 
van kwalitatief goed materiaal 
Nederland waarbij veel goed, 
postfris vooroorlogs, alsmede 
buitenland waarbij WestEuropa 
A t/m Z. 

□ Vele geheel intact gelaten 
verzamelingen Nederland en 
buitenland, goede doubletten

partijen en voorraden. 

□ Een afdeling dozen waarbij 
enkele zeer aardige zolder

opruimingen. 

□ Door overmaking van 
ƒ 15,-(giro 4600298) 
ontvangt u onze goed 
verzorgde, en rijk 
geïllustreerde catalogus. 

^ Beëdigd Makelaar 
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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) 
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GEKOCHT, DE GROTE COLLECTIE DIEREN 
IN 27 BANDEN VAN RIETDIJK. 
GAARNE UW MANCOLIJST 
Postzegel-en Muntenhandel D e C l o b e 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 055-5213708, Bank 303385952 

IVlotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l " m o e i l i j R 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, Ede-Centrum 0318 - 61 03 34 

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

THE PHILATELIC EXPORTER 
's Werelds grootste postzegeltijdschrift 

(Opgericht iTi 1945) 
Vraag voor een gratis proefexemplaar-

PHILATELIC EXPORTER 
A P O Box 137, Hatfield, Herts, AL 10 9DB, UK 

J n k Tel -H44 1707 266331 Fax -H44 1707 274782 
/rlPr*^ E-mail philatexpo@aol com 

Rudolf Steltzer tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

THEMATISCHE FILATELIE 

De Nederlandse Vereniging voor Thematische 
Filatelie is de grootste thematische vereniging van 
Nederland en biedt u: 

* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met 
gevarieerde artikelen en toelichting op de nieuwe 
thematische postzegeluitgiften 

* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* schriftelijke veilingen 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw 

verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal 

van uw thema met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 
* mogelijkheid voor abonnement op Maandblad 

Filatelie voor gereduceerde prijs 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 
U kunt zich aanmelden bij 

P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 
1442 NG Purmerend 
Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? 
BOEIEND EN VEELZIJDIG ! 



SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6 
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HET ZWEEDSE WOUD EN 
ZIJN WOESTE SCHOONHEID 

Onder de uitdagende titel 
'Het Zweedse woud en 
zijn woeste schoonheid' 
lanceerde de Zweedse 
Post op 17 maart een se
rie van vier zegels (Den 
svenska skogm). De zegels 
brengen inderdaad de 
schoonheid van het woud 
in beeld, maar met die 
woestheid valt het wel 
mee. Ontwerpster Inga-
lill Axelsson gebruikte 
wel een nieuwe techniek 
om de tekeningen di
mensie en diepte te ge
ven. De donkere partijen 
bracht ze op een door
zichtige film aan, met 
daaronder de gekleurde 
velden in Oost-Indische 
inkt en potlood. Dit re
sulteerde in een 'pseudo-
gravure' die de indruk 
wekt dat een graveur aan 
het werk is geweest. 
Het resultaat mag er zijn. 
Elke postzegel weerspie
gelt bepaalde aspecten 
van de betekenis die het 
bos heeft: vrije natuur, 
schoonheid en econo
misch nut. Uit thema
tisch oogpunt een aan
trekkelijke aanpak. 
De vier zegels behande
len de volgende thema's. 

ERIGE ; 

Allemansrecht 
De zegel, gewijd aan het 
allemansrecht (Alle-
mansratt) is thematisch 
gezien de meest interes
sante. In tegenstelling tot 
andere landen heeft ie
dereen in Zweden overal 
het recht op vrije door
gang over andermans 
grond. Daardoor kun je 
het bos echt 'van dichtbij' 
beleven; geen bordjes 
'Verboden toegang', 
geen erfdienstbaarheden 
en dergelijke. Het lijkt te 
mooi om waar te zijn, 
maar we moeten beden
ken dat de schaal van het 
landschap in Zweden 
heel anders is dan bij 
ons. Allemansrecht 

vraagt van de gebruikers 
passend gedrag en daar 
wil het in ons land nog 
wel eens aan ontbreken. 
De 'Allemansrecht'-zegel 
is geschikt voor vereni
gingsdrukwerk (Föreni-
gingsbrev). 

Berkenbos 
Op de zegel van 6 k. zien 
we een mooi beeld van 
een landschap met ber
kenbomen (Bjorksko^). Er 
is geen boom die in Zwe
den zo sterk geassocieerd 
wordt met het landschap 
als de berk. Het mooie 
licht in een goed onder
houden berkenaanplant 
is voor de gemiddeld 
Zweed hét toonbeeld van 
de zomer. 

Zuilenhal 
Honderd jaar doelbewust 
bosbeheer heeft ervoor 
gezorgd dat de Zweedse 
bossen garant staan voor 
een hoge en duurzame 
houtproductie. De aan
plant wordt herhaaldelijk 
uitgedund, waardoor een 
open bos ontstaat met 
dikke boomstammen. 
Dat doet een beetje den
ken aan een zuilenhal 
(Pelarsal). De Zweedse 
bosbouw zorgt ook voor 
het leeuwendeel van de 
netto exportinkomsten. 
Op de rechter Breu-zegel 
staat tussen de bomen 
een auerhaan (Tetra uro-
gallüs), een grote bos-
hoen. 
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Bosbeheer 
Ondanks de enorme 
houtkap groeit het bo-
menbestand in Zweden 
nog steeds, een gevolg 
van doordacht bosbeheer 
(Skogsvard). Ook blijft 
het aantal wilde dieren in 
de Zweedse bossen toe
nemen. Op de linker Breu-
zegel wordt het wild ver
tegenwoordigd door een 
eland (Alcesaices). 

FAMILIEPORTRET 
VAN DE ELAND 
Over elanden gesproken: 
toevallig gaf Aland op i 
maart een postzegelboek
je uit waarin een aantrek
kelijk familieportret van 
de eland is te vinden. 
Op de vier zegels wordt 

sterven uit. Van het West-
Finse zijn in Finland nog 
zo'n 4.500 exemplaren 
over. Van het oorspron
kelijke Noord-Finse ras, 
de zogenaamde Lapland-
koeien, resten nog onge
veer honderd exempla
ren. Het aantal Oost-Fin
se koeien wordt geschat 
op 150. Het fokken van 
Fins vee begon in 1898 
met het Oost-Finse ras. 
De zegel met het dubbel
portret bevat een verras
sing voor Vogelverzame-
laars. Links van het kalf 
zit een rouwkwikstaart 
(Motacilla alba). Finland 
beeldde deze vogel in 
1992 ook al af op een ze
gel van o. 10 m. in een Vo
gelserie. 

VOGELS IN PORTUGAL 
Geheel anders is het por
tret dat van vogels is te 
vinden op de vijf zegels 
in de eerste serie in de 
nieuwe Vogelreeks van 
Portugal. Gelet op de ge
ografische ligging doen 
veel trekvogels dit land 
aan. Op de zegels zijn de 
koppen van de vogels af
gebeeld tegen een witte 
ondergrond. Dat doet 
wat onnatuurlijk aan, 
maar aan de andere kant 
zijn deze portretjes juist 
daardoor thematisch in
teressant voor verzame
laars. Op de zegels, die 
op 2 maart werden uitge
geven, zijn alleen de Por
tugese namen van de vo
gels vermeld. Afgebeeld 
zijn de volgende vogels: 
52 e.: steenarend (Aquila 

chrysaetus); 
85 e.: fijut (Podiceps 

cristatus); 
90 e.: flamingo (Phoeni-

copterus ruber); 
100 e.: jan-van-gent (Morus 
bassanus); 
215 e.: wintertaling (Anas 
crecca). 

het leven van dit grote 
zoogdier in zijn natuur
lijke omgeving in de 
noordelijke streken fraai 
in beeld gebracht. Een 
echte aanwinst. 

KOEIEN OP FINSE 
RODE-KRUISZEGELS 
Na paarden (1994), kip
pen (1996) en varkens 
(1998) zijn dit jaar koeien 
op de Rode Kruiszegels 
van Finland afgebeeld. 
De zegels werden uitge
geven op 15 maart. 
Op de zegel van 
3.50-1-0.70 m. kijkt een 
jonge Limousine-stier 
goedmoedig in de lens en 
op die van 4.80+0.80 m. 
is een dubbelportret afge
beeld van een kalf van het 
West-Finse ras en een 
koe van het Oost-Finse 
ras, het oudste in Fin
land. 

Deze oude Finse rassen 



Het is mogelijk dat de be
schrijvingen van de ze
gels van 85 en go e. zijn 
omgewisseld. De Portu
gese PTT heeft de verve
lende gewoonte zegels 
overlappend af te beel
den, zodat niet alle de
tails zichtbaar zijn. 

DE DOOD VAN 
EEN MONARCH 
De sinistere kop De dood 
van een monarch stond on
langs boven een artikel in 
het blad van de milieuor
ganisatie Greenpeace. De 
erbij afgedrukte foto 
toonde een monarchvlin-
der (Danaus plexippus). 
Het gaat dus niet over de 
dood van een vorst, maar 
die van een vlindersoort. 
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wespen. Die verdelgen de 
eitjes van het insect op 
een volledig ongevaarlij
ke manier. Gemanipu
leerde maïs is dus eigen
lijk niet nodig. 
Zo zorgen bepaalde ont
wikkelingen in de mi
lieusector er voor dat de 
verzamelaars van veel 
thema's hun verzamelin
gen geregeld moeten 
aanpassen aan de actuele 
ontwikkelingen. Dank 
aan de heer P.D.Jopse in 
Kruiningen, die twee toe
passelijke zegels ter be
schikking stelde. In 
Mexico en de Verenigde 
Staten trekken vlinders 
jaarlijks in groten getale 
van noord naar zuid en 
andersom. 

Het artikel opent met de 
mededeling dat Greenpeace 
al jaren waarschuwt te
gen het in de vrije natuur 
verbouwen van genetisch 
gemanipuleerde gewas
sen. Recent onderzoek 
toont aan dat nu ook vlin
ders tot de slachtoffers 
van gemanipuleerde maïs 
moeten worden gere
kend. De bewuste maïs-
soort wordt op een be
perkt aantal plaatsen in 
Duitsland verbouwd, 
maar in de Verenigde Sta
ten is al ongeveer twintig 
miljoen hectare ermee 
beplant. 
Twee Amerikaanse on
derzoeken bevestigen dat 
de genetisch gemanipu
leerde maïs ook rupsen 

DE MYSTERIEUZE 
MR.TURPEN 
Hoewel iedere informatie 
bij de uitgifte ontbreekt, 
kan ik de verleiding niet 
weerstaan de strip van 
vier zegels plus een vig
net die de Pitcairn Eilan
den op 14 januari uitga
ven hier te behandelen. 
Gelukkig biedt het ge
noemde vignet enige aan
knopingspunten. Daarop 
is een uittreksel uit een 
beschermingsverorde
ning afgebeeld, die van 
toepassing is op de Gala-
pagos-schildpad die op 
de Pitcairn Eilanden is in
gevoerd en zelfs een 
naam heeft gekregen: Mr. 
Turpen. 
Volgens het onvolprezen 

De import' van deze 
schildpad is op de beide 
eerste zegels in beeld ge
bracht. Op de zegel van 5 
c. arriveert de Yankee in 
1937 in Bountain Bay. 
Op de zegel van 20 c. 
wordt Mr. Turpen uit een 
sloep aan land gebracht. 
De zegels van 35 c. en $ 
5.- brengen Mr. Turpen in 
beeld. 

VERVOLG NOORSE 
BLOEMENREEKS 
De aantrekkelijke Noorse 
bloemenreeks (zie Tfiema-
tisch panorama van maart 
1999) kreeg op 9 februari 
een uit vier zegels be
staand vervolg. Helaas 
zijn de zegels ook nu weer 
'naamloos'. De Noorse 
PTT vermeldt in zijn pers
bericht alleen de Duitse 
en Engelse namen. Op 
het Internet heb ik de La
tijnse namen voor u opge
vraagd, zodat ik toch een 
redelijk compleet namen-
overzicht kan geven. 
De gele bloem op de zegel 

te) vanaf 1761 verzorgde. 
De waterlelie (Nymphaea 
alba) zien we op de zegel 
van 8 k. In Noorwegen 
zijn aan de waterlelie veel 
vormen van bijgeloof ver
bonden. Mogelijk is dat 
om kinderen af te schrik
ken de bloemen te pluk
ken. 
Bekend is ook de trol-
bloem (Trollius europaeus), 
die is afgebeeld op de ze
gel van 14 k. en in Noor
wegen op berghellingen 
kan worden aangetroffen 
tot 1.300 meter boven de 
zeespiegel. 
Op de zegel van 25 k. 
staat een kaardebolsoort 
(Cirsium helenoides). Als 
Engelse, respectievelijk 
Duitse naam worden ver
meld Melancholy thistle en 
Derschiedenblattrye Kratzdis
tel. Het bijzondere van 
deze distel is dat hij niet 
prikt. Hij komt in Noor
wegen overal voor en 
groeit zelfs tot op een 
hoogte van 1.700 meter 
boven de zeespiegel. 
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doodt, zoals die van de 
monarchvlinders. Die 
sterven als ze het stuif
meel van deze maïssoort 
binnenkrijgen. 
En dan te bedenken dat 
er een probaat en natuur
lijk middel tegen mais-
boorders bestaat: sluip-

handboek van Grzimek 
zou het gaan om de zwar
te Galapagosreuzen-
schildpad (Testudo elep-
hantopus), maar mocht 
een deskundige lezer tot 
een andere conclusie ko
men dan hoor ik dat 
graag. 

van 5.40 k. is het bont 
kartelblad (Pedicuiaris oede-
ri). Het naamsdeel oederi 
is een eerbetoon aan de 
Duits-Deense botanicus 
George Oeder, die het be
kende geïllustreerde werk 
Flora Danica (dat toen ook 
de Noorse planten bevat-

Graag wijs ik hier ook 
nog op de mooie zegel 
met een afbeelding van 
een pol dotterbloemen 
(Caltha palustris) die Fin
land op 15 maart uitgaf 
Deze giftige plant komt 
overal in Finland voor. 
Op de zegel is alleen de 
Latijnse naam vermeld. 

WINTER IN DE 
ALBLASSERWAARD 
Winterlandschappen zijn 
een favoriet onderwerp 
voor de kerst- en winter
zegels van de stads- en 
regioposten. Als er dan 
ook nog gekozen wordt 
voor herkenbare onder
werpen, zijn zulke zegels 

ook aantrekkelijk voor 
thematische verzame
laars. Relipostin Slie-
drecht geeft al jaren ze
gels van hoog niveau uit 
en ook hun Kerstzegels 
van 199g zijn thematisch 
de moeite waard. Op 12 
november 1999 werden 
zelfs twee velletjes van 
tien zegels uitgegeven, 
zij het dat de afbeeldin
gen gedeeltelijk parallel 
lopen: de foto's van de 
molens op de zegels in 
het ene velletje keren in 
getekende vorm terug in 
het andere velletje. In ver
band met de ruimte nu 
aandacht voor het velletje 
met de fotozegels (zie pa
gina 307); volgende 
maand volgen de teke
ningenzegels. 
Bij de tien winterse land
schappen vallen meteen 
de drie molens (zegels 2, 
3 en 4 linkerrij) uit de Al-
blasserwaard op. De mo
lens werden in 1996 ook 
al eens afgebeeld. Leuk is 
ook de eerste zegel. In de 
man meen ik een rietsnij
der te herkennen. Verder 
zijn het typische winter
plaatjes met veel berijpte 
bomen, maar ook de Vo-
gelverzamelaars komen 
aan bod: zie de zegels 5 
links en 2 en 5 rechts. 
Thematisch interessant 
is bijvoorbeeld de zegel 
met de vliegende vogels 
in de bekende V-forma
tie. Op de zegel i rechts 
zitten twee hazen in het 
besneeuwde landschap. 
Een melding van winter
zegels in een lentemaand 
doet misschien vreemd 
aan, maar ik kwam deze 
uitgifte pas eind februari 
op het spoor; vandaar. 

DE TWINTIGSTE EEUW 
VOLGENS ZWEDEN 
De derde en laatste mil-
lenniumuitgifte van Zwe
den brengt de Zweedse vi
sie op de belangrijkste ge
beurtenissen uit de twin
tigste eeuw in beeld. Op 
de tien zegels zijn evenwel 
alleen motieven uit de ja
ren '70, '80 en 'go afge
beeld. 
Vanzelfsprekend is ook 
bij deze uitgifte het 'Zwe-
denniveau' erg hoog, 
maar toegegeven moet 
worden dat sommige ze
gels duidelijk maken dat 
het land een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd 
aan bepaalde ontwikke
lingen. Zegels gewijd aan 
de Verenigde Naties en 
Europa spreken duidelijke 
taal. 
Thematisch interessant 
zijn voor mijn gevoel 
vooral de volgende zegels: 
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Jongerencultuur 
Behalve de vier leden van 
de nog immer geliefde 
popgroep Abba is op de 
zegel gewijd aan jonge
rencultuur (Ungdomskul-
tur) ook een punker te 
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Zien, representant van 
het exhibitionistische 
jongerenprotest van be
ginjaren tachtig. De ze
gel past niet alleen in de 
verzamelingen Muziek 
en Jeugd, maar ook in 
een verzameling over 
haardrachten. Voor dat 
laatste thema is deze ze
gel een prachtige aan
winst. 

Uitumdin^en 
Belangrijke Zweedse uit
vindingen zijn vastgelegd 
op de zegel Teknik och 
Upp/innin^ar. De compu

termuis, de grafische 
kleurenweergave voor 
computers en bestu
ringssystemen voor 
lucht- en zeevaart zijn 

een paar uitvindingen 
van Hakan Lans. Hoogst 
actueel is de nieuwe, 
spraakgestuurde mobiele 
telefoon van Ericsson. 

Sporthelden 
Bij de sportheldenzegel 
(Sport) ontbreekt tennis-
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prof Björn Borg niet. Hij 
won Wimbledon vijf keer 
achter elkaar. Verder zien 
we Ingemar Stenmark, 
die Zweden betoverde 
met zijn afdalingen en 
Pernilla Wiberg, de gou
den ster van de hellingen 
van de jaren 'go. 

Moeder Aarde 
Een leuke aanwinst voor 
de verzamelaars van het 

thema milieu is de zegel 
'Moeder Aarde' (Appelkn-
flet). Het milieudebat 
ging in Zweden in igji 
van start met de film Ap-
pekri^et (manuscript: 
HasseaTage). Evert Tau
be en Monica Zetterlund 
dansen hier over de 
Zweedse zomerweide. 

De ruimtereiziger 
Het thema van de zegel 
'de ruimtereiziger' 
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(Rymd/araren) is opmer
kelijk uitgewerkt met be
hulp van foto's van Len-
nart Nilsson. De opna
men tonen menselijke 
embryo's die in hun rode 
baarmoederkapsel zwe
ven. 

EXTRA AANDACHT 
VOOR DE ZON 
De opkomende zon 
speelde bij de millenni
umwisseling een belang
rijke rol. De extra belang
stelling voor het hemelli
chaam kabbelt nog wat 
na. We kunnen vaststel
len dat verzamelaars van 
de thema's 'Zon' en na
tuurverschijnselen in het 
algemeen verzekerd zijn 
van een extra 'golf aan 
interessante, mooie en 
aantrekkelijke zegels met 
zonsopgangen en zons
ondergangen. 
Ik wijs hier op de uitgif
ten van Samoa (Millenni
um, I-I-2000, twee ze

den (Millennium, 18-12-
iggg, twee zegels uit een 
serie van zes). 

INTERNET 
Een rijke bron aan the
matische internetsites is 
die van Themabeiga, die u 
vindt op www.angelfire. 
com/sc/Themabel^a. U klikt 
voor de Nederlandstalige 
versie op de Belgische 
vlag. Toen ik de webmaster 
vroeg waarom er niet ook 
een Nederlands vlaggetje 
is aangebracht, kreeg ik 
het bitse antwoord dat we 
tenslotte dezelfde taal 
spreken. Volgens mij had 
er best een Nederlandse 
vlag bij gekund, maar 
vooruit, met de Belgische 
lukt het ook. U kunt 
daarna links in een balk 
met filatelistische sites 
klikken. De lange op
somming beslaat ruim 
dertig thematische sites 
die niet allemaal even in
teressant zijn, maar er 
zitten best leuke tussen. 

Vogels op zegels 
Het thema Birds (Vogels) 
doet het erg goed. Het ac
tualiseren van zo'n popu
lair en omvangrijk thema 
is een hele klus. Toch 
zijn er sites die daar goed 
in slagen. Een echter top
per is Theme Birds on 
Stamps van Kjell Schar

gels), Namibië (Millenni
um, 31-12-iggg, twee ze
gels en een velletje met 
een hologramzegel van 
de wereldbol), de Falk-
landeilanden (Millen
nium, 6-i2-iggg, twee 
zegels uit een serie van 
zes), Tristan da Cunha 
(Dawn 2000,1-1-2000, 
vier zegels), de Seychel
len (Christmas-Millen
nium, i4-i2-ig9g, één ze
gel uit een serie van vier) 
en Zuidelijk Georgië/ 
Zuidelijk Sandwicheilan-

ning, waarvan ik in maart 
al melding maakte. Van 
15.500 zegels worden de 
Engelse en Latijnse na
men verstrekt, er zijn leu
ke statistieken en dat al
les zeer actueel. Bij 'Sta
tistieken' kunt u opzoe
ken hoe vaak een bepaal
de vogel is afgebeeld en 
welke landen in vogelze-
gels 'grossieren' . Ook 
kunt u zien hoeveel vo-
gelzegels er jaarlijks wor
den uitgegeven. In 1898 
waren dat er slechts ne

gen, maar honderd jaar 
later werd het record van 
g85 bereikt! 
Ook Birds ojthe World van 
Chris Gibbons is de 
moeite waard. Hier vond 
ik afbeeldingen van 
vierentwintig Nederland
se vogelzegels. Er wor
den ook nieuwtjes ge
meld, meta ls resultaat 
dat ik ontdekte welke vo
gel op de Finse Rode-
Kruiszegel met de twee 
koeien (zie hierboven) is 
afgebeeld! Verder aanvul
lende identificaties, cor
recties van foutieve mel
dingen. Bij Scharning 
vindt u de gegevens, bij 
Gibbons de afbeeldingen 
per land. De twee ge
noemde sites zijn samen 
goed voor een compleet 
en actueel pakket aan in
formatie over het thema 
Vogels. Ze zouden model 
kunnen staan voor ande
re thema's . 

Nog meer sites 
De site Butterjlies on 
Stamps is geheel in het Ja
pans en daardoor - al
thans voor ons - jammer 
genoeg niet leesbaar. 
Chess on Stamps van Colin 
Rose biedt de mogelijk
heid ongeveer dertig lan
den aan te klikken, waar
onder Nederland met af
beeldingen. Via een 
online-catalogus k u n t u 
de schaakzegels - met 
onder andere hun Mi-
chel-nummers - opzoe
ken. 
Een modern thema als 
'Computers ' ontbreekt 
niet op Internet. Op de 
site Computer Related 
Stamps van de Zweed 
Heikke Rauhala is een 
checklist te vinden met 
daarnaast zesendertig al-
bumbladen uit zijn col
lectie. 
Dinosaurs on stamps van R. 
Marques biedt een check
list per land. 
Een leuk vormgegeven en 
interessante site is Dol
phins van de Italiaan P. 
Marcello. Ook hier ont
breken een zoeklijst en 
afbeeldingen niet. 
Musical (muziek) is nog 
in bewerking, maar bevat 
nu al interessante links 
naar bijvoorbeeld Elvis 
Presley en Mozart - om 
maar eens twee uiteenlo
pende genres te noemen. 
Volgende maand het ver
volg van deze selectie. 
Links naar de hierboven 
genoemde sites zijn of 
worden op korte termijn 
toegevoegd aan de Fila-
Imks-pagina's van de 
website van Filatelie: 
u)U)u;.philatelie.demon.nl. 

http://www.angelfire
http://philatelie.demon.nl


DE ACCORDEON 
In de bekende serie 'Eu
ropa in het l<lein' van 
Slovenië, die eerder uit
gebreid werd voorgesteld 
in deze rubriek (februari 
iggg), verscheen op 17 
december 1999 een nieu
we zegel van 18 s. met de 
afbeelding van een typi
sche streekaccordeon. 

Zoals op de zegel is ver
meld is het bouwjaar 

^ 1896. Hij werd gemaakt 
door Anton Murkovic in 

Kranjska Gera. Dergelij
ke accordeons weken 
duidelijk af van de serie
matig gefabriceerde in
strumenten. Het is nu 
een museumstuk. 

DE HOGE SPRONGEN 
VAN DE MERLIJN 
In februari meldde ik bij 
het onderwerp 'Trekdie
ren m ZuidAfrika' waar
toe een merlijn zoal in 
staat is: 'sprongen van 
veertig meter hoog zijn 
geen uitzondering'. Mis
schien dacht u dat het 
een zetfout was, maar 
het stond wel degelijk zo 
in mijn kopij. Die bewe
ring deed een van de le
zers van Filatelie de ha
ren te berge rijzen  en 
misschien wel zo hoog 
als ik mijn merlijn liet 
springen. In de Duitstali
ge Grzimek valt te lezen 
dat de merlijn Sprunge bis 
zu 40 Meter uieit kan ma
ken. Omdat ik het 
woordje lueit niet vertaal
de klopte de vermelde 
hoogte dus niet, want 
zelfs bij een 'aanloop' 

c= van 60 ä 80 kilometer per 
° uur is een sprong van 
■̂  veertig meter een opmer
=! kelijke prestatie. Verder 
" nog twee typefoutjes: 
" Egulhastroom moest zijn 
:z A^ulhasstroom en Beaufirt 
^ West moest zijn Beaufort 
zi West. Met dank aan de 
"" heer P.J. van der Vet uit 

| A i Voorburg voor deze cor

VIKINGEN (2) 
Nog voordat het verhaal 
over de Vikingen in het 

maartnummer ver
scheen, viel een interes
sante aanvulling in de 
bus in de vorm van een 
uitgifte van IJsland. Op 
16 kwamen vier zegels 
uit  ze zitten overigens 
ook in een blokje op het 
thema 'De ontdekking 
van Amerika'. Het gaat 
hier niet om de ontdek
king door Columbus, 
maar door de vroegere 
Scandinaviërs, nu dui
zend jaar geleden. Twee 
IJslandse sagen maken er 
melding van: de sage van 
Erik de Rode en de sage 
van de twee Groenlan
ders Bjarni Herjofsson 
en Leif de Gelukkige 
(zoon van Erik de Rode). 
Zij zouden drie landen 
hebben ontdekt: Vin
land, Markland en Hellu
land. Vermoedelijk ging 
het om het Labrador
schiereiland en Baffins
land. Overblijfselen van 
nederzettingen van Scan
dinaviërs zijn op de 
noordelijke punt van 
Newfoundland gevonden 
bij L'Anse aux Meadows. 
Sommige onderzoekers 
denken dat dit Vinland 
was, andere beweren dat 
de teksten van de sagen 
het vermoeden verster
ken dat Vinland veel zui
delijker heeft gelegen, in 
New Brunswick, Maine 
of zelfs in de staat Mas
sachusetts. 

van koning Olaf 
Tryggvason. 
In het begin van de elfde 
eeuw werden van Groen
land verscheidene reizen 
naar Vinland gemaakt. 
De beroemdste was die 
onder leiding van Thor
finnur Karlsefni. Samen 
met zijn vrouw Gudridur 
Thorbjarnardottiren een 
uitgebreid gevolg reisde 
hij met zijn schip naar 
Vinland om daar de eer
ste nederzetting te stich
ten. Ze bleven er twee a 
drie winters. In die tijd 
werd een zoon geboren: 
Snorri Thorfinnsson. Dat 
was dus de eerste in 
Amerika geboren af
stammeling van Europe
se kolonisten! 
De zegels van 50 en 75 k. 
tonen de bekende Vi
kingschepen. Op de ze
gels van 40 en 90 k. zijn 
met een wereldbol als 
toepasselijke achter
grond  Thorfmnur 
Karlsefni en Leifur Eriks
son afgebeeld. 

ESTLAND GEEFT TWEE 
VUURTORENZEGELES UIT 
In 1995 startte Estland 
met een aantrekkelijke 
vuurtorenreeks. Op de 
jaarlijkse zegel wordt 
doorgaans niet alleen 
een vuurtoren afgebeeld, 
maar ook een kaartje met 
de locatie van de desbe
treffende toren. 

FU\DUR NORBURAMERiKU UM ALDAMÓTIN 1000 

Volgens de sage van de 
Groenlanders vond Bjar
ni Herlofsson het nieuwe 
land toen hij op weg naar 
Groenland van zijn koers 
afweek. Kort daarna ver
kende Leif de Gelukkige 
de nieuwe gebieden en 
gaf ze namen. Volgens 
de sage van Erik de Rode 
zou Leif nog vóór ie
mand anders Vinland 
hebben ontdekt toen hij 
in het jaar looo van 
Noorwegen naar Groen
land onderweg was als 
missionaris in opdracht 

Op 25 februari werden 
echter twee zegels (in sa
menhang en met een 
doorlopend kaartje) met 
vuurtorens uitgegeven. 
Beide vuurtorens staan 
op het schiereiland 
Köpu, dat deel uitmaakt 
van het eiland Hiumaa; 
de coördinaten van de 
vuurtorens zijn op de ze
gels vermeld. 
Voor de bouw van de 
Ristnavuurtoren werd in 
1874 een plekje aangewe
zen op de meest westelij
ke punt van het schierei

land. De toren bestaat uit 
twee concentrische sta
len cilinders met daar
tussen een wenteltrap. In 
1920 werd het onderste 
deel van de dertig meter 
hoge vuurtoren van een 
betonlaag voorzien, zo
dat die nu een staalbe
tonconstructie heeft. 
Ongeveer negen kilome
ter oostelijk van Ristna 
staat de oudste vuurtoren 
van Estland. De historie 
van deze KSpuvuurtoren 
gaat terug tot het jaar 
1500, toen aan de stads
raad van Tallinn toe
stemming werd verleend 
door de bisschop van 
OeselWiek tot de bouw 
van een vuurtoren op de 
hoogste plek van het 
schiereiland, 68 meter 
boven de zeespiegel. De 
zevenendertig meter 
hoge vuurtoren was in 
1531 gereed. De witge
kalkte vierkante stenen 
vuurtoren is aan elke zij
de voorzien van een zwa
re steunbeer. Het vuurto
renlicht in de rode licht
ruimte zwenkt op een 
hoogte van 103 meter bo
ven zeespiegel. 

NIEUWE FRANSE 
VLIEGTUIGZEGEL 
Na de Bre^uet XIV, de Potez 
2 5 en de Airbus A3 00 B4 
vervolgde Frankrijk zijn 
luchtpostreeks op 12 fe
bruari met een zegel 
waarop een stukje vlieg
tuiggeschiedenis is vast
gelegd: de Couzinet 70. 
Het toestel werd ontwor
pen door René Couzinet, 
de man achter de ARC
vliegtuigfabriek. Hij was 
ervan overtuigd dat de 
luchtvaart grote vliegtui
gen met meerdere moto
ren nodig had. Daarom 
ontwierp hij de Couzinet 
70, een vliegtuig dat de 
oversteek van de Atlanti
sche Oceaan van oost 
naar west kon maken. 
Groter en krachtiger dan 
zijn beide voorgangers, 
had de Couzinet 70 een 
vleugelwijdte van dertig 
meter. Het vliegtuig was 
ruim zestien meter lang 
en had de beschikking 
over drie motoren van 
650 pk. Het vliegtuig 
kwam al in 1932 in de 

lucht, maar de eerste 
oversteek van de Atlanti
sche Oceaan werd pas 
gemaakt op 16 januari 
1933

Men vertrok van Saint 
Louis in Senegal en be
reikte na ruim veertien 
uur Natal in het noord
oosten van Brazilië.. De 
Couzinet 70 kon 600 kilo 
post en vracht vervoeren. 
Ondanks deze prestatie 
was Aeropostale, de maat
schappij die het postver
voer door de lucht ver
zorgde, niet helemaal te
vreden. Men wilde het 
vliegtuig alleen kopen als 
het de vlucht ParijsBu
enos Aires nonstop kon 
maken. Hun toppiloot 
Jean Mermoz  afgebeeld 
op de zegels met Yvert & 
Telliernummers 337 en 
338  moest dan het 
vliegtuig besturen. Aan 
die eisen werd wel vol
daan, maar het vliegtuig 
werd niet verkocht, zelfs 
niet nadat enige verbete
ringen waren aange
bracht. Wel leverde de 
prestatie Frankrijk tien 
jaar voorsprong op de 
Duitse en Amerikaanse 
concurrentie op, maar 
voor René Couzinet zat 
er niet veel anders op dan 
zijn vliegtuig in 1937 te
rug te kopen om het van 
de schroothoop te red
den. 

Dankzij de Franse post
zegel is een uniek stukje 
Franse luchtvaartge
schiedenis nu filatelis
tisch vastgelegd. 
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lANGEBODEN 
'rima kwaliteit kilowaar 
>oo gr grootformaat met 
g 9 g / 2 5 , - m c l porto Keu-
;e uit Zwitserland, W -Euro-
)a en Wereld 600 gr voor 
" 7 0 , - b a n k 894812335 H J 
ie Vries, Heemskerklaan 16, 
>i8iXRHillegom, tel 0252-
118302 

*Ied. Comb postz b 1-48 
lostfris, catw ƒ 1 2 5 0 , - p r 
F225, - D Zelle, Zutphen, 
'575-51409° 

Schweiz, Lieclitenstein 
complettab 1850, Liste gra-
:is, Vollenweider, CH-6612 
\scona, 
"axoo4i 91 7912354 

Rusland collectie 0 i925/ '90 
: w D M 4 0 7 0 ƒ 5 9 5 , - c o l -
ec t i exx i963 / ' 9 i c w 
DM 3 7 6 5 / 5 9 5 , - Tel 010-
^229820 C V Beveren 

;oo grf W.-Europa met HW 
f 2 5 , - , 100 Australië ƒ 7,50 
j i r o 3561584 Nieuwlaat, 
!.oggerstr 40, Eindhoven 

^ed. PTT mapjes 1-200 incl 
mporta albums ƒ 6 5 0 , -
"^ed PTTjaarcoll 1976-1998 
nel suppl en albums 
f 7 5 0 , - F Seelen, tel 077-
3079^83 

[srael. Rondzending, port
vrij V a 20% Zonnebloem 
:at Cornelissen, tel 0348-
^23035 

!:40jaarg 'Philatelie' 
f 100,- G Kleijwegt, Rand
weg 59a, 3074 BI Rotter
dam Tel 010-4191209 

Ruim verzameling N.L. op 
Zie advertentie van februari 
Prijslijst op aanvraag K F 
Tams, Bosstraat 131, 2153 
AM Nieuw-Vennep 

Philatelie 1958-2000, com
pleet t e a b S Mulder, 
0548-656073 

Gratis prijsl België, Fin
land, Zweden, Italië, Frank
rijk G V Toor Lingedijk 
77a, 4247 EG Kedichem 
Iel 0183-567203 Fax 0183-
567^04 

Compl t/m 1997 Guernsey, 
Alderney, Jersey, Man + 
boekjes ongest in 3 luxe 
Leuchtturm alb ƒ 7 0 0 0 , - J 
Maarse, tel 0297-325573 

Nieuw WWF zegels/ ms/on-
get etc WIJ lev abonnemen
ten manco 's W de Pender, 
Heerottostr 21, 4205 TP Go-
rinchem Tel 0183-623357 
Email 
wilcow w f@planet nl 

Aangeboden 700 verschil
lende frankeermachine
stempels van gemeenten, 
met-wapen in stempel Op 
23 gaats papier, met be
schrijving van wapen en toe
lichting 1 z gemeenten, 
m u V Overijssel Prijs 
f 1 2 5 , - W Kool, 0544-
370374 

Poststukken verschill. lan
den vanaf 1870, effecten, re
keningen, papiernoodgeld 
Duits en Oostenrijks enz 
Mw A N Briggeman, Kan-
telenweg 70, 3233 RD Oost-
voorne, tel /fax 0181-
485036 

Zuid Afrika, 300 versch 
ƒ 2 5 , - bank 484287338 of 
per brief J Veldt, Molenweg 
7, 4771 RT Langeweg 

700 zegels W.-Europa veel 
grf H W en kpl serie's 
ƒ 10 , -g i ro 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100, 
Helmond 

Thematische verzameling 
van de schilder 'Albrecht 
Durer' b v postzegels, kaar
ten en boeken Th Zandber-
gen, 013-5341982 

Nederland & Ver. Europa 
pfr + gest V a n I Bijna al
les m voorraad Stuur uw n , 
ontvang mijn prijs F Ghy-
ben, Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar Tel /fax 0316-
5^9241 

Eurocat Europa Speciaal 
Cept en uitgebr meelopers 
Prijslijst (=aanvulling c a t ) 
V a 1980 Info A van der 
Pluijm, 0180-520069/ 
0655-918354 
E-mail info@testnet nl 

Australië per kg ƒ 8 0 , - , 
100 gest grf ƒ 10,-, idem 
200 grf ƒ 2 0 , - , idem 300 
grf ƒ 3 5 - i d e m 400 grf 
ƒ 5 5 , - P Antonisse, Run
molen 16, 5404 KT Uden 
Tel 0413-268333, postgiro 
3423666 

List 2000 containing older 
mint thematic material free, 
from W&K Schaetzle AG , 
CH-8832 Wollerau, fax 
0041-1-7848059 E-mail 
w k schaetzle ag@bleuwin ch 

Gratis prijslijst voor kleine 
kavels etc J Stienstra, Ba-
rietgeel 21, 2718 BL Zoeter-
meer, tel 079-3610229 

Polen, Joegoslavië, Roe
menie, Albanië, Hongarije, 
Bulgarije, Tsjechoslowakije 
PZH Robert Wiktor, Hod-
gesstr 13, 6135 CS Sittard 
Tel/fax 046-4512751 Ook 
rariteiten' 

Rondzendboekjes gemengd 
motief bloks gest postfris 
uitzoeken a 20 25% cat w , J 
V d Meer, 0561-688809 

Luchtpost collectie in 2 al
bums tot 1942 80500 Yv Fr 
in een koop ƒ 6000 , - losse 
verkoop na tel afspraak 10 
c tperYv Fr J W Struij-
laart, tel 020-6188229 

Ned. PTT mapjes van num
mer I t/m 193 compleet over 
te nemen tegen elk aan-
neemli jkbod J Jonkers, 
Strandwal 73, 2241MJ Was
senaar, tel 0705110998 

Vraag gratis prijsl Ned. en 
ontvang gratis 3 compl se
ries Hommes, tel 0186-
612794 

Indonesia fout/proefdruk
ken te koop/ruil W Um-
menthum, Hoenderstraat 
32A, 5855 AH Well 

500 verschillend Ned. met 
serie's en leuke waarde pri
ma zegels voor verzameling 
ruil of rondzending ƒ 4 0 , -
giro 583814 P Wildenberg, 
Voorburg Tel 070-
3874762 

Uit eigen import 1/2 Ib 
(225g) kilowaar Australië 
met hoge en lage waarden 
ƒ 1 5 , - ( m c l porto) W v d 
Krogt, tel 0591-621877 

Ruim verzameling N.L. op 
Zie advertentie van februari 
Prijslijst op aanvraag K F 
Tams, Bosstraat 131, 2153 
AM Nieuw-Vennep 

DDR257oNed Bund Ber
lin Reich + Geb Eur eet 
35% Pf & Gest J Romkens, 
045-5462894 

Bod gevr ie dag env. i t/m 
277 (ex 3, 4 & 5) Oostdijk, 
2907AH-166 E-maiI foos t -
dijk@zonnet nl 

GEVRAAGD 
3 velletjes van 10 zegels 20-
25-75 et RAI gebouw Am
sterdam 11-21 mei 1967 W 
V d Voort, Bospolder 33a, 
2675 BM Honselersdijk Tel 
0174-626096 

Kleinrondstempel op zegel 
35 NVPH (Wilhelmina lang 
haar 5 cent) J H C Dijk, 
Azielaan 91, 5691 LB Son 

Gebruikt Bulgarije tot 1946, 
voorts Portugal, Joegolavie 
en BRD N Cremer, 072-
5615681 

Insteekbladen Davo Kosmos 
Unie, P Doensen, 
J V ScoreIstraat40, 3583 CR 
Utrecht Fax 030-2544086, 
tel 030-2517619 

Frankeergeldige zegels van 
Ned. en Duitsland met en 
zonder gom Verzamelin
gen, partijen, telefoonkaar
ten (gebruikte) C Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 
Spijkenisse, 06-29227782 

Ik zoek firmaperforaties, 
ruil of koop elk aantal Veel 
ruilmateriaal aanwezig W 
J Manssen, Laan der V N 
31, 3844 AD Harderwijk 
0341-417980 

Firmaperforaties Koop of 
ruil, M Silkens, Kortenaer-
laan 18,1215 NH Hilversum, 
035-6234423 

Sluitzegels gehele wereld t. 
k gevr zoek motieven J 
van Dijk, tel 0180-424355 

Postzegels met motief Vlin
ders en Insekten hele we
reld Dhr F W van der 
Wart, Habrakenhof 14, 2011 
MZ Haarlem f w vander-
wart@tele2 nl 

Voorfilatelie-brieven. 1815 
t/m 1838 van Luxemburg 
naar N L tot 1834 van NA-
TAL naar N L Verder alle 
brieven (VF) van N L naar 
de V S (de Unie) P Sloot, 
Gasthuiskampstr 19, 5914 
ARVenIo Email phm-
sloot@planet nl 

Verz zoekt uit 'wagenpark 
V. davo'auto nr i , ik geef 'n 
goede prijs G Jordens, B 
op Zoom, 0164-236768 

DIVERSEN 
Zend 100 div ® zegels Did. u 
krijgt 100 dito retour J Eef-
tink, W de Within 17,1403 
VC Bussum 

CsK postzegelrondzendver-
eniging sinds 1926 Verzorgt 
rondzendingen perverza-
melgebied voor de gevorder
de verzamelaar Postzegels 
en poststukken, Tegemoet
koming portokosten, kosten 
lidmaatschap ƒ 2 0 , - per 
jaar Inlichtingen secretaris 
B K Okma, Zeeuws-Vlaan-
deren 7, 8302 PD Emmel-
oord, tel 0527-615129 

Studiegroep Britannia, voor 
de actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden 
Blad, meetings, veiling, 
rondzending Bel 070-
3860232 Seeyou' 

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 Oostemderweg in 
Nunspeet Van 10 00-16 30 
uur Inlichtingen J den Bes
ten (0341-256163) 

Postzegels, munten, ruil
beurs Fidei et Arti te Ouden-
bosch zondag 10/13 uur 30 
april, 0165-314898 

Fil. Ver. Duitsland 4X per 
jaar bijeenkomst met vei-
hng, clubblad en rondzen
dingen A Hulkenberg, Vi-
valdiweg 68, 3752 HC Bun
schoten, tel 033-2983261 
Vraag info' 

In- en verkoop postzegels, 
prentbriefl<aarten, knipsels 
G J van Soest, Houten, 030-
6371815 

Filatelistenver. Zuidelijk 
Afrika. Bijeenkomsten, vei
lingen, blad, rondzending 
en bibliotheek FVZA Post
bus 33223, 3005 EE Rotter
dam 

Israel: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen . 
Inl A Bouwense, tel 0113-
212762 

Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en S 
Marino bijeenkomsten, vei
lingen en rondzending Inl 
L v d Brun, V Kinsber-
genstr 33, 2518 GV Den 
Haag, tel 070-3460328 

Stuur too Duitsland of Duit
se gebieden, 125 W -Euro-
pa/USA/Can /Afr /Aust 
zmnk retour Kraaibeek, El-
zenhage 5, 9501 ZE Stadska
naal 

Zadelstraat 35 
3511 LSUtrectit 
Netherlands 
lel 0031 30 23420^0 
fax 003130 2317077 
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DEALER IN RARE STAMPS 

Winkels: 
Gedempte Turfhaven 4, 1621 HE Hoorn, •̂""■~->*,j 
Tel.: 0229-232278 ^ 
Koorstraat 14, 1811 GP Alkmaar. Tel.: 072-5119982 * 
Kapelstraat 20, 1404 HX Bussum. Tel.: 035-6916288 

VRAAG ONZE PRIJSCOURANT MET ALLE 
HOOFDNUMMERS VAN NEDERLAND EN 

OVERZEESE GEBIEDSDELEN AAN TELEFONISCH 
OF SCHRIFTELIJK BIJ DE VESTIGING IN BUSSUM 

1=1941 Nederland postfris 
2 = 1950 Nederland postfris i 
3 = 1952 Nederland postfris 
4 = 1952 Nederland postfris 
5 = 1953 Nederland postfris 
6 = 1953 Nederland postfris 
7 = 1955 Nederland postfris 
8 = 1955 Nederland postfris 
9 = 1956 Nederland postfris 

10 = 1957 Nederland postfris 
11=1957 Nederland postfris 
12 = 1957 Nederland postfris 
13 = 1960 Nederland postfris 
14 = 1962 Nederland postfris 
15= cour de justice gestempeld 
16= cour de justice gestempeld 
17= y^ cour de justice gestempeld 

cat.nr. 397-401 
cat.nr. 563-567 
cat.nr. 588-591 
cat.nr. 596-600 
cat.nr. 602-606 
cat.nr. 607-611 
cat.nr. 655-659 
cat.nr. 661-665 
cat.nr. 683-687 
cat.nr. 688-692 
cat.nr. 693-694 
cat.nr. 695-699 
cat.nr. 747-751 
cat.nr. 779-783 
cat.nr. 9-15 
cat.nr. 16-19 
cat.nr. 20-24 

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

6,25 
7 0 , -
2 5 , -
37,50 
6 0 , -
4 0 , -
50,— 
32,50 
3 5 , -
38,50 
1 5 , -
2 2 , -
42,50 
1 6 , -

135,— 
cat.w. ƒ 100,— 
cat.w. ƒ 1 5 , -

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

prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs / 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 
prijs ƒ 

2,50 
2 8 , -

9,75 
1 5 , - V 

2 4 , -
1 6 , -
19,50 
12,75 
13,75 
15,25 

5,50 
8,50 

17,— 
6,40 

57,50 
4 5 , -

6 , -

Bestelformulier sturen aan 
Kapelstraat 20, 1404 HX Bussum 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nr. 

...X nn 
.X nr. 

..X nr. 
Kosten 

Totaal 

Naam: 
Adres: 

" " " J 

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

10 ä 
11 ä 
12 ä 
13 ä 
14 ä 
15 ä 
16 ä 
17 ä 

./" 
f 
.f 
.ƒ 
ƒ 
.f 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
i 
f 
f 

onder ƒ 

Postcode: 
Telefoonnn: 

2,50 
28,— 

9,75 
15,— 
24,— 
16,— 
19,50 
12,75 
13,75 
15,25 
5,50 
8,50 

17,— 
6,40 

57,50 
45,— 

6,— 
200,— 

_Plaats: 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 

O o 
^ ^ ^ ■ ^ 

er s" 0 cr 
0 rD ?T ft 

■é~tï 
Ê " > 0 
o S f : 

Cfc ^ ^̂  o . 

0 "^ " 

~ ' =r 

^ ö 
^ ^ 
3 ^ 

oq 

f 3,50 

f 

Handtekening: _ 

Zo werkt schriftelijk bestellen bij 
Postzegelhandel Alexander: 

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

2. In de dichtstbijzijnde winkel wordt uw bestelling 
uitgevoerd. 

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

werkdagen. r y^ 
5. Eventueel komt onze köèner uw bestelling persoonlijk 

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

nagezonden. f' ^J 
7. Of, als u naar een van onze winkels komt wordt u direct 

geholpen. 

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



He had to 
invent stamps to 
appear on one. 

You just have to 
turn up. 

Sir R O W L A N D H I L L 1 7 9 5 

You won't have to go to the effort Rowland Hill did for your philatelic debut. Simply come to The Stamp 

Show 2000 in Earls Court, London, May 22-28 and strike a pose for a personalised Smilers Stamp. 

Plenty of other rarities will be on display as well. Including a first time showing of highlights from 

the Royal Philatelic Collection. 

Browse our Definitive Exhibition and you'll find every stamp we've produced since Mr Hill's Penny Black. 

You'll also get to view some exceptional modern stamps from around the globe, kindly on loan from the 

British Library. 

And the Federation Internationale de Philatelie competition is all set to be an impressive battle for medals. 

Come along and make or create your own discoveries at the biggest stamp show in a decade. 

By pre-registering you can reserve a first day ticket for £10. You can also reserve free entry on any 

or all of the remaining days. 

To take advantage of this offer either phone us on +44 (0) 20 7253 9900, 
or write to The Stamp Show 2000 ticket desk, 20 Brandon Street, Edinburgh, 
EH3 5TX. (wvvw.thestampshow2000.co.uk) 

SH0W2000 -

http://wvvw.thestampshow2000.co.uk


200 jaar 
Rijksmuseun 

200 jaar Rijksmuseum 
Op 14 april komt er een thema 
velletje uit met tien schatten 
uit het Rijksmuseum Verder 
een zelfklevende zegel met 
'De Nachtwacht', het absolut 
topstuk van het museum en 
het bekendste schilderij ter„ 
wereld Elf schatten uit alle 
tijden en uit alle hoeken vat 
deweteld Indiase zand
stenen beeldhouwwerk uit 

*\ de tiende eeuw tot foto
grafie uit de twintigste 
eeuw 

Van deze elf zegels zal ook een boek verschijnen 
'200 jaar Rijksmuseum', waarin de zegels uitgebreid 
worden toegelicht en gedocumenteerd 

n 1999 IS DAVO begonnen met de uitgave van een 
nieuwe serie boeken, die verschijnen aan de hand van 
de thema-velletjes van PTT Post In 1999 verschenen 
'uit de kunst' (Hollandse schilders uit de 17de eeuw) 
en 'hoogtepunten uit de 20e eeuw' 

Blijf compleet en verzamel de DAVO 
Thema-boeken! En bovendien: een heel 
mooi cadeau l 

Verkrijgbaar bij de vakhandel-filatelie 
en Collect Club van PTT Post. 

Dit IS het derde deel van de boekenserie van DAVO 
Pnjs ƒ 49,50 (inclusief ƒ 17,00 aan postzegels) en 
verkrijgbaar vanaf eind april' 
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lUitgeveni DAVO, Postbus 411, 7400 AK Deventer, tel 0570 502700. Fax 0570 502705. website www davo nl 




