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DE lUEDERLAniDSCHË 
FILATELIE- EM Pi 

Vanaf Juni 2 vestigingen: 

Wij zijn uitstekend bereikbaar. 
Vanaf heden veilen wij in 

WEESÏ 
Voor cliënten die vanaf juni 2000 toch liever van het 

kantoor Amsterdam, Rokin 60 gebruik willen maken voor 
een inlevering, blijft dit uiteraard, op afspraak, mogelijk. 

De meest besproken "weespbrief". Nr 35 /5 cent oranje 
(de kleur van de 3 cent) echt gebruikt op brief, 1895. 

I l f 
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Rokin 60 -1012 KV Amsterdam - Tel. 020-6230261 



OSTZEGELVEILimC 
TGESCHIEDENIS 

Wegens de moeilijke bereikbaarheid van ons kantoor op het Rokin te 

Amsterdam-Centrum door o.a. de aanleg van de Noord-Zuidlijn, zullen de 

veilingen vanaf juni 2000 plaatsvinden op de Leeuwenveldseweg 14 te Weesp. 

Daar nemen wij tegenover het NS 

station de benedenverdieping van een 

kantoorvilla in gebruik. 

Wij denken dat dit voor onze cliënten 

veel voordelen oplevert, vooral door 

de betere bereikbaarheid: 

• tegenover NS station Weesp; 

• ca. 3 km vanaf de Al; 

• 6 km vanaf Ring Amsterdam; 

• voldoende parkeergelegenheid; 

• begane grond. 

ZAANDAM 

HAARLEM 

Vanaf juni 2000 

Veilingzaal en bezichtiging 

te Weesp 

. . . . ^ , ''}'iisv^0^iy:w^'MW^i^!^''*w*^*s^^^s^'f^ 

VANAF JUNI 2000 
Inzendingen en taxaties dagelijks / voor adviezen bel of schrijf: 

Leeuwenveldseweg 14,1382 LX Weesp, 
Telefoon: 0294 - 43 30 20, Fax: 0294 - 43 30 55 
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1 WÊÊIÊ 
li^aaÊÊSm 
1 30,— 
2 28,— 
3 145,— 
1/3 gave randen 
1/3 z.fr 110,— 
4 18,— 
5 9 , 
6 90,— 
6 z fr. 50,— 
7 2,50 
8 3,50 
9 38,— 
10 27,— 
11 120,— 
12 170,— 
12z.fr. 95,— 
13 5 , 
14 80,— 
14z.fr. 44,— 
16 80,— 
16z.fr. 45,— 
17 19,— 
18 80,— 
18z.fr 40,— 
20 22,50 
21 2,— 
22 3,— 
23 7,50 
24 7,50 
25 55,— 
26 6,— 
27 12,50 
28 40,— 
29 150,— 
29 z.fr 75,— 
30/33 6,— 
30b/33a 6,— 
36 6,50 
39 6,50 
40 4,— 
41 15,— 
42 6,— 
43 20,— 
43A 75,— 
44 90,— 
45 15,— 
46 20,— 
46C 90,— 
47 175,— 
47A 210,— 
47B 175,— 
48 650,— 
48 z.fr 3 7 5 , 
49 150,— 
56/76 44,— 
61b 110,— 
77 1 , — 
78 6,— 
79 7,50 
80 luxe 975,— 
80 z.fraai 600,— 
82/83 19,— 
84/86 66,— 
84/86 (W) 6,— 
87/89 9,25 
90/94 7,50 
95 12,50 
96 12,50 
97 36,— 
98 2 1 , — 
99 45,— 
100 40,— 
101 luxe 975,— 
101 z.fr. 600,— 
102/03 10,— 
104 175,— 
105 130,— 
105z.fr. 75,— 
105f 135,— 
106 3,— 
107/09 3,— 
110/13 3,— 
114/20 1 1 , — 
121/28 7,50 
129 10,— 
130 270,— 
130z.fr.  ,— 
131 240,— 
132 2,— 
133 20,— 
133A 45,— 
134/35 44,00 
136/38 175,— 
136/38 Tent 

NEDERLANI 
Mooi gebruikt, 

1 

ook losse waarden. 
10% korting bij afname 
bove 
stempel 
139/140 
141/43 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 
184 
191 
195 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
217A 
219 los 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
235 los 
236/37 
236A 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 
326 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 
372 
373 
356 a/d 
356 c 
356 d 
374/78 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402 B 
4038 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 
508/12 

n f 100.

220,— 
6,50 

12,— 
6,— 

19,80 
12,50 
12,— 

8,— 
70,— 
15,— 
6,— 

28,— 
18,— 
10,— 

175,— 
30,— 
10,— 
4 5 , 
84,— 
30,— 
13,— 
2,50 

18,— 
25,— 
16,— 
14,— 

6,— 
12,50 
44,— 
32,— 
30,— 
55,— 
25,— 
25,— 
26,— 
25,— 

5,— 
35,— 
30,— 
28,— 
25,— 
10,— 
5,— 
3,— 

28,— 
25,— 
16,— 
17,50 
14,— 
12,— 
10,— 

7,50 
8,— 
7,50 
5,25 
7,50 
2,50 
6,50 
6,— 
4,— 
6,— 
6,— 
9,90 

15,— 
35,— 
35,— 

7,50 
25,— 
40,— 
60,— 
60,— 
88,— 
35,— 
44,— 

4,— 
10,— 

2,50 
2 — 

12,— 
90,— 

130,— 
15,50 

2,— 
3,50 
5,— 
2,50 
3,50 

24,— 
14,— 

5,— 
4,— 
4,— 
3,50 
4,— 

513/17 
518/33 
535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 
544/48 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
640 los 
641/45 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
675 los 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
759/63 
766/70 
774/76 
779/83 
786/90 

7,50 
10,— 

2,50 
6,— 
5,— 

18,— 
6,60 
4,— 
6,— 

36,— 
55,— 
40,— 
19,50 
22,50 
15,— 
20,— 
17,50 
15,— 

3,50 
65,— 
12,— 
22,50 
15,— 
14,— 
19,50 
15,— 
4,50 
2,50 

22,50 
2,50 

15,— 
18,— 
13,— 
14,— 
35,— 
24,— 
13,— 
3,— 

10,— 
12,— 
3,— 
9,— 

14,— 
14,— 
10,— 
14,— 

8,— 
4,— 

13,— 
14,— 
9,50 
6,— 
6,— 

12,— 
6,— 
8,— 

enz. tot heden 
leverbaar 4060% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst. 
Kinderblok 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
30 
31 
44 
46 
51 
54 
55 
56 
66 
67 
68 
69 
70 

35,— 
5,— 
9,50 

17,50 
17,50 
25,50 
17,50 
14,50 
17,50 

7,50 
los 
175,— 
66,— 
15,— 
75,— 
38,— 
20,— 
30,— 
15,— 
29,— 
60,— 
1 5 , 

125,— 
15,— 
36,— 
60,— 
35,— 
12,50 

7,50 
12,— 
14,— 
65,— 

Alle zegels zijn pracht ex. netjes gestempeld , tenzi) z.fr.=ZÈ 
gels maar met klein gebrek. (o) =gebruikt maar s empel r 
duurdere soorten desgewenst met fo toCer t . van erke 
kosten hiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voc 
giro 271040, Porto extra, echter f ranco levering vanaf ƒ 25 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 0 

Rolt. series 
1/18 475,— 
19/31 140,— 
33/56 295,— 
57/70 105,— 
71/73 155,— 
74/77 75,— 
78/81 24,— 
82/85 24,— 
86/89 25,— 
90/93 40,— 
94/97 40,— 
98/01 35,— 
Automaatboekjes 
en combinaties le
verbaar, spec. 
prijslijst gratis op 
aanvraag. 
Porto 
1 16,— 
2 20,— 
28 44,— 
3/12 140,— 
8 los 45,— 
12 los 32,— 
Div typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 50,— 
27 III 44,— 
28 III 175,— 
31/43 175,— 
42 los 60,— 
43 los 98,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (0) 125,00 
68b (0) 455,— 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12 los 110,— 
13 los 145,— 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 60,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 6,— 
25/26 18,— 
27/40 12,50 
27+29+30 
fosfor 15,— 
Telegram 
1 5 5 , -
2 60,— 
3 10,— 
4 220,— 
4z.fr. 110,— 
5 45,— 
6 15,— 
7z.fr. 1275,— 
8 25,— 
9 25,— 
10 4 0 , -
11 40,— 
12 425,— 
Postpakket Ver 
1/2 A 66,— 
1/2 B 175,— 
1/2C 98,— 
Brandkast 
1/7(0) - ,— 
stempel met 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 450,— 
3 los 75,— 
4 los 95,— 
6 los 15,— 
7 los 50,— 
6A 75,— 
7A 75,— 
5 los - ,— 
Internering 
1 195,— 
2(x) 7 5 , -

er fraai, mooie ze-
let controleerbaar. 
nde keurmeester. 
rraad strekt, post-
0 , -opd rach t . 

20-4823966 | 
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OOSTENRIJKSE POSTZEGELS 
Postzegel - wereldtentoonstelling in het: 

Austria Center / Wenen 30. 5. - 4. 6. 2000 

i 
filatelie live. 

U kunt op infemationalHeit 
vertrouw/en wat de kwaliteit 

van de tentoongestelde 
exemplaren betreft. 

U kunt zich op de spreekwoordelijke 

Wfeense charme verheugen wat het 

omvangrijke feestelijke en sociale 

programma betreft. 

Wenen en de WIPA 2000 

verheugen zich op u. 

P o s t Bank^Vustria ©SD Wtelekom 

AANBIEDING MEI 2000 
NEDERLAND en NED.INDIE 

POSTFRIS en GEBRUIKT in perfecte kwaliteit 

POSTFRIS 
102-103 29,̂ ,00 
129 117,00 
130+C 750,00 
131+C 550,00 
1.34-135 123,00 
163-165+C 715,00 
177-198+C 1075,00 
208-211 38,50 
238-239 129,00 
265-266 89,00 
267-268 115,00 
269 47,00 
278 103,00 
279-282 130,00 
356-373 165,00 
364-378 14,00 
513-517 14,90 
518-533 315,00 
542-543 10,50 

POSTFRIS 
550-555 49,00 
583-587 17,50 
612-616 17,50 
641-645 25,50 
671-675 38,(X) 
731-735 8,50 
747-751 12,75 
774-776 8,00 
786-790 6,00 
854 26,00 
899 4,50 
901-905 2,20 
917 7,50 
932-936 3,10 
937 7,50 
965-969 3,75 
975-977 1,50 
983 18,00 
1001 I2,.50 

POSTFRIS 
1042 10,50 
1043-1045a 2,00 
1052 paar 12,50 
1059-1062 1,75 
1063 4,00 
1068-1071 2,60 
1079-1082 1,35 
kerstvel-88 14,50 
kerstvel-89 14,50 
kerstvel-90 14,50 

GESTEMPELD 
3 87,00 
11 114,00 
12 182,00 
29 130,00 
44 75,00 
47 134,00 
104-105 255,00 
346-349 88,50 

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

Tel.: 

Fax: 

Privé 

077 

077 

077 

35126 98 1 
354 72 42 

465 37 64 

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 

http://12z.fr
http://14z.fr
http://16z.fr
http://18z.fr
http://105z.fr
http://130z.fr
http://4z.fr
http://7z.fr
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl


Programma Veiling no. 579 
in de Grote Zaal van Het Haagse Centraal Station. 
Zie advertentie in het april nummer. 

MAANDAG 22 mei 2000 13.30 uur: nos. 1 - 458 
Dozen, poststukken in dozen, 
couverts met poststukken, 
literatuur, kleine en grote 
insteekboeken. 

19.15 uur: nos. 4 5 9 - 9 7 7 
Couverts met zegels, 
verzamelingen poststukken, 
albums Gehele Wereld en albums 
N.O.R. 

DINSDAG 23 mei 2000 

WOENSDAG 24 mei 2000 

13.30 uur: nos. 978 - 1607 
Landenverzamelingen Gehele 
Wereld en N.O.R. 
Zegels Duitsland. 

19.15 uur: nos. 1608 - 2260 
Zegels Amerika t/m Zwitserland. 

13.30 uur: nos. 2261 - 2889 
Posthistorie Nederland, 
emissies 1852- 1931. 

DONDERDAG 25 mei 2000 13.30 uur: nos. 2890 - 3441 
Emissies 1932 - eind Nederland. 

VRIJDAG 26 mei 2000 13.30 uur: nos. 3442 - 4236 
Nederlands Indië, Japanse 
Bezetting, Curasao en Suriname. 

De catalogus van deze importante veiling kunt u in de veilingzaal verkrijgen. 
Ook u kunt voor onze a.s. september veiling dagelijks inzenden! 

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 

mailto:ajh@vandieten.nl


" w . Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 

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 36518 85 
E-mail pwmeinliardt@compuserve.com 
Postgiro 125.34.14 VSB-Banl< 80.70.90.077 
Orders tot ƒ 150,00 + ƒ 6,00 verzendkosten bij vooruitbetaling, an
ders werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Vraag gratis onze uitgebreide prijslijst aan ! 
Oostenr i jk spec iaa l 
Ferchenbauer speciale catalogus/handboek Oostenrijk 1850-1918 

editie 2000, prijzen in Euro, 1428 biz. In kleur 340,00 
Michel speciale catalogus Oostenrijk 2000 52,00 
Müller handboek Stempels Oostenrijk 1850-1864 (herdruk) 95,00 

iVlichei Car ib ische Eilanden 
[ Michel catalogus Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2000 
[Michel cat. Overzee deel 1 Noord- & Middenamenka 2000 

104,00 
104,00 

Luchtpost Zwi tser land 
SAV speciale catalogus Luchtpost Zwitserland 2000 125,00 
Zumstein spec. cat. Zwitserland deel I: zegels, boekjes, ATM 115,00 
Zunnstein deel II; luchtpost, toeslag- & portzegels (juni) 115,00 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2000 in kleur 34,50 
Michel speciale catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2000 52,00 

Polen 2 0 0 0 
Fischer (pools) speciale catalogus Polen 2000 in kleur 35,00 
Fischer (pools) spec. cat. Poolse Gebieden & Lokale Post 1999 49,50 
Barefoot (eng.) spec. cat. Polen Lokale Zegels 1918 editie 1999 49,50 

N i e u w e spec iaa lca ta log i 

I tal ië s p e c i a a l 
OEI spec. cat. Koninkrijk & Republiek Italië 2000 3 delen 79,50 
OEI spec. cat. Vatikaan & San Marino 2001 in kleur 39,50 
OEI spec. cat. Ouditaliaanse Staten & Kolonieën 2001 in kleur 39,50 
CIF spec. cat. Brieven 1861-1970 (Storia Postale) 2001 69,50 
CIF cat. Rep. Italië, Vatikaan, S. Manne 2000 in kleur 35,00 
Sassone spec. cat. Ouditaliaanse Staten 2000 2 din. in kleur 300,00 

Edifil (spaans) spec. cat. Spanje deel 1:1850-1949 editie 2000 99,00 
Moll (duits) handboek postgeschiedenis Peru tot 1879 ed. 1999 38,50 
Gibbons semi-speciale cat. Groot Brittannië (Concise) 2000 67,80 
JSCA üapans) speciale catalogus Japan 2000/2001 95,00 

Domf il Padv inders 2 0 0 0 
Domfil wereldcatalogus Padvinders & Jeugdbewegingen in kleur 85,95 
Domfil wereldcatalogus Katten op zegels 2000 in kleur 49,00 
Groth wereldcatalogus WWF 1998 incl. suppl. 1999 in kleur 69,50 
Groth supplement 1999 op wereldcatalogus WWF in kleur 15,00 

in onze winkel vindt U een breed assortiment van o.a. 
loupen, albums en aanbiedingen catalogi & literatuur ! 

40e Speciale Velling voor Thematische Philatelie, Motieven, Post-, Tijd-, 
Techniek-Geschiedenis en Vaderland stukken. 

"2000 jaar Duitse Geschiedenis vanaf de vroege geschiedenis tot de Eenheid" 

Midden Juni 2000 in Berlijn 
6000 kavels en stukken van alle relevante thema's uit de Duitse Geschiedenis: 

Prehistorie, Romeinen, Germanen, Christelijke Thematiek, Middeleeuwen, Hanseti
jd, Luther & de Reformatie, DeVerlichting, 30 jarige Oorlog, Napoleon, de Revolutie 
van 1848, het Keizerrijk met Bismarck, Ie en 2e Wereldoorlog, Weimar Republiek, 
3e Rijk, Naoorlogse tijd, BRD en DDR, Duitse Eenheid |VGO|, Duitsland en Europa, 

Europese Geschiedenis enz. 
Samen meer dan 250 thema's I 

De rijk geïllustreerde catalogus verschijnt midden mei en is tegen portokosten van 
DM 20,- (cash, geldige postzegels of V-cheque) te verkrijgen. 

Geef uw speciale verzamelgebied aan i 

Veilinghuis Chr. Wapler, Postfach so 37 69, D-10 726 Berlln-Schönberg 

AANKOOP: i 
Goede (gespecialiseerde) col lect ies hele wereld, 

handelsvoorraden, part i jen, nominaal, (gouden) 

munten, bankbiljetten, e t c , 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 

DE VALK PHILATELIE 
I BELGIË POSTFRIS NOSVLGYVERT 
1 411/18 

407/09 
532/37 
537A 
537B 
538/46 
556/67 
573/82 
583/92 
592A 
592B 
593/01 
602 
603/12 
613/14 
615/22 
623/24 
625/30 
631/38 
639/40 
647/52 
661/69 
699/00 
701/09 
743/47 
748 
860/62 
930/37 
941/42 
952/54 
961/63 
964/66 
967 
968 
969/70 
971/72 
979/85 
987/89 
990 
991/93 
994/95 
9% 
997 

16 25 
9 50 

29 50 
4 30 
3 60 
7 70 
7 50 
3 00 
3 00 

13 00 
13 00 
3 00 
9 50 
4 25 
3 30 
3 00 
6 75 
3 45 
6 25 
4 25 
3 00 
4 75 
0 65 
3 65 

160 
07 

39 0 
390 
32 
26 
98 
52 
01 
09 
27 
09 

410 
1120 
0 50 
78 

10 00 
060 
015 

998/04 

1008/10 
1011 
1012 
1013/18 
1019 
1020/21 
1022/23 
1024 

1028/29 
1030 
1031 
1032/36 
1037 
1038 
1039/45 
1046 
1047/52 
1053/62 
1063 
1064/65 
1082/88 
1089 
1090/92 
1093 
1094/95 
1096/01 
1102/07 
1108 
1109/10 
1111/12 
1113 
1114/20 
1121 
1122/24 
1125/27 
1131/32 
1133/38 
1139/46 
1147/49 
1152 
1153/58 
1159/62 

LET OP !! 
Van 

25 00 

2 00 
0 50 
110 
9 00 
0 55 
0 90 
150 
120 
2 00 
3 00 

25 00 
2100 
130 
015 

13 00 
0 30 
4 00 
9 00 
015 
0 65 

13 00 
0 40 
4 50 
0 60 
2 00 

16 00 
13 50 
0 35 
0 90 
0 70 
180 

13 50 
100 
3 00 
3 00 
100 

16 00 
13 00 
7 00 
0 20 

1100 
3 00 

N 
af ƒ 50,- franco 

Bestellen uitsluiten 
SPECHTENKAIV 

1163/68 
1169/71 
1174 
1175 
1176/81 
1182/87 
1188/90 
1191/92 
1193/94 
1195/97 
1198/03 
1204 
1205/11 
1212 
1213 
1214/15 
1216/21 
1222/23 
1224 
1225/30 
1231/32 
1233/38 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243/45 
1246/48 
1249 
1250 
1251/52 
1253 
1254 
1255/58 
1259 
1260/61 
1262/68 
1269/70 
1271 
1272/77 
1278/80 
1281/83 
1284 

13 00 
2 00 
0 30 
0 30 

15 00 
10 00 
2 50 
2 00 
0 75 
0 90 
5 50 
0 20 
5 50 
0 30 
0 30 
0 50 
6 50 
0 60 
0 20 
6 50 
0 70 
5 00 
0 60 
0 30 
2 20 
100 
150 
0 70 
0 30 
0 50 
0 70 
0 50 
0 4( 
150 
0 20 
2 00 
500 
0 30 
0 20 
2 20 
0 70 
0 50 
0 30 

lEUW / 
levering. E 
d per b 
1P15 

rief 
.5« 

1285 
1286 
1287/89 
1290/92 
1293/95 
1296/97 
1298/99 
1303 
1304/05 
1306 
1307/12 
1313 
1314 
1315/17 
1318/20 
1321 
1322/26 
1327 
1328 
1329/32 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337/39 
1340/41 
1342/43 
1344/47 
1349/50 
1351 
1352/53 
1354/58 
1359 
1360/62 
1367 
1368/69 
1370A 
1371 
137IA 
1372/73 
1374/80 
1381 
1382 

^DR 
letali 

0 20 
0 70 
110 
0 50 
0 80 
0 80 
0 70 
3 50 
0 60 
0 30 
130 
015 
0 30 
0 60 
150 
0 20 
120 
0 20 
0 20 
100 
0 20 
015 
0 20 
0 20 
120 
0 30 
0 30 
110 
0 50 
0 20 
0 30 
120 
0 20 
050 
020 
030 
100 
700 
0 70 
0 70 
150 
0 20 
0 2O 

ES 
ng bi 

of fax 034 
»3607 K 
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1383 
1384 
1385/88 
1389/90 
1391/93 
1395/96 
1397/98 
1399/03 
1404/05 
1406 
1407 
1408/09 
1413 
1414 
1415/16 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423/24 
1425/26 
1427/31 
1432 
1433/34 
1436 
1437/42 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448/51 
1452/53 
1454/55 
1456/60 
1461/62 
1463/65 
1466/69 
1470/73 
1474/77 
1478 

-
nnen 
6-55 
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EXTRA VOORDEEL^ 
OP = OP 

0 40 
015 
100 
0 70 
0 70 
0 30 
0 40 
120 
0 50 
0 20 
0 30 
0 30 
0 20 
0 50 
0 80 
0 30 
0 20 
0 40 
0 40 
0 70 
0 60 
0 30 
0 30 
120 
0 30 
0 40 
015 
2 40 
0 20 
0 20 
0 20 
015 
0,2( 
130 
0 70 
120 
170 
0 40 
2 50 
130 
180 
170 
015 

TEL 
14 da 
3733 
/lAA 

1479 
1480/81 
1482 
1483 
1486 
1487 
1488 
1492/95 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501/02 
1503/04 
BUKKEN 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40/41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50/51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

5s^— 

040 
030 
0 20 
020 
020 
0 20 
02 
17 
04 
02 
04 
0 50 
0 20 
0 40 
030 

6 50 
8 00 
150 
4 50 
4 00 
170 
200 
350 
0 80 
130 
110 
150 
4 00 
2 50 
4 70 
2 70 
750 
120 
200 
160 
3 50 
180 
150 
5 70 
5.00 
200 
370 

/FAX 
gen 
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46E POSTZEGELVEILING 
zaterdag 20 mei 2000 

In deze veiling o.a. belangrijl< Nederland; 
waarbij luxe postfrisse blokken van 4. 

4 7 c ' 

: 1 GULDEN 1 GULDEN J 

169 

Buitenland, waarbij een uitgebreide verzameling 
Oud-Duitse Staten. 

42a 423 ' 

417 467 481 482 

De zaterdagmiddagzitting bevat ruim 500 kavels, 
met vele intact gelaten verzamelingen, stocks, 

en schitterende 'zolder-opruimingen'. 

Wij adviseren u, ruimschoots tijd te nemen voor bezichtiging! 
De veilingcatalogus wordt u na overmaking van fl. 15,00 

(giro 4600298) gaarne toegezonden. 

Informatie: 
Buitenhaven 5 
5211 TP 's-Hertogenbosch 

Tel.: +31(073) 612 20 33 
Fax: +31(073) 613 67 39 
E-mail: admin@vanlokven.nl 

V. c\v\ 
postzegelveilingen vof 
beëdigd makelaar - taxateur 

D E G E H E L E V E I L I N G I S O O K T E Z I E N O P I N T E R N E T : WW W . V A N L O K V E N . N L 

mailto:admin@vanlokven.nl
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Wiggers de Vries bv 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC AMSTELVEEN 

G.J.Garritsen 
beëdigd taxateur 

telefoon 020-6249740 
fax 020-6249749 

Veiling 166 in Amstelveen op 27 en 29 mei 2000 met o.a.: 

Nederland zeer uitgebreid betere ex. en series 
(o.a. roltanding 32**, postbewijs 1 t/m 7**, postpakket-verrekenzegel2*) 

postfris in luxe blokken van 4 ex. 
(o.a. de nrs. 40, 42, 45, 49, 74, 77, 78, 79, 101 en port 1) 

kleurafwijkingen, tandingvariëteiten en foutdrukken 
(o.a. 35f - 5 cent oranje -pr.ex., 61v, 62Iv, 1238 in ten dele getand hoekblok) 

Japanse bezetting Nederlands Indië postwaardestukken 

mw* 

MÉ*tM«aMMi 

^ ^ W ^ ^ W ^ ^ 

MÉMIaaMMMi 

TE BETALEN ; 

K***ft É«É*M*É*ÉMA1MÉMMMÉM 

m^^^m^^9^n^^ww999^^m 

Prachtig aanbod van landen- en motiefcollecties 
Nederland bankpapier in superbe kwaliteit en munten 

Unieke collectie prentbriefkaarten Nederland 
(fotokaarten Noord Holland, stoomtrams en stations) 

Gaarne sturen wij u op aanvraag een catalogus toe. 



Postzegeltiandel K. D G h H G R T O G Gorinctiemsestraat 10 A - 4231 BH Meerkerk - Tel /fax 0183 - 352169 of 0347 - 320943 Postbank 4269335 - KvK Dordrecht 70087 

AANBIEDING 
NEDERLANDS NIEUW GUINEA 

POSTFRISCOMPIJEETINCL 

PORTZEGELSENUNTEA 

VOOR 

275,-

Verzamelt u 
ZO of ZO? 

Beide verzamelaars zijn wij gaarne van dienst 
Prijslijst postfr isse c o m b i n a t i e s u i t 
pos tzege lboek jes 

De prijs ge ld t voor alle combinat ies 
uit het desbetref fende boekje 
Comb uit 
boekje 

2 
3 
4 
5 
6 
ó f 
7 
7 f 
8 
8 f 
9 
9 f 
10 
lOf 
11 f 
12f 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

ƒ 
prijs 

1 5 , -

Comb uit 
boekje 
nr 

ƒ 40,-
11, 

ƒ 6 , -
ƒ 1 , -
ƒ 1 4 , -
ƒ 1 0 0 , -

1 
i 
f 
ƒ 1 8 , -
ƒ 2 6 , -
ƒ 1 3 , -
ƒ 1 1 , -
ƒ 2 1 -
ƒ 4 2 , -
ƒ 1 3 1 , -
ƒ 72,50 
ƒ 22,— 
ƒ 1 4 , -
ƒ 1,50 
ƒ 14,-

6 , -
3 , -
5,50 
8,— 
9,50 
8 , -
6,50 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

prijs 
5,50 

13,— 
9,— 
9 , -

1 6 , -
16,— 

ƒ 21,50 
ƒ 21,50 
ƒ 1 3 , -
ƒ 2 6 , -
ƒ 21,50 
ƒ 21,50 
ƒ 4 5 , -
ƒ 21,50 
ƒ 2 5 , -
ƒ 2 5 , -

1 0 , -
ƒ 6 0 , -
ƒ 28,75 
ƒ 2 8 , -
ƒ 39,— 
ƒ 2 6 , -
ƒ 1 0 , -
ƒ 3 0 , -
ƒ 3 6 , -

ƒ 

Alle combinat ies 
zijn ook los te 
koop 

Voor prijslijst automaatboek jes zie 
advertent ie Filatelie nr 3-2000 

Prijslijst postfrisse c o m b i n a t i e s uit k i n d e r b l o k k e n 

jaa r 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

cat 
nr 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 

aantal 
comb 
5 ƒ 
9 ƒ 
8 ƒ 
8 ƒ 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

prijs 
7 0 , -
17 50 
2 0 -
2 5 , -
5 , -

37,50 
2 4 - -
3 0 , -
3 9 -
1 0 , -
1 0 , -
6,— 
5,50 
550 
550 
7,75 
7,75 
7,75 
250 
8,50 

laor 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

cot 
nr 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 
1701 
1739 
1787 
1855 

aanta l 
comb 

ƒ 

3 
4 
4 
3 
10 
10 
10 

prijs 
2 50 
5 -

1 1 , -
1 1 , -
11 -
16,25 
2,50 

23,50 
10,50 
1 3 , -
13,— 
10,50 
47 — 
47,— 
47,— 

■ ^ M H 

Of goot 
verzamel 

zo 
n? 

Combinat ies uit andere 
blokken zijn eventuee l ook 
leverbaar 

Aanbied ing automaatboek jes Nederlandse Antillen 
com p lee t postfris 1977 t / m 1997 nrs 1 t / m 7 (13 stuks) 
c a t ƒ 139,50 voor ƒ 62,50 

Voor prijslijsten NEDERLAND POSTFRIS, SURINAME, NEDERLAND 
Eerste d o g e n v e l o p p e n (FDC/s ) e n NEDERLANDSE ANTILLEN 
zie advertent ie Filatelie nr 3 biz 169 

Bestellingen boven ƒ 75 — worden portvrij t oegezonden Ver
zending geschiedt na ontvangst bed rag o p giro 42 69 335 of 
g i robetaa lkaar t /eurocheque Bij rembours-i-ƒ 15,— Ons be 
kende klanten betal ing b innen 14 d a g e n Levering zolang d e 
voor raad strekt 

1 
Open ings t i j den winke l : d o n d e r d a g : 9.00 - 1 2 30 e n 13.30 - 1 8 00 uur. A n d e r e d a g e n o p a fsp roak i 

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 

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) 

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. 

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 kwahteit 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 
s 055-3603413 fax 055-5763149 

e-mail espa(S!club.tip.nl 
Postzegelveiling 

E.S.P.A. 

Bezoekadres volgens afspraak; 
Molecatenlaan 16b Ugchelen (Apeldoorn) 

tegenover de bibliotheek. 
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POSTEN 

the race! 
Sometimes it can be inexpensive 
to purchase your own van. But 
not only the price is right for this 
particular van, it is also harmless 
for the environment since you 
hardly require any petrol. Most 
of the time you will also find 
enough parking space available, ] 
and there is no immediate need oa 
for any car insurance. 
This is probably why the model cars 
of the Aland Post have become such 
a huge success! 

IM 60 

Yes please, I wish to subscribe to Aland 
model cars approx. FIM 60/car, 
(opprox € 10), 1 -2 cars per year 

Yes please, I wish to know more about 
Aland stamps and other philatelic products 
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RECTIFICATIE 
Op pag. 271 van het aprilnummer van 
Filatelie staat per abuis een verkeerde 

veilingdatum in de advertentie van 
MONDIAL 

POSTZEGELVEILINGEN. 
De juiste veilingdatum is 

ZATERDAG 20 MEI 
Kijkdagen 12 mei t/m 18 mei. 

POSTZEGELHANDEL 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

pprOX € 1 0 ) H J.LdeTroye, ZonenMaanstraate, 1211 HZ Hilversum 
^ tel./fax 035-6219470, mob. tel. 0653-776759 

Postzegelhandel De Viking 
Voor al uw nieuwtjesabonnementen (zowel voor uw 
landenverzameling als voor uw motief verzameling) 

bent u hier op het juiste adres. 

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

Stuur uw mancolijst. 

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. 

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: 006493735489  Fax: 006493735014 

email :nzstanips @ hotmaiLcom 

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

mailto:wim.hoeijenbos@wxs.nl
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Het maandblad Filatelie waarin opge 
nomen De Philatelist is een uitgave 
V m de onafliankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag 

In dit maandblad zijn - buiten de ver 
antvi'oordelijkheid 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 

Hoofdr tdacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
ielefoon 035 5254391 
Telefax 035 5240926 
E mail philatelief53tip nl 
Website www philatelic demon nl 

Advertentieverkoop 
Brouwer Media bv 
Postbus 345 3740 AH Baarn 
Jeanine deTroye 
Telefoon 035 5488771 
Telefax 035 54 32 777 

Abonnemen tenen 
en bezorgklachten 
Brouwer Media bv 
Mevr Cindy Perret Gentil 
Postbus 30225 6803 AE Arnhem 
Telefoon 026 3231123 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen opgeven aan de 
secretaris van de verenigmg of afde 
hng waarvan u hd 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 
I een collectief abonnement voor 
aangesloten verenigingen hetabon 
nement voor leden is in de contributie 

2 een individueel abonnement 
Het abonnementsgeld moet bij voor 
uitbetaling worden overgemaakt 
tarieven voor het jaar 2000 
3 binnen Nederland f 39 op 
giro 5005485 van de Stichting 
Nederhndsch Maandblad voor 
Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800 op giro 
000 0350882 33 van de penning 
meester van het maandblad Filatelie 
te Brussel 
c. m het buitenland f68 50 (incl port) 
op dezelfde rekening als vermeld 
onder 2a 
Als het abonnement op i april of 
1 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 

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

Bestuur 
uoorzitter 
ir G A H van Driel 
secretaris 
Drs S W D Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penning meester 
H P G vanderLienden 

i n voorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
© 2000 Maandblad Filatelie 

Oplage 
42 500 exemplaren 

ISSN-nummer 
0166 3437 
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Inhoud 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 
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Luchtpostmeuws 
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.328/329/330 

Een wandeling door Londen 

Nieuw op het postkantoor 

•332 

•334/335/336/337 

338 
Potez 25-zegel kreeg verkeerd stempel 

Palmenimporteur gaat in postzegels 

Postwaardestukken 
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340 

•342/343 
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Europazegels 1999: een overzicht [i] 

Zeestraat 82, Den Haag 
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Eerste emissie Oostenrijk was haastwerk 

Nieuwe postzegelboekjes 
364/365 
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366/367 
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370/371 
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374/375/376/377/378/379/380/381/382 

WIPA2000 in Wenen 

382 

383 

384 

Oorlogsheld op Amerikaanse zegel 

Boekenplank 

Bangkok 2000 

Thematisch panorama 

De Europazegels van het afgelopen jaar 
stonden in het teken van het thema 
'nationale parken' Onze medewerker 
Drewes Veenstra behandelt deze groene 
emissies m twee opeenvolgende 
afleveringen Als eerste zijn Noord- en 
West-Europa aan de beurt. 

Advertentie-index 

385 
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Wandeling 334 
Wie deze maand The Stamp Show 2000 m 
Londen bezoekt kan er niet omheen^ een 
wandeling door deze bruisende wereld
stad Jeffrey Groeneveld is uw gids. 

Palmen 342 

Een paradijselijk eiland, driehonderd 
inwoners en volop Kentiapalmen Lord 
Howe Island En sinds kort ook locale 
postzegels van dit droomoord 

Haastwerk 362 
Ze hoefden maar even gebruikt te worden. 
Het kwam er dus niet zo op aan, bij de 
eerste zegels van Oostenrijk. Haastwerk 
dus - en dat hebben ze geweten ook... , 

JGDUT 
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INDONESISCHE 'AGEN POS' BEZORGT 
VERZAMELAAR POSTZEGEL(OVER)VLOED 

De heer J. Bos uit Harder
wijk heeft als filatelist 
speciale aandacht voor 

Indonesië. Om 'bij te blij
ven' onderhoudt hij con
tacten met een agen pos in 

^^SBß BS^Pw ^=s^Mi 

r 
J ^ —  

DenpasarBali, die er 
voor zorgt dat er geen ga
ten vallen in zijn collec
tie. Een prettige bijkom
stigheid is dat de Indone
sische contactman zijn 
zendingen filatelistisch 
fiankeert. Een mooi 
voorbeeld van zo'n zen
ding beelden we hier af. 
Zoals de heer Bos 
schrijft: 'Zo'n envelop 
toont weer eens aan dat 
er over de gehele wereld 
mensen te vinden zijn die 
zich enthousiast inzetten 
voorde filatelie.' 

r o. 

mi 

Een uoorbeeld uan de indmk
iDekkendeJrankeringen die de 

^flen pos' van de heerj Bos uit 
HarderiDijk steeds uieer uieet 

samen te stellen 

ITALIANEN GAAN 
OP EXPEDITIE 

In juli onderneemt de As
sociazione Grande Nord, een 
Italiaanse groep poolon

derzoekers, een expeditie 
naar Nordaustlandet bij 
Spitsbergen. Onder niet
benijdenswaardige om
standigheden (er wordt 
onder meer duizend kilo

meter in een rubberboot 
afgelegd) gaan de Italia
nen op zoek naar sporen 
van een reddingsoperatie 
die ruim zeventig jaar ge
leden werd ondernomen. 
In 1928 werd naarstig ge
zocht naar overlevenden 
van de zogenoemde Ten
da rossa (rode tent). 
Om de kosten wat te dek
ken gaat er post mee. Wie 
belangstelling heeft voor 
één van de vijfhonderd 
enveloppen en briefkaar
ten kan contact opnemen 
met dr. F. Giardini, AGN, 
Via Avigliana 72,10096 
Leumann (Torino), Italië. 
Een setje (envelop plus 
kaart) zal waarschijnlijk 
zo'n zeventien gulden 
kosten. 

'VERVALSINGEN' 
IN DE FOUT 

Bij het opmaken van afle
vering 4 van onze vaste 
rubriek 'Vervalsingen 
herkennen' is iets fout 
gegaan. We zetten het 
graag recht. 
Het bijschrift bij de illu
stratie rechtsonder op 
pagina 280 is niet hele
maal correct: de term 
'houthoudend' papier 
had betrekking op de on
derste zegel, en niet op de 
bovenste. 
Verder zijn de twee illus
traties rechtsboven op 
pagina 282 verwisseld 
(opdrukken F.M. op ze
gels van 15 c) . De verval
sing staat hnks, de origi
nele zegel rechts. Onze ex
cuses voor de verwarring 
die dit wellicht heeft ver
oorzaakt. 

DIEFSTAL 
IN WELSUM 

In Welsum werd vorige 
maand bij een verzame
laar ingebroken. Er is een 
groot aantal albums mee
genomen, waaronder vier 
Davoalbums (Verenigde 
Staten vanaf 1945), een 
Lindneralbum (postze
gelboekjes Verenigde 
Staten), een verzameling 
Indonesië vanaf 1948 in 
Davoalbums, Duitsland 
vanaf 1944 en Nederland
se automaat en roltan
dingzegels, postzegel
boekjes en velletjes. 
Als u meent te beschik
ken over informatie die 
tot oplossing van dit mis
drijf kan leiden wordt u 
verzocht contact op te ne
men met de heer J. Brink, 
Ilsseldijk 69, 8196 KC 
Welsum. 

UTRECHTSE VERZAMELAAR VAN VARIËTEITEN 
W. DOZY SLAAT OPNIEUW ZIJN SLAG 

Nordaustlandet(bij depijl)... reisdoelltaliaansepoolexpeditie 

Het boekje uan uerzamelaar W Dozi| lipffl ren dubbele bodem 

We mochten het nog wel 
zeggen, in hetaprilnum
mervan 'Filatelie', dat de 
Utrechtse verzamelaar 
W. Dozy een neus voor 
afwijkingen heeft. Want 
dat bericht had de lezers 
van dit blad nog niet be
reikt of er werd al weer 
een nieuwe variëteit uit 

STUDIEGROEP 'ALLIIERTE MILITÄR POST' 
AL BIJNA DERTIG JAAR ACTIEF 

:L De zogenoemde Alliierte 
^ Militär Postemissies van 
= Duitsland (in de wande
5 ling bekend als 'A.M. 
i Postzegels') vormen een 

—"^ interessant gebied voor 
M A gespecialiseerde filatelis
• ■ " ten. De relatief korte 

tijdspanne waarin deze 
'bezettingszegels' kon
den worden gebruikt, de 
verschillende drukken en 

het grote aantal plaatfou
ten zorgen voor veel ver
zamelplezier. Wie zich 
écht in de materie wil ver
diepen doet er natuurlijk 
goed aan, aansluiting te 
zoeken bij gelijkgestem
de verzamelaars. 
Gelukkig kan dat: sinds 
1972 is in Duitsland de 
ArbeitsGememschajt AM
Post actief een studie

groep die op allerlei ma
nieren hulp kan bieden. 
Deze gespecialiseerde 
vereniging geeft een ei

gen blad uit, houdt gere
geld bijeenkomsten, 
geeft een handboek uit 
en is van tijd tot tijd pre
sent op belangrijke ten
toonstellingen. 
Wie belangstelling heeft 
voor het lidmaatschap 
doet er goed aan een 
briefje te schrijven aan 
Lothar Leer, voorzitter 
van de ArGe AM Post. Zijn 
adres is Ascheberger 
Strasse 20a, D48163 
Munster (Duitsland). 

de Domstad gemeld. 
Rechtstreeks van het 
postkantoor betrok de 
gelukkige verzamelaar 
een boekje 'Europese 
Kampioenschappen 
Voetbal 2000' dat een wel 
heel bijzondere inhoud 
bleek te hebben. In plaats 
van één velletje bevatte 
het namelijk twee op el
kaar geplakte zegelin
houden. Gezien de her
komst (postkantoor) en 
het uiterlijk (geen mani
pulatie zichtbaar) moet 
het om een 'echte' pro
ductieafwijking gaan. 
Verzamelaar Dozy was, 
hoewel hij inmiddels al 
wat gewend is, heel blij 
met de vondst. 'Dat zou 
ik ook geweest zijn als ik 
géén verzamelaar was,' 
zegt hij. 'Ik heb immers 
vijftig procent korting 
gekregen?' 



ZUTPHENAAR ONTDEKT VELLETJE 
KORTINGZEGELS MET VERSCHOVEN STANS 

We zijn er een beetje aan 
gewend geraakt dat er 
van de jaarlijkse zelfkle
vende Kortingzegelvelle-
tjes exemplaren opdui
ken die geheel 'onge-
tand' (eigenlijk: onge-
stanst of zonder 'slit') 
zijn gebleven. De heer 
CA. NijhofuitZutphen 
legde de redactie een 
Kortingvelletje uit iggg 
voor waarmee iets geheel 
anders aan de hand is: er 
is wel gestanst, maar in 
een nogal vreemd pa
troon. De heer N.C. Bos 
van Joh. Enschedé Secu
rity Printers was zo vrien
delijk om het velletje van 
het volgende commen
taar te voorzien: 
'Er is sprake van een dui
delijke afwijking ten op
zichte van de gewenste 
positievan de slit,' 
schrijft hij. 'Bij het slitten 
op de Goebel diepdruk
rotatiepers wordt ge
bruik gemaakt van een 
slitplaat die om een mag
neetcilinder gewikkeld 
is; de papierbaan loopt 
hier aan de onderkant te
genaan. Met behulp van 
drie aambeeldrollen 
wordt de papierbaan te
gen de slitvorm aange
drukt en wordt de top
laag van het geheel (het 
postzegelpapier) inge
sneden. Twee van deze 
rollen zijn aan de invoer-

zijde van de magneetci
linder aangebracht, de 
derde aan de uitvoerzijde. 
De aambeeldrollen staan 
in feite recht tegenover 
elkaar met de magneetci
linder ertussenin. 
Als de baanspanning cor
rect is, sluiten de slitpa-
tronen keurig op elkaar 
aan, maar wanneer er bij
voorbeeld een slappe 
kant aan de rol zit, wordt 
de aansluiting iets min
der nauwkeurig; dit laat
ste is dan zichtbaar als 
een klein verschil in de 
aansluiting. 
De nu gevonden afwij
king is extreem en deze 
kan alleen veroorzaakt 
zijn door een grote ver
storing van de baanspan
ning, zoals een breuk van 
de papierbaan of het niet 

correct aanplakken van 
de volgende rol bij de au
tomatische wisseling van 
rol. Door het wegvallen 
van de spanning kan er 
een ongewenste lus in de 
papierbaan bij de mag
neetcilinder ontstaan 
waardoor het hier ge
toonde verschijnsel kan 
ontstaan. Kort na het sig
naleren van de baanbreuk 
wordt de pers automa
tisch gestopt, maar dan 
zijn er toch nog enkele 
vellen (cilinderomwente
lingen) gedraaid. Het be
wuste velletje zal uit zo'n 
vel afl<omstig zijn. Het is 
naderhand, bij de contro
le, door ons - helaas -
niet opgemerkt.' 

De pijlen geven aan waar de stansuorm de aansluiting mist 

ATIE VAN DER HAAR-AMPTMEIJER: AFSCHEID 
NA NEGENTIEN JAAR 'NIEUWE UITGIFTEN' 

Zo onopvallend als me
vrouw A.C. (Atie) van der 
Haar-Amptmeijer in 1982 
het maandblad 'Philate
lie' werd binnengeloodst 
willen we haar nu, ne
gentien jaar later, niet la
ten gaan. Op i mei stopte 
Atie van der Haar met de 
samenstelling van - wat 
ze wel eens liefkozend 
noemde - 'haar kindje': 
de rubriek 'Nieuwe uit
giften' in Filatelie. 
In het januarinummer 
1982 van (toen nog) 'Phi
latelie' was ze er opeens. 
Op de plek waar tot dan 
een Haags adres werd 
vermeld, waren plotse
ling haar naam en adres 
te lezen. Vanaf dat mo
ment was het haar taak, 
de lezers van dit blad zo 
minutieus mogelijk op de 
hoogte te houden van de 
nieuwe emissies die de 
ruim tweehonderd post-
zegeluitgevende landen 
op de filatelisten losla
ten. Minutieus was ze, zo 

hebben we in de afgelo
pen twee decennia tot 
ons genoegen kunnen 
constateren. En gelukkig 
maar, want wie wel eens 
een blik heeft kunnen 
werpen in de documenta
tie die door de PTT's op 
de filatelistische pers 
wordt losgelaten weet dat 
lang niet alle folders en 
persberichten geschikt 
zijn om er een probleem
loze informatiestroom 
mee te onderhouden. In
complete of onjuiste ge
gevens, ontbrekende of 
onduidelijke illustraties, 
teksten in niet alledaagse 
talen, te late of met grote 
tussenpozen verstrekte 
emissiefeiten - het zijn 
slechts een paar van de 
vele barricaden die een 
rubriekredacteur 'Nieu
we uitgiften' moet ne
men. Atie nam ze, die 
hobbels, en ze deed dat 
volhardend en met veel 
inzet en plezier, terugval
lend op haar gezonde 

verstand, op de naslag
werken die haar ter be
schikking stonden en -
vooral de laatste jaren -
op de informatie die op 
Internet te vinden is. 
Gelukkig gaat de experti
se die Atie heeft opge
bouwd niet verloren; in 
de afgelopen tijd heeft ze 
samen met haar opvolg
ster, mevrouw Christa 
van Hateren uit Alphen 
aan den Rijn, hard ge
werkt aan de geruisloze 
overdracht van haar ta
ken, bijna net zo geruis
loos als haar introductie 
in 1982 verliep. 
We zullen er voor zorgen 
dat het 'uitzwaaien' van 
Atie wat minder onopval
lend uitpakt. In augus
tus, op de jaarlijkse bij
eenkomst van de redac
teuren van dit blad, ne
men we uitvoeriger af
scheid van haar dan hier 
kan. Nu al danken we 
haar voor haar jarenlange 
inzet in het belang van 
dit blad en zijn lezers! 

Aad Knikman 
Hoo/dredacteur Filatelie 

Ercfakteur Hermse (links) neemt de bijbehorende oorkonde m ontvangst. 
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De speciale envelop ter gelegenheid van de Limburgse Filatelistendagen. 

LIMBURGSE FILATELISTENDAGEN 2 0 0 0 IN 
VOERENDAAL EEN GROOT SUCCES 

Alles werkte mee: de stra
lende zon, de grote zaal 
met maar liefst tweehon
derd kaders, een prachtig 
gebonden catalogus en 
natuurlijk het allesom
vattende thema van de 
tentoonstelling: Lim
burg. Op 24, 25 en 26 
maart werden in Voeren-
daal de Limburgse Filatelis-
tendagen 2000 georgani
seerd door de 45-jarige 
Eerste Kerkraadse Phila
telisten Vereniging en het 
25-jarige Fakteurke uit 
Klimmen. De dagen wer
den verrassend druk be
zocht. 
Vooraf werden basis
scholen bezocht om leer
lingen te motiveren naar 
deze propagandaten-
toonstelling te komen 
kijken. De vrijdagoch
tend was gereserveerd 
om de leerlingen langs de 
kaders te leiden. Dat dit 
initiatief aansloeg, bleek 
toen 's middags verschil
lende leerlingen terug
kwamen op om de stand 
van de jeugdfilatelie in de 
zegels duiken. 'Dit is dé 
manier om kinderen be
langstelling voor filatelie 
bij te brengen,' conclu
deerden de rondleiders 
na afioop tevreden. Wat 
verder opviel was dat de 
leraren niet wisten wat ze 
zagen. Ze hadden dit en
thousiasme nooit ver
wacht. Het zaad is dus 
gezaaid! 
Twee mensen die zich 
bijzonder voor de filatelie 
in Zuid-Limburg hebben 
ingespannen werden tij
dens de Dagen benoemd 

tot 'Ercfakteur'. De heren 
F.S.J.G. Hermse uit Sit-
tard en W. Andree uit 
Herzogenrath namen 
glunderend hun diploma 
en het bijbehorende 
beeldje in ontvangst. 
Op 25 maart, de dag 
waarop de Nederlandse 
voetbalzegels uitlcwa-
men, kon men in Voeren-
daal al een eerstedag-
envelop met deze zegels 
kopen. Heel bijzonder, 
want vrijwel op hetzelfde 

Jeugd volop belangstelling... 

moment werden de ze
gels in Brussel officieel 
gepresenteerd. 
Na afioop van de Lim
burgse Filatelistendagen 
werd de balans opge
maakt, met als een van de 
plezierigste uitkomsten 
dat beide verenigingen 
ettelijke nieuwe leden 
wisten te verwerven. Het 
ledental van de vereni
ging in het eigen dorp 
steeg maar liefst tien pro
cent. De organisatoren -
het hoeft eigenlijk geen 
betoog - hielden er een 
goed gevoel aan over: het 
was de moeite waard, ze 
waren bijzonder tevre
den! Jos H.L. van den Bosch 
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QUMmmosntmis 2000 IN HET TEKEN Ï A N 
VRIJETUDSSISTEDING VOOR OUDEREN 

De Ouderenpostzegels 
2000 (verschijningsda
tum 4 april) hebben als 
thema 'vrijetijdsbeste
ding'. Het gaat om drie 
zegels van 80 cent met 
een toeslag van 40 cent. 
De zegels zijn zowel in 
loketvellen als in blokjes 
van zes zegels (twee van 
elke waarde) uitgegeven. 
Afgebeeld zijn de activi
teiten zwemmen, kegelen 
en appels plukken. 
In aanvulling op de tabel
len hieronder kan nog de 
volgende informatie wor
den verstrekt. 

Vehegels 
Paskruizen staan boven 
de zegels i, 5 en 10 van 
het bovenvel (= rechter
vel) en onder de zegels 
gi, 95 en 100 van het on
dervel { linkervel). Ver 
boven zegel 8 staat in het 
zwart een 'trapje', alsme
de enkele krabbels (Jos), 
met uitzondering van de 
'kegelzegel'. Ver onder 
zegel 98 zien we een 
zwarte verticale streep. 
Op de linkervelrand tref
fen we een Brunnerbalk 
aan; deze balk is op de 
schoongesneden loket
vellen niet meer te zien. 

Blokken 
Op alle vier de randen 
van de drukvellen staan 
tussen de blokken snijlij
nen; in de vier hoeken 
zijn dat twee haaks op el
kaar staande lijnen. Op 
de zijranden staan boven, 
halverwege en onder pas
kruizen. We treffen één 
Brunnerbalk aan (onder
aan). Er staan een zwart 
'trapje' en krabbels 
ver links van blok 4/5 
(Jos) en verder een hori
zontale lijn ver rechts 
naast blok 4/8. 
Op elk blok staat de tekst 
Ouderenpostzegels 2000. 
Elk blok bestaat uit zes 
zegels in twee rijen van 
drie, in deze volgorde: 
zwemmen, kegelen en 
appelsplukken (van links 
naar rechts). 
De rastering van de blok
jeszegels is gelijk aan die 
van de velzegels. 
Voor de Ouderenzegels 
2000 geldt wat de laatste 
jaren voor deze emissie 
gebruikelijk is: dat er 
voor wat betreft druk
procédé en tanding geen 
verschillen te zien zijn 

tussen de velzegels en de 
blokjes. Wel kan het ver
schil in papierrichting 
worden gebruikt om on
derscheid tussen de beide 
versies te maken. Appels plukken 

Het blokje met zes Ouderenpostzegels uan 80+40 cent dat op 4 opnl uerschcen; het beuat tuiee zctjels van elke waarde 

Owiaaaxssek (veiz^eis) 0404^1000 ■ Oiidbteiizegeis(bkMqe) 04042000 
Bijzonderheden 80+40 c. 

zwemmen 

Dtuk van de zegels: 
Drukker JESP 
Druktechniek 4kl. ofFset 
Drukpers Mitsubishi[?] 
Drukrichting L(inks) 

Kleuren: 
Gebruikte drukgangen i. zwart 

2. magenta 
3. geel 

80+40C 
appelpluk 

JESP 
4kl. offset 
Mitsubiship] 
L(inks) 

I. zwart 
2. magenta 
3. geel 

80+40C j 
kegelen i 

j 

JESP 
4kl. offset 
MitsubishiP] 
L(inks) 

J 
I. zwart 
2. magenta 
3. geel 

4. cyaanblauw 4. cyaanblauw 4. cyaanblauw 
Rastermaat en i. Ri2o/45° 
en rasterhoek 2. Rj20/75'' 

3.Ri2o;3o= 
4. Ri2o;i5° 

Velrandbijzonderheden: 
Loketvellen p. drukvel 2 
Zegels per loketvel 100 (10x10) 
Telcijfers links/rechts iio/ioi 
Kleur telcijfers zwart 
Artikelnummer 200411 
Artikelnummer onder zegels 91/92 
Verkoopdatum 4 april 2000 
Verkoopdatum onder zegels 94/95 
Drukvormnummers Liiii Rtiii 
Plaats drukvormnrs. onder 100 

Papier en gom: 
Papierfabrikant De La Rue 
Papiercode HS61630/7% 
Papiersoort fosf offset 
Papierichting | (staand) 
Papierdoorzicht illq 
Glansdiagonalen 45/45 
Op/nalichten beeldz. ja/ja 
Op/nalichten gomz. nee/nee 
Gom/Gomfabrikant Dzc / DLR 

Perforatie: 
Perforatie kam 
Perforatiemaat i3'/4:12!/, 
Tanden hor./ver. 24/16 
Doortanding vellen d/d/d/o 

Accordering: 
Staat modelvel ongeperf. 
Akkoord modelvel 02022000 
Intern PTTordernr. onbekend 

© 2000 Filatelie / R.C. Bakhuizen van 

I. R120/45" 
2. RJ20/75» 
3. Ri2o;30» 
4. Rj20/i5° 

2 
100 (10x10) 
lio/ior 
zwart 
200412 
zegels 91/92 
4 april 2000 
zegels 94/95 
LllllRlll l 
onder 100 

De La Rue 
HS6 1630/7% 
fosf offset 
1 (staand) 
Illq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2C / DLR 

kam 
i3'/4:i2'/4 
24/16 
d/d/d/o 

ongeperf 
02022000 
onbekend 

den Brink 

I. Ri2o/45° 
2. Ri2o;75° 
3. Ri2o;30° 
4. R120/15'' 

i 
2 
100 (10x10) 
IIO/IOI 
zwart 
200413 
zegels 91/92 
4 april 2000 
zegels 94/95 
LiiiiRiiii 
onder 100 

De La Rue 
HS6 1630/7% 
fosf offset 
1 (staand) 
Illq 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2C/DLR 

i 
kam 
13'/« : I2'/4 
24/16 
d/d/d/o 

^ 
ongeperf. 
02022000 
onbekend 

Bijzonderheden 

Druii van liet blokje: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 

blokje met zes zegels van 80+40 cent 
(twee zegels van elke waarde) 

Joh. Enschedé Security Prinüng OESP) 
vierkleuren offset 
Mitsubishi!?] 
O(nder) : 

Gebruikte drukgangen i. zwart 1 

ÏUstermaa t/hoek 
en rasterhoek 

2. magenta 
3geel 
4. cyaanblauw 
I. Ri2o/45° 
2. R120/75» 
3. R120/30» 
4. Ri2o/i5° 1 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Zegels per blokje 
Telcijfers links/rechts 
Kleur telcijfers 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvormnummers 
Plaats drukvormnrs. 

Papier en gom: 
Papierfabrikant 
Papiercode 
Papiersoort 
Papierichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldz. 
Op/nalichten gomz. 
Gom/Gomfabrikant 

Perforatie: 
Perforaüe 
Perforatiemaat 
Tanden hor./ver. 
Doortanding blokjes 

Accordering: 
Staat modelvel 
Akkoord modelvel 
Intern PTTordernr. 

20(5x4) 
6 : 
n.v.t. l 
n.v.t. 
onbekend 
niet vermeld 
4 april 2000 
niet vermeld 
niet vermeld 
n.v.t. 

De La Rue 1 
HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier i 
<> (liggend) 
Illq ; 
45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2C / De La Rue 

kamperforaat 
i3'/4; i2'/4 
24/16 
o/d/o/d 

ongeperforeerd , 
03022000 
onbekend ' 

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



TWEE BLOKJES TER GELEGENHEID VAN HET lOOJARiG 
BESTAAN VAN HET RIJKSMUSEUM IN AMSTERDAM 

Op 14 april verschenen 
twee blokjes uitgegeven 
ter gelegenheid van het 
200-jarig 
bestaan van het Rijksmu
seum in Amsterdam. Het 
ene blokje bevat tien ze
gels van 80 cent (titel: 
Tien uit het Rijksmuseum), 
het andere vijf zelfkleven
de zegels (Rembrandts 
'De Nachtwacht') van i 
gulden (titel: De Nacht
wacht - Rembrandt uan Rijn 
-1542). Het laatstge
noemde blokje biedt de 
koper ook vijf stickers 
met de tekst Priority/Prio-
ritaire. Voor het ontwerp 
van beide blokjes tekent 
bureau Joseph Plateau uit 
Amsterdam. 
In aanvulling op de tech
nische gegevens die in de 
tabel zijn ondergebracht, 
kan nog het volgende 
wordenmeegedeeld. 

Blokje tienmaal 80 cent 
De drukvellen van het 
blokje met de tien zegels 
van 80 cent zijn op de lin
ker-, boven-, onder- en 
rechterrand voorzien van 
tussen de blokken ge
plaatste snijlijnen. In de 
vier hoeken zijn dat twee 
haaks op elkaar staande 
snijlijnen. 
Op de boven- en onder
rand, halverwege de 
blokken, zien we vertica
le lijntjes, terwijl er op de 
zijranden - boven, halver
wege en onder - paskrui-
zen zijn geplaatst. Er is 
één Brunner-balk onder
aan aangebracht. 

2 0 0 JAAR
RIJKSMUSEUM 

Ver links, naast het eerste 
blok, zien een klein trap-
vormig figuurtje in het 
zwart en daarnaast ook 
de naam Jos in het zwart. 
Er staat een horizontale 
zwarte streep ver rechts, 
op dezelfde hoogte als 
Jos. 
Naast elke afzonderlijke 
zegel van 80 cent wordt 
op een 'tabje' een korte 
toelichting op het afge
beelde kunstobject gege
ven. 
Wat de drukvormnum-
mers betreft: die zijn uit
gespaard in een zwarte 
balk. Die uitsparing be
staat uit de tekstvormen 
Liiii of R u n , waarbij de 
drie laatste i'en zijn inge
vuld met een kleur (van 
links naar rechts magen
ta, geel en cyaanblauw) 
en waarbij de eerste ' i ' en 
de 'L' of'R' wit zijn uit
gespaard. In feite vervult 
de zwarte balk dus de 
functie van 'zwarte i' (er 
is immers niet met wit 
gedrukt, zoals de witte ' i ' 
zou kunnen suggereren). 
Op het drulwel heeft de 
bovenste rij van vijf blok
ken steeds een 'L' en de 
onderste rij een 'R'. 
Als bij dit blokje een 
plaatwissel nodig is, zul
len alle kleuren moeten 
meeveranderen. 
Het formaat van de ze
gels is gelijk aan dat van 
de 'FC Knudde'-zegels. 

Blokjes van rijfmaal iG 
Op de linker-, boven-, 
onder- en rechterrand 

van het drukvel staan tus
sen de blokjes snijlijnen; 
in de vier hoeken zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande snijlijntjes. 
Op de zijranden staan bo
ven, halverwege en on
deraan paskruizen. Bo
venaan is één Brunner-
balk geplaatst. 
Ver rechts, naast het laat
ste blokje, zien we een 
klein trapvormig figuur
tje in het zwart met daar
naast de naam Jos in het 
zwart en een horizontale 
zwarte streep ver links, 
op dezelfde hoogte als 
Jos. 
Op het drukvel heeft de 
bovenste rij van vijf blok
ken steeds een 'L', de 
middelste een 'M' en de 
onderste een 'R'. 
De kleur van Priority-la
bels is opgebouwd uit de 
drukkleuren magenta en 
cyaanblauw. 
Aan de achterzijde van 
het blokje, op het drager-
vel, vinden we een in 
zwart gedrukte, in het 
Nederlands gestelde 
tekst (een toelichting op 
de emissie en een verkla
ring van het begrip Priori
ty), alsmede een barcode 
(8714541004545). 
We zien op het drul<vel 
van het dragerpapier het
zelfde beeld van snijlij
nen, paskruizen en Brun
ner-balk als bij de zegels 
het geval is. 
Het is jammer dat ook 
deze keer (net als bij de 
blokken met het Rem
brandts 'Joodse Bruidje') 

1 lasw^eiunOrfiMisl 
Bijzonderheden 

Druk van de blokjes: 
Drukker 
Druktechniek 
Drukpers 
Drukrichting 

Kleuren: 
Gebruikte drukgangen 

Ras ter maat/hoek 
en rasterhoek 

Veirandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Zegels per blokje 
Telcijfers links/rechts 
Kleur telcijfers 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvormnummers 

Plaats drukvormnummer 

Papier en gom: 
Papier fabrikant 
Papiercode 
Papiersoort 
Papierichting 
Papierdoorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldz. 
Op/nalichtengomz. 
Go m/G om fabrikant 

Perforatie: 
Perforatie 
Perforatiemaat 
Tanden hor./ver. 
Doortanding blokjes 

Accordering: 
Staat modelvel 
Akkoord modelvel 
Intern PTT-ordernr. 

Blokje met 
tienmaal 80 cent 

JESP 
vierkleuren offset 
Mitsubislii['] 
O(nder) 

I. zwart 
2. magenta 
3. geel 
4. cyaanblauw 
I. R120/45" 
2. Ri2o;75° 
3. Ri2o;30'' 
4. Ri2o;i5" 

10 (5x2) 
10 
n.v.t. 
n.v.t. 
200561 
onder zegel 10 
14 april 2000 
onder zegel 10 
Liii iRii i i 

Onder tab zegel 10 

De La Rue 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<-> (liggend) 
Illq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2C; De La Rue 

kamperforaat 
i3 ' /4: i2ä/4 
27/18 
d/d/d/d 

ongeperforeerd 
19-01-2000 
onbekend 

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

X4-ftirXÓ0Ó 1 
i 

Blokje met 
vijfmaal i G 

JESP 
vierkleuren offset J 
Mitsubishi!?] 
O(nder) 

I. zwart \ 
2. magenta i 
3. geel 
4. cyaanblauw 
I. Rl20/45° ; 
I. Ri2o/75° 
I. R120/30'' 
1.R120/15'' 

1 
15(3x5) ! 
5 
n.v.t. ! 
n.v.t. 
200562 
links naast label 4 
14 april 2000 
links naast labels 2/3 
Li i i i M I H I R u n 
L1211 M1211 R1211 
L2211M2211R2211 
Links naast label 5 

, 
De La Rue j 
HS6 1630/7% 
fosforescent offset 
<-> (liggend) 
Illq , 
-45/45 
ja/ja \ 
nee/nee 1 
D2C /De La Rue ; 

! 
slitvorm 1 
n.v.t. ! 
n.v.t. j 
n.v.t. ) 

ongeperforeerd 
10-01-2000 
onbekend 

een tekst in de moderne 
talen achterwege is gela
ten. Het gaat tenslotte 
om een blokje dat bij uit
stek geschikt is voor bui
tenlandse afnemers: in-

DE NACHTWACHT 
Rembrandt van Rl)n 

1642 

PRIORITY ^ ^ 

PRIORITY ^ ^ 

PRIORITY ^ ^ 

PRIORITY ^^^ 

TIEN UIT HET 
RIJKSMUSEUM 

PRIORITY ^ ^ 

ternationaal tarief èn een 
doek van Rembrandt! 

Ondanks het feit dat deze 
Nachtwacht-blokken op 
14 april zouden verschij
nen heeft PTT Post toch 
besloten de zegels met 
Rembrandts 'Het Joodse 
Bruidje' te herdrukken. 
Een modelvel met de 
drukvormnumers L/M/R 
3533 werd op 8 februari 
van dit jaar geaccordeerd! 

MTIHTII! 

Stuur de redactie of de 
medewerkers van Filate
lie nooit echt zegelmate
riaal. Het risico dat er 
met uw eigendom 'on
derweg' iets gebeurt is 
daarvoor veel te groot. 
Bij beschadiging of zoek
raken van uw materiaal 
aanvaardt Filatelie geen 
enkele aansprakelijk
heid. Als u uw vraag of 
mededeling toch van een 
illustratieve toelichting 
wilt voorzien kunt u het 
beste een goede Ideuren-
kopie bijsluiten. 

Redactie Filatelie 
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Landelijke secretariaten: 
NVPV C Verlooi), J W Friso

laan 15,2252 HC Voorschoten, 
©0715611719, fax 071

5619264 
Federatie IV Philatelica Zwaard

vegersgaarde 130,2542 IH 
Den Haag, ©0703663465 
De Globe J van de Velde, Com

mandeursweg 40, 6721TZ Ben

nekom 
Jeuf]d Filatelie Nederland C Loch, 
Jan van Eyckgracht 191, 5645 
TH Eindhoven, ©0402119654 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 249,1430 AE Aals

meer, ©0297321656 
Alblasserdam: 
PV DcPorthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al

blasserdam, ©0786930004 
Allcmaar: 
NVPV,CTh Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, ©072

5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 
5,7608 KT Almelo, ©0546

861525 
Almere: 
VPVA Almere, A H de Hoop

Meijer, Hilversumpad 29,1324 
SL Almere, ©0365331981 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, P van der Poel, Zonne

weg 14, 2402 BE Alphen aan 
den Rjjn, ©0172421332 
Altena: 
NVPV, mw A SprangersBak

kenes, Provmcialeweg N128, 
4286 EE Almkerk, ©0183

403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C de Graaf, 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©0334752046 
APC De Kei, G A Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT Amers

foort, ©0334724131 
Amstelveen: 
PVAmstelueen,S Zaal,Wolfert 
van Borsselenweg 74,1181 PH 
Amstelveen, ©0206470753 
Amsterdam: 
NVPV, MM Klei), Haya van So

merenlaan 50,1187 RB Amstel

veen, ©0206405039 
Hollandia,T Bezuyen, Voor

burgstraat 204,1059 VD Am

sterdam, ©0206142947 (na 
19 00 uur) 
AVDePhilatelist,DTH Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Amster

= dam, ©0204922810 
° ASV Shell Filatelie, IJ M Snel, 
■̂  Grevelingenmeer loi , 1447 AN 
— Purmerend, ©0206303913 
s PVWAFildtehc, F R Brugman, 
^ Dissel 39,1141ZM Monnicken

^ dam, ©0299654163 
5 FV'Statiiut8o',mw AC 
^ Hoogerhuisvan Schellen, Van 
o. Baerlestraat 

l i l ®°^°6°734323, tevensfa^r 
* * • AmsterdamNoord: 

PV AmsterdamNoord, P van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020

6366823 

AmsterdamBuitenveldert: 
BPC 'Verzamclze' (SVB), Henk 
Postma, Sarphatipark 16,1072 
PA Amsterdam, ©020

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

3558138 
FV'De Globe, P Bakker Schut, K 
Onnesstraat 10,7316 LS Apel

doorn, ©0555222973 
Appingedam: 
PVAppingedam, H Knijp, W 
V d Bosstraat 22, 9901 GS Ap

pingedam, ©0596629693 
Arcen: 
PV Arcen , J J Winqes, Maas

straat 51 b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610 
Arnhem: 
NVPV,JE Huiskes,Winscho

tenstraat 41, 6835 AS Arnhem, 
©0263231678 
FV'De Globe, G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB Arn

hem, ©0263218839 
Assen: 
WPV Assen, Y Posmma, Vol

machtenlaan 8, 9331 BLNorg, 
©0592612413 

B 

Baarn: 
PVBaarn, G W Leive, Prof F 
Andreaelaan 93,3741 EK 
Baarn, ©0355415645 
Badhoevedorp: 
IVP(iilatelica,mw T Ackema, 
Pr P Christiaanhof 5,1171 LL 
Badhoevedorp, ©0206594481 
Barneveld: 
FV De Globe', P Broekema, Wes

selseweg 34, 3771 PC Barne

veld, ©0650488744 
Bergen op Zoom: 
PV Onderling Contact, mw 
J E M Bei|erVermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD Ber

gen op Zoom, ©0164234576 
FV'Delta Oost', T vanEsch, Ura

nuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, ©0164250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV 'De Globe', J W P M Kremers, 
De Verwert 1562, 6605 AM 
Wijchen 
Beverwijk: 
KPC Beueruiijk, R v d Runstraat

Steijn, Moerdijkstraat 18,1944 
VI Beverwijk, ©0251224978 
DeBilt/Bilthoven: 
PV Het Postmerk, mw M A v d 
Mark, Korhoenln 8,3721 EC 
Bilthoven, ©0302290466 
Blitterswijck: 
PVDeMaasdorpen , A J M Goo

ren, Op de Smelen 38, 5863 BN 
Blitterswijck, ©0478531992 
Bloembollenstreek: 
rVPhilatehca, mw M J Schelle

kens, Raafstraat i, 2406 EB Al

phen a/d Rijn, ©0172475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Koningin

neweg 158,2411XW Bodegra

ven, ©0172613475 
Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37,7622 JG 
Borne, ©0742662682 
Boskoop: 
NVPV, J H Lensink, Mendel

weg 32, 2771 TP Boskoop, 
©0172213580 

Boxmeer: 
PHVBoxmeereo,HCM AM 
Kennis, Van Grotenhuisstr 7, 
5831 GL Boxmeer, ©0485

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

673775 
Breda 
PVBreda,PM van Spellen, Ma

dame Curieplein 78,4834 XS 
Breda, ©0765650278 
Brielle: 
PV Philatelica BricIleWestDoorne, 
H G T M Overbeek, Sluys

straat 14,3237 AT Vierpolders, 
©0181415640 
Bruinisse: 
PVBrmmsse, A A van de Wek

ken, Het Bakhuis 28,7335 MB 
Apeldoorn, ©0555421952 
Brummen/Eerbeek: 
FV De Globe C W Stolk,Ruy

genbosweg55, 6961GTEer

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

sum, ©0356933132 

Castricum: 
PVCastricum,DC v d Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri

cum, ©0251658235 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o , B Nieborg, El

zenlaan 15,7771 DJ Harden

berg, © 0523261739 

D 

Dalben: 
IV Philatelica, J T M Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX Dalf

sen 
Delden: 
PC Delden, H Verschuuren, Lan

gestraat 133,7491 AD Delden, 
©0743761719 
Delft: 
WP Delft, I C van Muiswinkel, 
A vanSchendeIplein7i, 2624 
CRDelft, ©0152564838, e

mail hansmuis@)casema net 
Delfzijl: 
PV'DeFiucl',PAM Helwig, 
Hoefsmederij 38,9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, De 
Wippert 2,7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315 

Diemen: 
PV 'De Zegelaars, A Streppel, 
Kolgans 36, i i i i WG Diemen, 
©0206907434 
Dieren: 
FV 'De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die

ren, ©0313421220 
Dinxperio: 
FV De Globe, A H Soomers, 
Beggelderveldweg 34 E, 7091 
HM Dinxperio, ©0315652374 
Doesburg: 
FV'De Globe', PJ van Krieken, 
Kloosterstraat 8,6981 CD 
Doesburg, ©0313476486 
Doetinchem: 
FV 'De Globe, H A Weerdesteijn, 
Doetinchemseweg48,7021 BT 
Zelhem, © 0314622272 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akkerman, 
Nolensweg 104, 3317 LG Dor

drecht, ©0786170884 
DPV De Postjaga, J J Ouwer

kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©0786133975 
Drachten: 
PV Drachten,! Brouwer, Postbus 
497, 9200 AL Drachten, 
©0512514695 
Dronten: 
PVDrontcn e o , C Schmidt, De 
Ruiter 14, 8252 EA Dronten, 
©0321313760 
Drunen: 
PV'Philatron , A C G van Noort, 
Kerkstraat 72a, 5154 AR Els

hout, ©0416373144 
Druten: 
FV DeGlobe', J J Gubbels, Rijdt 
36, 663t ATHorssen 
DuivenAVestervoort: 
FV'De Globe, AC Dijke, De 
Ganzenpoel 50, 6932 LG Wes

tervoort, ©0263115271 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, Ruim

straat 39, 6051LB Maasbracht, 
©0475468369, email 
henk_vogels@)yahoo com 
PhVGelreGulick;Echt,P Coonen, 
Jasmijnstraat 8, 6101KX Echt, 
©0475486144 
Edam/Volendam: 
PV Ei)opost,LPC Smits,JM 
Osterhnghstr 34,113 5 ED 
Edam, ©0299372017 
Ede: 
FV DeGlobe,G Radstaat, Wil

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

straat 60,7151 EK Eibergen, 
©0545475217 
Eindhoven: 
PCE, H J Hofstede, Van Galen

straat 17, 5694 CD Son en Breu

gel, ©0499 476414 
Philips PV, R Arts, Heggerank

laan 15, 5643 BPEindhoven, 
©0402117972 
Eist: 
FVDeGlobe',BJM Leenen, 
Griend 81, 6662 XV Eist, 
©0481373783 
Emmeloord: 
IVPhilütehca, J J Bulten, Tjotter 
3,8531 DE Lemmer, ©0514

561903 
Emmen: 
P V Emmen , G de Vries, 
Veldakkers 56,7841 AH Sleen, 
©0591361814 
Enkhuizen: 
IV Philatelica, mw A W D Zijl

stra. Venedie 20,1601 HB Enk

huizen, ©0228314801 
Enschede: 
E P V, W F H Bijl, Doolhof 12, 
7548 BZ Enschede, ©053

4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L RemptRae

bel. Burg Renkenlaan4, 8162 
HREpe, ©0578627090 

Geleen: 
WPV De Philatelist, W J M van 
Soest, Berloherhof 15, 6132 SN 
Sittard, ©0464518576 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflaldcee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
© 0187611542 
Goes: 
FV'De Beuelanden', JA Grim

minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113227945 
Gooi & Eemland: 
NVPV, H M van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE 
Huizen,©0355262702 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, Zwa

luwsttaat 17,7471 HH Goor, 
©0547272876 
Gorinchem: 
PVGorinchemeo ;J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 IU> Gorinchem, ©0183

633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw E J Dekker

van Vhet, Han Hollanderweg 
130,2807 AH Gouda, 

ADKESVERBETERINGSFORMULIEK. 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist ' Meld dit dan aan de samenstelster van deze 
rubriek, mevrouw E. Braakensiek, Postbus 5905, 3273 ZG Westmaas U kunt uw 
correcties ook emailen, het adres is e braakcnsiek(a)uiorldonline nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 



©0182-518549 
's-Gravenhage: 
HPKV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-5722702 
Pliilatelica Den Haag, A F van 
Ravesteijn, Heliotrooplaan 
370, 2555 ML Den Haag, 
©070-3230472 
PC 'De Knng , L H Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 HG 
Zoetermeer, ©079-3510424 
Shell Te Werw afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slmgelandtplantsoen 12,2253 
WT Voorschoten 
PV'Vredcstem , mw S van Vlij
men, Gagelplem 33 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV s Gravenhagee o ,1 Alsem-
geest, Zwedenburg254 2591 
BM Den Haag ©070-3473547 
Groningen: 

A'Ptiilatchca, D Roosjen,Me-
zenlaan 13,9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229 
PV Groningen,] PA Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat5, 
9722 EW Groningen,©050-
5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, F van Schaik, Maas
straat 651, 1823 KW Alkmaar, 
©072-5202176 
IVPhilatelica.H J Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 CH 
Haarlem, ©023-5362980 
HFV'Op Hoop uan Zegels, LA 
Koelemi], postbus 6236,2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
n'Philatelica,mw I E van Rhe
nen, Kinlozen 39, 2151XB Nw -
Vennep, ©0252-675215 
Halfiveg-Zwanenburg: 
PZVSPA,JC van der Bijl, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL Half
weg ©020-4974024 
Harderwijk: 

PVHarderuJijken Omstreken, W C 
WiUemse, Bosboom lous-
sainstr 5, 3842ZZ Harderwijk, 
©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, D Kannmg, 
Gerard Doustraat 7,3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PVHeerenueen,G de Beer, De 
Plasse 1,8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerliugowaard: 
PHV Heerhuijoujaard e o , mw 
L.J Folkers, Bloemaertlaanii, 
1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze,! van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, LCh Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12,3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
PV De Helm, Helmond en Omstre 
ken , T AI Leijten, Eikenwal 15, 

5706 LJ Helmond, ©0492-
534793, e-mail 
pzvdehelm(5)planet nl 
WPVHelmond,; Neggers.Van 
'tHofFstraat4,5707 ES Hel
mond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV J S P van de Ruit, 
Lod van Nassaustr 3,3331 BK 
Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV,BE Sauerwald,Scherp-
hoflanden 8,7542 DM Ensche
de, ©053-4763473 
Hertogenbosch: 
s-HertogenbosscheFV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV'Blad< Penny , M L H Verha
ren Herptseweg27, 5256NN 
Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FVHilucrsum e o , I B Büchner, 
lavalaan 23,1217 HD Hilver
sum, ©035-6218828 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115,3150 
AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekschetuaardjTh N H van 
Leeuwen, O van Noortsingel 
II, 3262 EK Oud-Beijerland, 
©0186-617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Borkelds-
weg 6,7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PCHoogeueen,H J Ruiter, Satel-
lietenlaan 18,7904 LP Hooge
veen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogczand Sappemcer, J H 
Bos, J W Frisolaan 31, 9602 
GG Hoogezand, ©0598 
351485, E-mail, I bos @) 
wxs nl 
Hoorn: 
NVPV Afd West-Friesland, J L M 
Le Blansch, 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,! G Fidder, Galle-
straat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatu;ijk/Rijnsburg,mw W P 
Blok van Duijvenvoorde, Ro 
memenstraat 3, 2225 ZA Kat
wijk, ©071-4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26, 6466 JH 
Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 
PhV tFakteurke.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 Hegenbarth, 
Callenburghplantsoen 13, 2253 

TP Voorschoten, ©071-
5762265 
LWPV, Ene van Rooij, Jan de 
Weertstraat 40, 2531XH Den 
Haag, ©070-3894448 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2,2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV.S Bakker, Klaverweid 
41, i6o2LREnkhui2en, 
©0228-312871 
Leusden: 
WPV De Loupe, mw J Verhoe
ven-Bakker, Benedictijnenhove 
loi , 3834 ZD Leusden, ©033-
4941823 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe, mw M E A van 
Zanten-Willemsen, P C Hooft-
straat7, 7131 WE Lichtenvoor
de 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, Deu-
genweerd 18 7271 XT Borculo, 
©0545-272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat335,7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35,2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PVDcZcumereer Maastricht, P de 
Melker, Sprinkstraati03, 6269 
AN Margraten, ©043-4581430, 
fax 043-4582727 
PVZuid-Limburg, A Thewissen, 
Koningsplein loi C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, Jan 
Steenstraat 114,7944 TP Mep
pel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV Waterland', R J Schoof, Lau
wersmeer 45, 1447 LA Purme-
rend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV, H A van Krimpen, Van 
Bemmellaan 70, 2681CX Mon
ster, ©0174-245049 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N Zwit-
serlood-den Duik, Burg van 
Trichtlaan 116, 3648 VK Wilms, 
© 0297 289322 

N 

Noordoost Velu we: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, ©0252-
212080 
PV 'Onder de loupe', J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 SE 
Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica, J M G van Mulle-
kom, Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV, M V d Sommen, Me-
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A Janssen, Blauwe 
Hof4309, 6602 Zl Wijchen, 
©024-6417443 
FV Nouiopost, J G M Radema
ker, Beethovenln 343, 6865 DV 

Doorwerth, ©026-3340331, E 
mail J Mulder(g)raie kun nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De Bruy-
nestraat 35,7576 BJ Oldenzaal, 
©0541-514243 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand , J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV'De Globe, L Mulder, Herten
straat 2, 6865 WP Doorwerth, 
©026-3335732 
Oosterhout: 
OVPV B W J Keiler, Schapen
dries 127,4901 HM Ooster
hout, ©0162-423311 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, Bea-
trixstr 26,759iGDDene-
kamp, ©0541-351936 

P 

Purmerend: 
n'Philatelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraati95,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576 
Putten: 
PV Telstar, H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163,3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484 

R 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse21, 
8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'DeGlobe,WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 6871 
VN Renkum 
Reuver: 
FV'FiIuero,P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 GZ 
Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Konings-
land 71, 6991DH Rheden, 
©026-4951534 
Rhenen: 
FV De Globe, H Wessel, Paulus 
Potterhof 23,4033 AN Elen
den, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IVPhilatelica, W v d Velde, Bo
venland 10, 9315 PH Roderwol-
de, ©050 5032608 
Roermond: 
PVRoermond.C J Wenke, 
Steenwegii, 6oi9AWWes-
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 iio, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597 
ROVSheIl-Filatelie,J Oosterboer, 
Voorsteven 20, 3181NJ Rozen
burg, ©0181-216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, Pres 
Steynstraat2i, 2312ZPLeiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Juliana 
van Stolberglaan 26,3181HH 
Rozenburg ZH, ©0181-212967 

Rijssen: 
P V Rijssen, J Freeke, Braak-
mansdijk 12,7462 LV Rijssen, 
©0548-515201 
Rijswijk: 
WPVRijsunjk, mw L Stokman-
Veldhoven, Hoornbruglaan 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 Doorne-
kamp. Kwekersweg 92,2171 
DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland,P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schijndel: 
SVPV,J van Schijndel, Juliana-
straat 3,5482 AK Schijndel, 
©073-5474155 
Sittard: 
FVSittardeo,OPD Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Sliedrecht: 
PV Philetica', J van Schaik, Ada-
ma van Scheltemastraat 28, 
3362 TB Sliedrecht, ©0184-
412338 
Soest: 
P V Eemland, mw D Pimentel-
Gielen, Colenso 57, 3761GH 
Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica, E V d Graaf, Dal-
lelaan 14, 3208 CG Spijkemsse, 
©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, E Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH Stads
kanaal, ©0599-612976 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica, R Hajer, Rosari-
umlaan 27,3972 GE Drieber-
gen-Rijsenburg, ©0343-517555 

T 

Temeuzen: 
FV'Het Watermerk', A H de Rid
der, Lingestraat5,4535 EPTer-
neuzen, ©0115-697125 
PVZeeuuisch-VIaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54,4536 
HC Temeuzen, ©0115 694001 
Tiel: 
PhilatelistenclubTiel,B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344-612378 
Tilburg: 
VPTTilbura,WFM Tukker, 
postbus 10418 5000 JK Til
burg, ©013-5714417. 
Twente: 
NVPV, E J Timmerman, Bode 
Erfweg2 7582 RH Losser, 
©053-5382594 

U 

Uithoorn 
IVPhilatelica, J S P Drost, Cou
peruslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297 563646 
Utrecht: 
UPhV, J vanderMeulen,Elbe-
dreef 125,3562 BN Utrecht, 
©030-2613733 
PV Utrecht, G Hamoen, Mere-
veldlaan 9,3454 CA De Meern, 
©030-6663166 



V 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. Brouns, 
Karolingenstraatg, 6369 BV 
Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.G. Breuker, Me
relstraat 16,7051XM Vars
seveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FV Veendam e o ; W.J. van Bavel, 
Van Ruusbroeclaan 34,9602 
BG Hoogezand, ©0598-
326250. 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Veenen
daal, ©0318-515062. 
PV'Fnmarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW 
Veenendaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Veldhoven; J. van Hat-
tum. De Sitterlaan 52, 5505 AD 
Veldhoven, ©040-2534002. 
Velp/Rorendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil-
lemstraat2, 6882KDVelp. 

Venio: 
P V 'Phila VenIo'; M.J.M. Gielen, 
Framboosstraat 9, 5925 HJ 
Venlo, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn'; e.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: 
Vlissin^se FV; J. Heijkoop, Post
bus 391,4380 AI Vlissingen, 
©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist'; A.W. van Pa
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IV Philatelien; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DNHeesch, 
©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Ni|p, Bartoklaan 
26, 2253 CX Voorschoten, 
©071-5619107. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, van 
Best, Mgr. Volkerstraat 40, 
5171JN Kaatsheuvel, ©0416-
274760. 
Wageningen: 
FV'De Globe'; I.A. Steenbergen, 
lulianastr. 40, 6707 DG Wage-
ningen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kamminga, 
Spinozalaan i D1,2273 XA 
Voorburg, ©070-3871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Euro
paweg Zuidi95, 6374KK 
Landgraaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e o ;I.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 

Weesp: 
PVWcesp e o ; J.P.J. van Looke-
ren, G.H. Breitnerstr. 20,1382 
AV Weesp, ©0294-412458. 
Westbrabant: 
IV Philatelica; j . de Koning, 
Schoonhout 116,4872 MD Et-
ten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IV Philatelica; J.M. Smit, Kooger
weg 19,1777 AV Hippolytus-
hoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IV Philatelica; I. van der Vliet, 
Burg. Van Weringstraat 125, 
9665 GROude Pekela, ©0597-
425112. 
Winsum: 
PVWmsum e 0.; O. Hof, De Pol
len 41, 9989 BZ WarfFiim, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pampiermole, 
Laan van Hilbelmk 44,7101 
WN Winterswijk, ©0543-
521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek, Koekoeksr. 16,7102 AZ 
Winterswijk, ©0543-515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelissen, 
Luxemburglaan 34,3446 AI 
Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV'Onder de loep'; I.e. Ver
steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
FV 'De Globe'; I.H.G. Gosselink, 
Margrietstraat 11, 6602 CN Wij
chen. 

Wijk bij Duurstede: 
FVWijkbij Duurstede; mw. B. 
Steijger, Aardbeiengaard 2, 
3962 HE Wijk bij Duurstede. 

IJ 

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

Z 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeemolde; G.W. Spek, Kwel
der 30, 3891 GRZeewolde, 
©036-5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; I.W.K. 
Fros, Slotlaan 149III, 3701 GB 
Zeist, ©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ia-

Filaquiz 
Wat weet u van postze
gels? Test uw filatelisti-
sche kennis en beant
woord onderstaande vra
gen. Probeer niet te spie
ken in de NVPH-catalo-
gus. De oplossingen 
staan op pagina 367 van 
dit nummer. 

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

2. Engelse schrijver 
Welke Nederlandse post
zegel verwijst naar het 
werk van Shakespeare? 

3. Olympische Spelen 
In welk jaar werd in Ne

ger-Steenstras, Verl. Emma-
straat29, 6673 XAAndelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'; I.I. Kuipers, Vuur-
doornstraat23, 6903 Cl Zeve
naar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouuien Duiueland; I.C. Sleu
tel, Lange Blol<weg 2,4301 NX 
Zierikzee, ©0111-416175. 
Zoetermeer: 
PV Zoetermeer en Omstr ;W.M. 
Buit, Aburahout 33, 2719 MX 
Zoetermeer, ©079-3610524. 
Zuidlaren: 
IV Philatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidlaren, 
©050-4093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99,7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Rejjio Zuiartsluis e o ; R. Reijn-
ders. Regenboogstraat 3, 8061 
GL Hasselt, ©038-4771726 
Zwijndrecht: 
WPVZmijndrccht e o ; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat48, 
3333 VG Zwijndrecht, ©078-
6209088. 
Zwolle: 
PVZuiolle; LG.J. van Ulsen, Jo-
han van Oldenbarneveltstr. 12, 
8022 AX Zwolle, ©038-
4541353-

derland voor het laatst 
een zegel ter gelegenheid 
van de Olympische Spe
len uitgegeven? 
a. 1928 
b. 1956 
c. iggö 

4. Gezegde 
De Nederlandse taal is 
rijk aan gezegden. Welke 
Nederlandse postzegel 
zou kunnen worden ge
bruikt om het gezegde 
'een vliegende kraai 
vangt altijd wat' te illus
treren? 

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



SURINAR^ 
3A(xx) 
4A(xx) 
5A(xx) 
6A(xx) 
10aA(xx) 
lOaAo 
13A(xx) 
13Ao 
5B(xx) 
5Bo 
13B(xx) 
13Bo 
15B(xx) 
15Bo 
3C (xx) 
3Co 
4C (xx) 
4Co 
5C(xxl 
5Co 
6C (XX) 
8C (XX) 
8Co 
9G(xx) 
9Co 
10C(xx) 
10aC(xx) 
lOaCo 
IIC(xx) 
l I C o 
12C(xx) 
13C(xx) 
13Co 
1E (xx) 
lEo 
2E(xx) 
2Eo 
7E(xx) 
7Eo 
14F(xx) 

1 8 -
4 0 -
3 5 -
3 5 -

5 7 5 -
1 1 0 -
95 — 
70 — 
3 5 -
14 — 
5 5 -
32 50 

1 3 0 -
1 2 0 -

2 75 
2 75 

35 — 
27 50 
3 0 -
1 0 -
7 — 

4 0 -
1 4 -
65 — 
55 — 

140 — 
5 7 5 -

4 0 -
6 5 -
6 5 -
6 0 -
9 0 -
4 0 -
5 — 
5 — 
2 75 
3 -

3 0 -
14 — 
9 5 -

PLAATFOUTEK 
SURINAME 
7fa (xx)L 
3fboL 
6fbo 
7fb(xx)L 
8fb (xx)L 
8fb (xx)fr 
8fboL 
8fc (xx)L 
6fd (xx)L 
6fb + 6 1 
paar {xx)L 
7fd + 7 III 
paar (xx)L 

1 0 0 -
2 7 5 -

6 0 -
1 2 0 -

7 5 -
4 0 -
7 5 -
6 5 -
7 5 -

2 0 0 -

1 2 5 -

16/20 (xx) 62 50 
19A(xx) 10 — 
20A(xx) 4 5 -
21B(xx)C 6 0 0 -
21B(xx) 5 7 5 -
21Co 2 0 -
22+22a(xx) 6 0 -
23/28 (xx) 210 — 
23/28 0 37 50 
23 (xx) 77 50 
25 (xx) 7 50 
26 (XX) 8 50 
28 (XX) 10 50 
29 (XX) 49 — 
30 (XX) 122 60 
30 0 84 — 
31 (xx) 8 75 
32 (XX) 21 — 
33 (XX) 8 76 
29f(xx) 1 0 0 -
30f(xx) 3 0 0 -
31f(xx) 45 — 
31fo 4 5 -
32f(xx) 5 0 -
32fo 50 — 
33f 0 45 — 
37 (XX) 5 -
38 (XX) 5 -
39 (XX) 6 0 -
390 4 5 -
40 (XX) 2 9 0 -
41/47 (XX) 90 — 
41/47 0 27 50 
48/55 (xx) 335 — 
48/55 0 77 50 
56 (xx) 100 — 
56 0 22 50 
57 (XX) 1 0 0 -
58/59 (XX) 37 50 
58a (XX) 260 -

enVARIETEITE 
9ff(xx)L 6 -
lOfboL 27 50 
l l f boL 95 — 
12fb(xx)L 90 — 
16fboL 525 — 
6fb + 6ll l 
paar(xx)L 1 2 5 -
Ook plaatfouten in 
blokken leverbaar 
CURASAO 
Ifa(xx) 70 — 
Ifao 70 — 
5fa(xx)L 175 — 
1fc(xx)L 85 — 

OOST 
120 
117x 
161 XX 
161 X 
161b XX 
161bx 
290/96 X 
304/12 XX 
304/12 0 
326/30 X 
374/77 X 
378/89 X 
385 X 
386 X 
387 X 

2 0 0 -
2 2 5 -

6 0 -
3 0 -
20 — 
1 2 -
3 5 -
9 0 -
5 5 -
32 50 
2 5 -

1 5 0 -
12 — 
60 — 
4 5 -

388 X 1 0 -
389 X 1 8 -
393/98 X 70 -
399/04 X 125 — 
405/18 X 200 — 
431/36 X 200 — 
437/40 X 45 — 
460A/65X 7 6 -
471/76XX 1 3 0 -
482x 1 7 -
549/52x0 1 2 5 -
722/31 XX 9 -
732/38 XX 50 — 
738A/54A 

XX 225 — 

59a (xx) 155 — 
60/64 (XX) 325 -
62 (xx) 1 2 5 -
64(xx) 2 1 0 -
65/68 (XX) 3 0 -
69/86 X 67 50 
87/99 X 82 50 
lOOCx 7 50 
lOODx 21 — 
lOIB(xx) 8 50 
lOICx 9 50 
lOIDx 22 50 
102GXX 150 — 
102CX 5 0 -
102CO 42 50 
103AX 43 50 
1ü3B(xx) 5 5 -
104/10 XX 700 — 
104/10 X 3 0 0 -
I IOx 1 5 5 -
111/14XX 1 8 -
111/14X 8 — 
115XX 65 — 
115x 40 — 
116/117 (XX) 44 50 
117dxx 86 — 
127/29 X 6 -
130/36 X 3 0 -
137/40 XX 8 0 -
137/40 X 2 5 -
137/40 0 25 — 
141/44 X 30 — 
141/44 0 30 — 
146/49 XX 70 — 
146/49 X 25 — 
146/49 0 2 5 -
150 X 8 -
151/56 X 3 0 -
179/82 X 1 5 -
179/82 0 15 — 

IE 
183/86 XX 2 0 -
183/86X 1 0 -
187/89XX 1 5 -
187/89 X 5 -
190/93 XX 1 5 -
190/93 X 11 — 
194 XX 35 — 
194 X 27 50 
195/96 XX 32 50 
195/96 X 2 5 -
197/99 XX 5 0 -
202/05 XX 1 0 0 -
202/05 X 75 — 
214/19 X 20 — 
220/28 X 8 — 
229/38 X 70 — 
239/43 XX 200 -
239/43 X 1 4 5 -
257/73 XX 35 -
278/79 XX 1 4 -
280/83 XX 85 -
280/83 X 65 — 
285/94 XX 55 — 
297/07 XX 14 — 
308 XX 60 -
308 X 4 0 -
309/11 X 3 5 -
312/15XX 2 7 -
312/15 X 17 50 
316 einde 
35 - 40% Cat 
LUCHTPOST 
1/7 XX 35 — 
8/14 X 350 — 
15/19X 5 0 0 -
16 XX 16 50 
17xx 2 1 -
18x 4 2 5 -
19xx 5 0 -
20/22 XX 6 0 -

N in PORTZEGELS van SURINAM 
lOfa+IOIII 
paar (xx)l. 350 — 
10fc(xx)L 3 0 0 -
I f bo 6 0 -
2fb{xx)L 2 0 0 -
2fb(xx) 1 6 5 -
2fbo 140 — 
6fb(xx)L 5 0 0 -
8fb (xx)L 500 — 
8fb oL 500 — 
9fb (xx)L 500 — 
2fd (xx)L 80 -
2fd 0 80 -
6fd(xx) 1 2 5 -

6fdoL 170 — 
7fd 0 (fr) 200 — 
SfdoL 1 7 5 -
9fd(xx)L 1 7 5 -
l l f x 5 — 
l l f x x 1 0 -
11fo 5 -
l l f b x L 35 — 
l l f b o 35 — 
l l f bo ( f r ) 15 — 
14fbx(fr) 20 — 
14fbo 36 — 
CUR. SPECIMEN 
11 (XX) 5 0 -

20/22 X 
22 X 
23a XX 
23b XX 
24/26 XX 
24/26 X 
29/30 XX 
31 XX 

40 — 
3 5 -

7 50 
7 50 

5 5 -
37 50 

7 50 
8 — 

PORTZEGELS 
8 1 (XX) 
2 II (XX) 
6 II (xx) 
7 II (xx)L 
8 II (xx)L 
3 III (xx) 
3 Ulo 
4 III (XX) 
5 III (XX) 
6 III (XX) 
7 III (XX) 
8 III (xx) 
5IV (xx)L 
7IV (xx)L 
11 lo 
141 (XX) 
12ll(xx)L 
11 lll(xx) 
13 III (XX) 
13 III 0 
151 (XX) 
161(xx) 
16ll(xx) 
151ll(xx) 
17/32 XX 
33/35 XX 
36/46 XX 
36/46 X 
47/57 XX 

5 -
1 5 -

1 7 5 -
8 0 0 -

1 0 -
200 — 
1 5 0 -

1 5 -
2 0 -

5 -
9 -
5 -

3 2 5 -
3 2 5 -

20 — 
5 — 

175 — 
3 5 -
1 5 -
1 2 -

3 0 0 -
2 0 0 -
2 0 0 -
150 — 
42 50 
18 75 

3 0 0 -
1 6 0 -

1 2 -

EenCURAQAO 
5 1 (XX) 
101 (XX) 
3 II (XX) 
1 III (XX) 
2 III (XX) 
3 III (XX) 
4 III (XX) 
5 III (XX) 
6 III (xx) 
7 III (xx) 
8 III (XX) 
9 III (XX) 
14 III (x) 
17IIIX 

65 — 
75 — 
7 5 -
7 5 -
7 5 -
7 5 -

2 2 5 -
7 5 -
7 5 -

2 2 5 -
75 — 
75 — 
45 — 
5 5 -

E N R I J K (YVERT-NRS.) 
755/62 XX 20 — 
764 X 5 50 
779/81 X 15 — 
785x 1 2 -
788/90 XX 135 — 
788/90 X 8 5 -
794/97 XX 70 — 
794/97 X 5 5 -
799 X 5 50 
800 XX 6 50 
819XX 10 — 
828XX 10 — 
829xx 15 — 
831 XX 17 50 
832/37 XX 20 — 

838 XX 7 — 
839 XX 14 — 
843 XX 3 — 
845/49 XX 6 5 -
855 XX 1 5 -
858 XX 14 — 
859 XX 1 2 -
882/OOA XX 45 -
993/00 XX 6 -
Ovenge nummers 
10 20ct/YvFr 
BLOKKEN 
7 XX 7 50 
70 7 50 
10 XX 5 — 

LUCHTPOST 
20 X 
30 XX 
31 XX 
46 XX 
54/60 XX 
57 X 
57 0 
58 XX 
58 X 
58 0 
59 X 
60 XX 
61/65 XX 

15 — 
40 — 
2 5 -

1 0 0 -
4 5 0 -

8 0 -
8 0 -

1 7 0 -
8 0 -
8 0 -
35 — 
12 50 
5 — 

LUXEMBURG .YVERTNRS., 
1 0 vanaf 
2 0 vanaf 
3 0 vanaf 
4x 
4o 
5(x)fr 
6(x) 
60 
70 
8o(fr) 
9 0 vanaf 
150 
16x 
160 
16a(x) 
16b X 
17ax 
17ao 
20 0 
24 0 (fr) 
29 x 
32 0 
35 XX 
36 XX 
36 0 
36A(x) 
41ax 
41ao 
45 0 

6 0 -
8 0 -

1 7 6 -
1 5 0 -
5 0 0 -
130 — 
2 0 0 -

1 0 -
1 2 0 -
1 5 0 -
1 2 0 -
2 0 -
5 0 -
5 — 

110 — 
4 5 -

1 3 0 -
3 -

1 5 -
7 5 -

200 — 
15 — 
1 0 -
6 0 -
22 50 

1 0 0 -
7 50 

1 5 -
5 -

45a X 3 50 
46xx l o 
st X 1 0 -
54x 190 — 
58 XX 75 — 
58 X 45 — 
61 X 12 50 
65 X 10 — 
78x O S -
SI X 6 50 
84x 6 0 -
84 0 (fr) 50 — 
85x 1 0 -
860 2 5 -
109x 7 50 
134XX 30 — 
134x 10 — 
182/86 X 150 
187/91 XX 16 — 
187/91 X 9 -
192/96 X 150 
209/13 X 6 -
214/18 X 8 -
226/30 X 20 — 
234/38 X 40 — 
239/43 X 45 — 
244/48 X 55 — 
258 XX 3 0 -
259/73 X 6 0 0 -

276/81 XX 110 — 
276/81 0 75 — 
282/87 X 10 — 
288/93 X 15 — 
294/99 X 8 50 
300/05 X 27 50 
300/05 0 20 -
306/11 X 12 50 
324/29 XX 40 -
324/29 X 20 -
330/32 XX 40 -
330/32 X 20 — 
334/55 X 10 — 
372/83 0 14 — 
392/97 XX 35 -
392/97 X 17 50 
406/09 XX 25 -
406/09 X 10 — 
410/13 XX 18 — 
410/13 X 1 0 -
413A/24XX 37 50 
413A/24X 17 50 
425/28 XX 22 50 
429/32 X 15 — 
433/38 XX 90 — 
433/38 X 70 — 
443/48 XX 2 0 0 -
453/54 XX 80 — 
453/54 X 60 — 

454AXX 100 — 
454A X 75 — 
455/60 XX 50 — 
455/60 X 25 — 
461/64 X 24 — 
465/70 XX 15 — 
465/70 X 1 0 -
471/72 XX 8 75 
475x 5 -
476/81 X 1 5 -
483x 8 -
484/89 X 20 — 
490/93 XX 8 50 
490/93 X 4 50 
496/99 XX 1 0 -
496/99 X 5 -
500/05 XX 22 50 
500/05 X 1150 
506/07 XX 3 50 
508/09 XX 8 -
511/13X 35 — 
514/16X 115 — 
514/160 60 — 
520/25 X 1 0 -
528/30 XX 6 50 
531/33 XX 1 0 0 -
631/33 X 4 0 -
534/39 X 9 — 
544/V47XX 12 — 

553/58 XX 
570/75 XX 
580A/6A XX 
580A/6A X 
589/94 XX 
589/94 X 
603/08 X 
614/19 XX 

12 50 
1 0 -
1 8 -
12 — 
15 — 
9 -
5 -
7 50 

Ovenge nummers 
10-20ct/YvFr 
LUCHTPOST 
7/15 XX 
7/15 X 
16/20X 
21 XX 
BLOKKEN 
20 
3x 
5x 
7 XX 
8 XX 
9 XX 
lOxx 
11 XX 
12 XX 
13 XX 
15 XX 
16xx 

XX = postfriszp! (xx) = uitgegeven zonder gom X = ong mpl o = gebr 
C = Certificaat L = luxe exemplaar (fr ) = fraai exemplaar 

Alle zegels prima kwaliteit Volle garantie ectitheid Zolang de voorraad strek 

8 -
5 — 

60 — 
3 25 

8 -
4 5 -
1 5 -

1 0 0 -
4 — 
5 25 
5 25 
2 25 
4 — 
3 75 
6 50 
9 -

Porto extra tot ƒ 250 - Onbekende klanten vooruitbetaling na ontvangst van nota 
Teruggaverecht 7 dagen Geopend van woensdag t/m zaterdag van 10 00 18 00 

1 N T E R P H 1 L 
Laan van Meerdervoort 39, 2517 AD Den Haag 

(Tussen Metropole en Anna Paulownastraat) 
Telefoon 070-3635080 
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POSTZEGELS VERKOPEN? 
* Wilt u de hoogst 

mogelijke prijs? 

* Wilt u eerst een gratis taxatie 
voordat u een beslissing 
neemt? 

* Wilt u een hoog en 
renteloos voorschot? 

* Wilt u profiteren van onze 
81-jarige ervaring en 
opgebouwde reputatie? 

* Wilt u een uiterst correcte 
behandeling en discrete 
afhandeling? 

Bel 
Rietdijk 
070-
3647957 I 
VOOR ALLE GEWENSTE 

INFORMATIE! 
Tijdens onze Grote Voorjaarsveiling zijn 

weer diverse records gebroken! 
In de volgende uitgave van het 

maandblad komen we hier op terug. 

J.K. RIETDIJK BV 
Postzegel- en Muntenveilingen sinds 1919 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag 
Tel. 070-3647957 
Fax 070-3632893 

E-Mail adres < rietdijk.auctions@tip.nl > 
Internet: http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions 
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SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

TRANSAVIA 
Terwijl de KLM bezuinigt 
- met als gevolg een ver
mindering van het aantal 
vluchten - gaatTransauia 
gewoon door met het 
zoeken naar nieuwe be
stemmingen. Sinds 26 
maart vliegt deze maat
schappij driemaal per 
week van Amsterdam 
naar Napels en Catania. 
Ook wordt tweemaal per 
week Pisa aangedaan. 
Vanaf 3 juli van dit jaar 
komt daar nog een weke
lijkse vlucht naar Tanger 
en Fado in Marokko bij. 

LUFTHANSA 
In samenwerking met 
Augshurg Airhnes vloog de 
Duitse luchtvaartmaat
schappij Lufthansa op 24 
maart ]1. voor het eerst 
van Frankfurt naar Leip
zig Halle. Een dag later 
werd het traject Frank
furt-Lima voor het eerst 

afgelegd. In beide geval
len werd gebruik ge
maakt van een toestel van 
het type A-340. 
Op 27 maart 2000 werd 
een DH-3 ingezet voor de 
vlucht van Munster naar 
Neurenberg V.V., terwijl 
een dag eerder, op 26 
maart 2000, een toestel 
van het type DO328 van 
Saarbrücken naar Ham
burg en weer terug vloog. 
Op 27 maart werden 
trouwens ook de trajec
ten Saarbrücken-Dresden 
V.V., Mannheim-Ham
burg v.v. en Mannheim-
Berlin Tempelhof v.v. 
voor het eerst afgelegd. 
In alle gevallen werd ge
bruik gemaakt van de 
DO328. 
Op I april vloog een MD-
II Cargo van Keulen naar 
Madras en op 7 april ging 
een toestel van hetzelfde 
type van Keulen naar 
New Delhi. 

SWISSAIR 
De Zwitserse luchtvaart
maatschappij Swissair 
vloog op 2 november van 
het vorig jaar met een 
B767-300 voor het eerst 
van Zurich naar Mauriti
us en weer terug. Aan 
boord was post aflcom-
stig uit Zwitsersland en 
Liechtenstein; er ging 
ook UNO-post mee [af
beelding 1). 

De Cubaanse luchtvaart
maatschappij Cubana on
derhoudt sinds enige tijd 
in samenwerking met 
Siüissair een verbinding 
tussen Geneve (via Parijs 
Orly) en Havana (ajbeel-
dingen 2 en 5). 

Vrijwel elke maatschappij 
organiseert herdenkings-
vluchten, maar Siüissair 
ging nog iets verder: op 9 
januari van dit jaar werd 
voor het laatst gevlogen 

van Zürich naar Atlanta 
v.v. Het toestel, een 
B747-200/357, had Zwit
serse, UNO- en Liechten
steinse post aan boord 
(ajbeeldmgen 4 en 5). 

TAP 
TAP, de Portugese lucht
vaartmaatschappij, heeft 
op 3 mei jl. een vlucht 
uitgevoerd van Lissabon 
naar Rome; dit ter gele
genheid van het 20-jarig 
bestaan van deze lucht-
lijn. 

CONCORDE 
Een schitterend aero
gram toont aan dat het 
supersonische burger-
luchtvaartvliegtuig, de 
Concorde, op 17 oktober jl. 
in Australië is geweest 
(ajbeeldinij 6). 

Op 19 december vloog de 
Concorde tussen Parijs en 
Rovaniemi in Finland(aJ-

beeldmfl 7). Vooral de re-
tourvluchtkaart was de 
moeite waard (ajbeeldin^ 
8). 

Valentijnsdag ging voor 
de Concorde ook niet on
opgemerkt voorbij: er 
was een speciale envelop 
op 14 februari 2000 {af
beelding g). 

BALLONS 
Op 6 december 1999, zo 
was het plan, zou een 
Sint-Nicolaasvaart ge
houden worden. Het 
weer liet dat echter niet 
toe. Vandaar dat de be
wuste vaart pas op 28 fe
bruari van dit jaar door
ging (ajbceidinfl 10). 

De honderdderde ballon-
postvlucht van Pro Juuen-
tute werd op 3 maart jl. 
gehouden. Er gingen 
brieven, kaarten en UNO-
post mee (ajbeeldin^ 11). 

..a,.mi^^^im.i.«^^.Mi,^.^MÉm^mmimmMamM^iSi^iMmi^fi i^^.M^MJ^M^^.M^LMIMlMm.M^.^»A,L>^lM^A^U^.lMM. 
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EEN WANDELING 
DOOR LONDEN 

Stad van Stamp Show looofilatelistisch bekeken 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Het grote plein voor Bucking
ham Palace is een mooi punt 
om onze wandeling te begin
nen {afbeelding i). Het paleis is 
de residentie van koningin Eli
zabeth II [afbeelding2). Aan de 
koninklijke standaard is te zien 
of de vorstin 'thuis' is of niet 
(afbeelding3). Buckingham Pa
lace werd voor het eerst een ko
ninklijke residentie ten tijde van 
koningin Victoria (afbeelding 
4). Haar standbeeld zien we 
voor het paleis. De vorstin naar 
wie een heel tijdperk werd ge
noemd zetelt hoog boven het 
verkeer uitgehouwen in mar
mer. 
Op een velletje van de Falkland-
eilanden is mooi te zien hoe het 
paleis er voor de grote verbou
wing in de negentiende eeuw 
uitzag (afbeelding^). De huidi
ge kolossale voorgevel neemt 
het zicht weg op het oude ge
bouw dat erachter schuilgaat. 
De soldaten van de wacht in 
rood en zwart uniform vormen 

Eind deze maand, van 22 tot en met 28 mei, wordt in 

Londen Stamp Show 2000 gehouden. De bezoekers van de 

internationale postzegeltentoonstelling zullen zeker nog 

even de stad ingoan om een en ander te bekijken. De 

thuisblijvers worden door Jeffrey Groeneveld rondgeleid 

door een deel van deze fascinerende stad vol traditie. 

T H E 
STAMP 
SHOW 2000 
EARLS COURT. LONDON 22-28 MAY 2000 

een mooi contrast met het grijs van de wacht plaats ('s winters 
van het gebouw, ledere dag om om de andere dag) en dat blijft 
half twaalf vindt de wisseling een mooi schouwspel, ook al 

vinden de meesten van ons dat 
poppenkast. 
Tegenwoordig is Buckingham 
Palace in de maanden augustus 
en september voor het publiek 
toegankelijk. De staatsievertrek
ken, waaronder de imposante 
balzaal, zijn te bezichtigen. Mis
schien heeft u verder nog be
langstelling voor de koninklijke 
stallen, waar onder andere de 
gouden koets te bewonderen is 
(afbeelding 6) of als u meer van 
kunst houdt, kunt u de Queen's 
Ca//ery bezoeken. De koningin 
bezit een vorstelijke collectie 
schilderijen met meesterwerken 
van Rembrandt, Rubens en vele 
anderen, waarvan een aantal 
getoond wordt aan het publiek. 

OORLOGSIEIDER 
WIJ gaan St James's Park m, het 
oudste park van Londen, dat 
een oase van rust is in de druk
te van stad. Op mooie zomerse 
dagen is er rond lunchtijd altijd 
wel een 6anc/met vrolijke mu-

Gibraltar 

Afieelding i 

KINGS AND QUEENS THROUGHOUT THE AGES 

BÜCKTSGRVM PALACE 

\ "^WsiiyapaiLEE-QUBBNUaABimn r 

Afbeelding 5 

Afieelding 4 Afbeelding 6 

Afbeelding 2 Afbeelding 3 



ziek. Het park met de grote vij
ver en de verrassende doorkijk
jes werd indertijd door koning 
Hendrik VIII {afbeelding/) aan
gelegd voor Anne Boleyn {af
beeldingS). Dankzij Charles II 
is het toegankelijk voor het ge
wone volk. Hij was eveneens 
verantwoordelijk vooreen aan
zienlijke uitbreiding, die hij liet 
uitvoeren door de Franse tuin
architect Lenótre, bekend om 
zijn ontwerp van het park van 
Versailles. 
Over de Birdcage Walk lopen 
we richting Houses of Parlia
ment, maar we gaan eerst via 
de Horse Guards Road naar de 
Cabinet War Rooms. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was dit 
het ondergrondse hoofdkwar
tier waar het oorlogskabinet en 
de militaire leiders bij elkaar 
kwamen. Het is nu een muse
um en met behulp van een kop
telefoon en cassettebandje wor
den we teruggeleid m de tijd. 
Het blijft fascinerend om er 
rond te lopen en oog in oog te 
staan met de plaats waar Sir 
Winston Churchill {afbeelding 
g) heeft gewerkt. Vergeet niet te 
kijken naar zijn ledikant, dat 
vaak onbeslapen bleef omdat 
de oorlogsleider op het dak 
naar de bombardementen 
stond te kijken. 

PARLEMENT 
Wanneer we weer in het dag
licht staan lopen we terug en 
vervolgen onze route naar Par
liament Square. Voor het parle
ment staat het karakteristieke 
standbeeld van Churchill, dat 
een beetje onder stroom staat. 

Aßeeldmg 8 

De reden is heel prozaïsch: het 
voorkomt dat de duiven erop 
gaan zitten en het vervolgens 
onderpoepen. 
Recht voor ons zien we de be
roemde Big Ben {afbeelding lo) 
en rechts de parlementsgebou
wen in gotische stijl {afbeelding 
n). In tegenstelling tot wat ve
len denken is Big Ben niet de 
naam van de l o i meter hoge to
ren, maar van een van de bron
zen klokken. Hij werd ver
noemd naar Sir Benjamin Hall, 
de dikke opzichter van de klok
kentoren. Oudere lezers zullen 
zich nog de BBC nieuwsuitzen
dingen uit het vrije Londen her
inneren, die in de oorlog clan
destien beluisterd werden. Ze 

begonnen met het klokkenspel 
van Big Ben, een deel uit een 
aria van Handels Messiah, en 
nog steeds gaan de klanken van 
Big Ben gevolgd door het BBC 
nieuws de hele wereld over. 
De restauratie van het parle
mentsgebouw, dat officieel Pa
lace of Westminster heet, is 
kortgeleden voltooid en het is 
nu in volle glorie te bewonde
ren. Wat we hier zien is niet het 
oorspronkelijke paleis uit 1065. 
Het werd in het begin door de 
Engelse koningen bewoond, 
maar na een brand verhuisde 
Hendrik VIII naar elders in de 
stad. Het Lagerhuis, de Britse 
Tweede Kamer, en het Hoger
huis, de Britse Eerste Kamer, 

namen in 1579 hun intrek in het 
lege paleis. In 1834 brandde het 
volledig af en werd het her
bouwd om vervolgens in 1941 
tijdens de Blitz door Duitse 
bommen weer zwaar bescha
digd te worden {afbeelding 12). 
Bij de herbouw werd op verzoek 
van Churchill de oude krappe 
behuizing van het parlement in 
tact gelaten opdat men, zo wil 
de overlevering, in tijden van 
crisis de spanning in het parle
ment kan ruiken. 
Het enig oorspronkelijke ge
deelte van het oude paleis is 
Westminster Hall {afbeelding 
75) met een houten dak dat een 
spanwijdte heeft van ruim twin
tig meter. Hier vonden de eer
ste parlementaire vergaderin
gen plaats en later werd het een 
rechtszaal, waar onder andere 
Thomas Moore, vriend van 
Erasmus en auteur van Utopia, 
en Charles I ter dood werden 
veroordeeld {afbeelding 14). 
Charles is de eerste en enige 
Engelse koning die zijn leven 
eindigde op het schavot. De el

fU\A_".ji.,'V^w''j"jXrij^^~,jJ\,■^J"'r^'\,'V^.■" ,• W ^ v 

Afbeelding 12 

9 0 0 " ANNIVERSARY 
Westminster Hall 

LOHDON. svi 

Afbeelding 13 

Afbeelding 14 Afbeelding 10 



lende begon voor hem toen hij 
in 1642 vijf tegenstanders in het 
parlement wilde arresteren {af
beelding 15). Ze waren niet aan
wezig, maar het leed was ge
schied en er begon een burger
oorlog tussen koningsgezinden 
en parlementariërs, de zogehe
ten Roundheads. Het is alle
maal lang geleden, maar oude 
tradities nerinneren er nog 
steeds aan. De koningin mag 
hierom het Lagerhuis niet be
treden en leest dus in het Ho
gerhuis de troonrede voor. 
Een andere mooie traditie is 
Cuy Fawkes Da/op 5 novem
ber, wanneer poppen van Guy 
Fawkes worden verbrand en 
vuurwerk afgestoken. Dit alles 
ter herinnering aan het Buskruit
complot, waarbij geprobeerd 
werd het parlement en koning 
james I op te blazen. Guy Fawk
es werd net op tijd gearresteerd 
en in Westminster Hall veroor
deeld voor hoogverraad. 

BRITSE GESCHIEDENIS 
Schuin tegenover het parle
mentsgebouw is Westminster 
Abbey (afbeelding 76). De Ab
bey'\s zo nauw verbonden met 

■350TH ANKIVTKSAR. OF THE OVIL V».\R 
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de Britse geschiedenis dat een 
bezoek een verplicht nummer 
is. Ook hier zijn er weer alle
maal mooie verhalen, bijvoor
beeld over Edward de Belijder, 
die bij de inwijding van de kerk 
zo ontroerd raakte dat hij ter 
plekke stierf Hij werd in de Ab
bey begraven en daarmee be
gon een lange traditie. In de 
kerk bevinden zich onder meer 
de graven van Elizabeth I {af 
beelding 77) en Hendrik VII. 
Een andere traditie wil dat sinds 
io56 alle Engelse koningen hier 
worden gekroond, de eerste 
was Willem de Veroveraar en de 
laatste koningin Elizabeth II in 
1953 {afbeelding iS). De troon 
waarin de koningin werd ge
kroond wordt permanent ten
toongesteld {afbeelding ig), 
maar de Schotse Stone of Sco
ne, die in de stoel zat, is een 
aantal jaren geleden teruggeven 
aan Schotland. Deze steen had
den de Engelsen in de veertien
de eeuw meegenomen als buit 
uit Schotland. De Schotten wa
ren na al die eeuwen nog zeer 
verbolgen over, want het is een 
nationaal symbool. In het kader 
van de verzelfstandiging van de 

regio's keerde de steen weer te
rug als gebaar van verzoening. 
In de kerk mogen we beslist 
Poets' Corner, waar kunste
naars worden geëerd, niet over
slaan. De schrijver Ben Johnson 
werd er staande begraven, om
dat hij liggend te veel plaats zou 
innemen, wat zijn armlastige fa
milie niet kon betalen. Er zijn 
onder meer herdenkingspla
quettes voor andere William 
Shakespeare (afbeelding20) en 
George Frederick Händel. 
Voor we de kerk verlaten staan 
we nog even stil bij het graf van 
de Onbekende Soldaat. 

LEVENDIGHEID 
Het is de hoogste tijd om ver
der te gaan op onze wandeling. 
Terug, langs het parlement, 
waar het standbeeld staat van 
Oliver Cromwell (afbeelding 
21). Hij was de Lord Protector, 
die de leiding van het land op 
zich nam na de onthoofding 
van Charles I. Nog even naar 
Westminster Bridge, waar we 
een mooi uitzicht hebben over 
de Theems. Aan de rechteroe
ver was tot voor kort weinig te 
doen. Er was het aardige film

museum en het moderne Na
tional Theatre (afbeelding 22), 
waar veel kritiek op was, maar 
verder was het een doodse 
boel. Tegenwoordig is het een 
en al levendigheid en wie het 
voetpad langs de rivier volgt 
kijkt zijn ogen uit. Hier is het 
New Britain var\Tor\y Blair dui
delijk te zien. Op het ogenblik 
wordt er druk gewerkt aan de 
verbouwing van de oude electri
citeitscentrale tot nieuwe Täte 
Calleryvoor moderne kunst. 
Wie verder loopt komt langs de 
in aanbouw zijnde Millennium
brug bij het herbouwde theater 
van Shakespeare, de Clobe (af 
beelding2fi. Een voorstelling 
daar in de openlucht is een hele 
belevenis. 
Wij genieten echter nog even 
van het uitzicht over de veran
derende skyline van Londen, 
met links het tijdelijke reuzen
rad (afbeelding 24), dat speci
aal is neergezet om het nieuwe 
millenium luister bij te zetten. 
Recht voor ons uit zien we de 
vertrouwde koepel van Sint 
Paui's Cathedral. We lopen nu 
weer een stukje terug en slaan 
Parliament Street i n. 

Aßeelding 2^ Afbeelding 24 Afbeelding 25 



PARADE 
Midden op de rijweg zien we 
een wit monument, de Ceno
taph {afbeelding25). Het werd 
na de Eerste Wereldoorlog op
gericht om de gevallenen te her
denken. Nu worden hier in aan
wezigheid van de koninklijke fa
milie op de eerste zondag na 11 
november. Poppy Day, alle 
slachtoffers van beide wereld
oorlogen herdacht. De klapro
zen herinneren aan eindeloze 
velden die bloeiden tijdens de 
zinloze loopgravenoorlog in 
Frankrijk en Vlaanderen. Eind 
oktober, begin november dra
gen vele Britten uit piëteit een 
klaproos op hun revers. 
We steken de straat over en ko
men bij Downing Street. Uit 
angst voor IRA aanslagen werd 
midden jaren tachtig op last 
van Margaret Thatcher de toe
gang tot de straat afgesloten, 
zodat we nu niet meer tot voor 
de deur van nummer 10, het 
huis van de minister-president, 
kunnen komen. 
Als we doorlopen zien we aan 
de overkant Banqueting IHouse, 
het enige overblijfsel van het 
door Hendrik VIII gebouwde 
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Whitehall Palace. Bewonder het 
plafond dat werd beschilderd 
door Rubens en vergeet niet te 
kijken naar de buste van Char
les I, die hier door het raam 
naar buiten stapte om even la
ter onthoofd te worden {afbeel
ding 26). Vlak daarvoor gaf hij 
zijn handschoenen aan de 
aartsbisschop van Canterbury 
met de woorden: 'Die zijn voor 
u, ik zal ze met meer nodig heb
ben.' Er waren ooit tweedui
zend vertrekken in het paleis, 
maareen brand in 1698 ver
woestte het grootste gedeelte. 
Banqueting House is een mees
terwerk van de architect Inigo 
Jones, waar tegenwoordig 
staatsbanketten worden gehou
den {afbeelding2j). Bij haar 
veertigjarig regeringsjubileum 
sprak koningin Elizabeth II haar 
inmiddels beroemde/Annus 
Horribilis-toespraak uit, waarin 
ze verwees naar de problemen 
in haar familie. Ze was nog 
schor, omdat ze kort daarvoor 
in de kou had staan kijken bij 
het blussen van de brand op 
Windsor Castle. 
Schuin tegenover Banqueting 
House is het hoofdkwartier van 
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Aßoeeldmg 26 

de Generale Staf, de Horse Gu
ards, ledere doordeweekse dag 
is hier wisseling van de wacht, 
de Life Guards {afbeelding28}. 
Probeer de soldaten aan het la
chen te maken en u zult merken 
dat ze geen krimp geven. Ook 
lachen voor de foto is er niet bij. 
Langs de wacht gaan we door 
het poortje naar Horse Guards 
Parade, waar iedere tweede za
terdag van juni de ofiRciële ver
jaardag van de koningin gevierd 
wordt. Trooping the Colour {af 
beelding2g). Klokslag twaalf 
uur, getimed met militaire pre
cisie, arriveert de vorstin in haar 
koets, gevolgd door prinses 
Anne en de vorstelijke hertogen 
die ere-luitenant zijn van de ver
schillende regimenten: prins 
Philip, prins Charles, de hertog 
van Kent en als hij in het land is, 
groothertog jean van Luxem
burg. Daarna neemt Elizabeth 
de parade af, terwijl haar bijna 
honderdjarige moeder door het 
geopende venster de gehele ce
remonie overziet. 
We vervolgen onze wandeling 
voor het laatste stukje en lopen 
terug en gaan richting Trafalgar 
Square met de grote zuil waar

op Nelson staat {afbeelding 
30). In 1805 versloeg hij Napo
leon, maar moest dat bekopen 
met de dood. Ter herinnering 
aan de overwinning werd het 
grote plein ingericht. We kun
nen nu uitrusten na onze lange 
dag op een van de bankjes bij 
de fonteinen of een kopje thee 
gaan drinken in het restaurant 
van de National Gallery {afbeel
ding ^i) of de National Portrait 
Gallery {afbeeldingS2). Beide 
musea zijn nog steeds gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. Na
tuurlijk kunt u ook even naar de 
postwinkel van Royal Mail op 
de hoek van William IVStreet 
Een mooie afsluiting van onze 
filatelistische wandeling, die 
ons een aardige indruk gaf van 
Londen {afbeelding3fj. 

Afieeldmg 2y Aftieelding ̂ 0 
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2 MEr 2000: 
VERRASSiNGSZE0ElS 

Een beetje goedkoop is 
het wel: PTT Post haakt 
in op de Doe JVlaar-gekte 
die deze maand zijn 
(enigszins kunstmatig 
gecreëerde) hoogtepunt 
bereikt. Precies op de da
tum waarop de 'oude 
knarren' van Doe Maar 
met hun concertenreeks 
in Ahoy' begonnen - 2 
mei - verschenen een 

14 APRIL 2000: 
RIJKSMUSEUM 

Bij het ter perse gaan van 
het aprilnummer van Fi
latelie waren nog geen 
gegevens beschikbaar 
over het Rembrandt-vel-
letje (vijfmaal iG) dat -
net als het velletje met 
tien zegels van 80 cent -
gewijd is het 200-jarig 
Rijksmuseum in Amster
dam. De gegevens en een 
afbeelding van het be
wuste velletje vindt u in 
de rubriek Verzamel̂ ebied 
Nederland. 

boekje met vijf verras
singszegels (twee ver
schillende versies), ge
wijd aan het in Nederland 
wereldberoemde bandje 
van Hennie Vrienten, 
Ernst Jansz, Jan Hendriks 
en Jan Pijnenburg. 
Het boekje kost vier gul
den en zal ongetwijfeld 
door zowel de jeugdige 
als de overjarige Doe 
Maar-aanhang worden 
ingekocht. 

Afbeeldingen 
De afgelopen jaren lag 
het accent van de Neder
landse verrassingszegels 

vooral op de toegepaste 
technologie (kraszegels, 
creatieve 'zelfbouwze-
gels', hologramzegels). 
Dit jaar zit de verrassing 
in het actuele element. 
De twee zegels markeren 
de uitersten van de car
rière van Doe Maar. Zegel 
nummer i haakt in op de 
periode van twintig jaar 
terug, met de felgekleur
de platenhoezen; de ze
gel verwijst in het bijzon
der naar het Doe Maar
album Skunk. Zegel 2 ont
leent zijn uiterlijk voor 
een deel aan de onlangs 
uitgekomen CD Klaar, die 
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vorige maand uitlcwam 
en onder meer bij Albert 
Heijn verkrijgbaar was/is. 

Ontwerper 
De Doe Maar-zegels zijn 
ontworpen door Greet 
Egbers (1963) uit Amster
dam. Ze is zelfstandig 
ontwerpster en heeft on
der andere huisstijlen 
ontwikkeld en affiches 
ontworpen. 

Overige bijzonderheden 
Het postzegelboekje is 
tot uiterlijk i januari 
2002 verkrijgbaar, zo 
lang de voorraad strekt. 

De zegels zijn tot en met 
30 juni 2002 geldig voor 
frankering. De oplage 
van het boekje is 1,375 
miljoen exemplaren. De 
boekjes zijn - het is de 
laatste jaren usance - ge
drukt bij Walsall Security 
Printers, in Engeland. 

POSTZEGELMAPJES 

2 mei: Mapje Verras
singszegels ('Doe Maar'), 
nummer 228, inhoud 
tweemaal twee zegels van 
80 cent. Prijs: f4.20. 
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Op onze 

VERNIEUWDE 
I V E B S i r E vindt U onze 
prijslijst Nederland en de 
jaargangprijzen van vele 
landen vana f 1945 !! 
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Aland 
Aiderney 
Andorra Frans 
Andorra Spaans 
Aruba 
Aruba FDC 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Estland 
Faroer 
Finland 
Frankrijk 
Gibraltar 

47,00 
56,00 
39,00 
10,00 
51,00 
61,00 

305,00 
119,00 
164,00 
61,00 
75,00 
99,00 

239,00 
159,00 

Groenland 
Guernsey 
Hongarije 
Hongarije gest 
IJsland 
Indonesië 
Isle of Man 
Italië 
Jersey 
Letland 
Liechtenstein 
Litouwen 
Luxemburg 
Ned.Antillen 

90,00 
103,00 
108,00 
108,00 
137,00 
149,00 
125,00 
132,00 
149,00 
54,00 

102,00 
50,00 
78,00 

182,00 

Bij vooruitbetaling 
iNederland FDC 
Nederiand(Davo) 
Oostenrijk 
Polen 
Polen gestempeld 
Rusland 
Spanje 
Suriname 
UNO Geneve 
UNO NY 
UNO Wenen 
Vatikaan 
Ver Europa 
Ver Europa Meel. 
Zwitserland 

2% Korting 
TÜ57ÏÜ 
97,00 
82,00 
68,00 
52,00 
59,00 

169,00 
157,00 
63,00 
72,00 
52,00 

119,00 
295,00 
209,00 
103,00 
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Wi l ie had to 
'È>'i iiiveiil stamps to 
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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 s t r ike a pose for a personal ised Smilers Stamp. 
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the Royal Philatelic Collection. 

Browse our Definitive Exhibition and you'll f ind 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. 
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or all of the remaining days. 
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Ajheeldmg i links het foutieve stempel, dat 
geen ajheeldmg toont van de Potez 25 (zoals 
de zegel hierboven wèl doet), maar van de 
Levasseur PL-8 'l'Oiseau Blanc' 

FRANSE P n ZIET 'WIÏÏE 
VOGEL' VOOR POTEZ 25 AAN 

D O O R P A U L D A V E R S C H O T , E R M E L O 

Op 13 juli 1998 gaven de Franse 
posterijen een zegel uit met een 
afbeelding van de Potez 25, een 
Frans postvliegtuig. Er werd op 
de eerste dag van uitgifte ook 
een bijzonderstempel gebruikt 
[afbeelding i). 
De Potez 25 werd vanaf 1929 

gebruikt op de luchtpostroutes 
in Zuid-Amerika. Sinds 1927 
was het luchtpostvervoer in 
handen van de Franse lucht
vaartmaatschappij Aéropostale. 
Aanvankelijk gebruikte de maat
schappij vliegtuigen van het 
type Latécoère 2^ op de routes 

tussen de steden Rio de Janei
ro, Buenos Aires en Natal, alle 
gelegen aan de oostkust van dit 
continent. Na enkele jaren wil
den de Fransen het luchtnet uit
breiden naarde westkust, maar 
het tussen de oost- en westkust 
gelegen Andesgebergte bleek 

POTEZ 25 LEVASSEUR PL-8 'L'OISEAU BLANC' 

Afbeelding 2 Aßeeldmg 3 

Ajheeldmg 4 Aßeelding 5 

Ajheeldmg 6 Ajheeldmg 7 

voorde Latécoère25e^n niette 
overwinnen barrière. Het toe
stel kon gewoonweg niet over 
de hoge bergtoppen vliegen. 
De Potez 25 (afbeelding 2) kon 
echter de voor die tijd bijzonder 
grote hoogte van 6.000 meter 
bereiken, genoeg om de Andes 
te overwinnen. De piloten had
den daarvoor echter wel moed 
nodig en ze hadden op hun 
vluchten heel wat te verduren. 
Ze moesten leren vliegen in de 
verraderlijkeen ijzige winden 
van het hooggebergte, waarbij 
ze in een open cockpit zaten, 
zonder verwarming, zonder 
zuurstofmaskers en zonder ra
dioverbinding met de grond. 
Echte luchtpostpioniers! 
Over de geschiedenis van Aéro
postale er\ de ervaringen van de 
piloten m Zuid-Amerika valt 
veel te vertellen, maar dat valt 
buiten het bestek van deze bij
drage. Er is echter een andere 
aanleiding om over de Potez25 
te schrijven. Wat is het geval? In 
het hiervoor genoemde eerste-
dagstempel staat met grote let
ters Potez 2^ en je zou verwach
ten dat dan ook een afbeelding 
van dat vliegtuig zou zijn opge
nomen. Niet dus. Tot mijn ver
bazing blijkt in het stempel een 
ander vliegtuig, te weten de Le
vasseur PL-8'0'\seau Blanc' [af 
beelding]) te zijn opgenomen; 
het vliegtuig waarmee Charles 
Nungesser en Frangois Coli in 
1927 een mislukte poging de
den om rechtstreeks van Parijs 
naar New York te vliegen. Wel
iswaar is ook de /.evasseureen 
vliegtuig dat geschiedenis 
maakte in de beginjaren van de 
luchtvaart, maar kennelijk was 
de PTT na het weekeinde op die 
maandag de dertiende juli nog 
niet helemaal wakker. 
Wie de officiële zij-aanzichten 
van de twee vliegtuigen verge
lijkt ziet duidelijk (nou ja...) het 
verschil tussen de beide toestel
len [afbeeldingen 4,5, 6 en 7). 
Zo zie je maar weer: door een 
fout(je) van de PTT kun je een 
leuk stempel voor je verzame
ling vinden. De moraal van dit 
verhaal is: met wat literatuur 
over je thema 'achter de hand' 
kun je leuke vondsten doen! 
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196/11 
230 
241/45 
313C/15C 
met ce t 
Bloks 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
11 
13 
14 
15 

9 8 0 -
65 -

1 8 2 5 -
2 2 0 -
1 5 0 -
75-

3 0 0 -
47 50 

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

7 50 
67 50 

1 0 5 -
95 -
85 -
82 50 
6750 

1 2 5 -
2 2 5 -
9 0 -

2 9 5 -
1 0 5 -

NL Munten Goud 
1875 ƒ10 
1876 10 
1877 10 
1879 10 
1889 10 
1897 10 
1911 10 
1912 10 
1917 10 
1925 10 
1932 10 

ƒ150 
150 
150 
150 
175 
160 
150 
150 
150 
150 
150 

Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 1 

S.J.C, den Oudsten Tel./Fax 030-2618720 
Bank 39.67.49.112 

Giro 216275 



IMPORTEUR KENTIA-PALMEN GAAT 
OP DE FILATELISTISCHE TOER 

Paradijselijke eilandengroep heefi eigen zegels 
DOOR T H O M A S l E I F l Ä N G 

Ze zijn er nog, de parodijseliike tropische eilondjes die wij 

hier eigenlijk olleen kennen van de tv-reclome en 
speelfilms woorin Leonordo DiCoprio en Gwyneth Poltrow 

in de branding dartelen. Zo'n slipje op de kaar! is Lord 

Howe-eilond. Een man uit Moosdijk met de oer-Hollondse 

ochternoom Van Staalduinen vertegenwoordigt sinds kort 

de locole posterijen van dit eiiandenrijkje. 

agentschap voor de filatelisti-
sche activiteiten van Lord 
Howe. Zelf weet ik niets van 
postzegels, maarzoveel is me 
wel duidelijk dat het ter plekke 
toch om een unieke postale si

tuatie gaat. Het zijn zegels die 
alleen locaal gebruikt mogen 
worden. De eilandbewoners en 
de toeristen maken er graag ge
bruik van voor het frankeren 
van hun brieven en pakketten.' 

Bij succesrijke zakenlui gaat het 
steevast om allerlei dingen 
maar nooit over geld. Openhar
tigheid, betrouwbaarheid en 
lankmoedigheid - ze liggen ten 
grondslag aan florerende on
dernemingen. Zo ook bij Henk 
van Staalduinen (62), een telg 
uit een boerengeslacht, die met 
z'n zoon Rob en niet te verge
ten met z'n echtgenote Riet aan 
het hoofd staat van een bedrijf 
dat zich op grote schaal bezig
houdt met het leveren van jong 
plantenmateriaal. 
Ruim eenvijfde van de wereld
productie van Kentia-palmen 
loopt bijvoorbeeld via Van 
Staalduinen. Het zaad voor 
deze in Europa zo geliefde uit
heemse plant is afkomstig van 
het eilandje Lord Howe, dat 
zeshonderd kilometer ten oos
ten van het vasteland van 
Australië ligt. 
'Een paradijs!' glundert Van 
Staalduinen, die oogt als de 

sympathieke boer uit de film 
Babe. 'In 1980 kwam ik voor het 
eerst op Lord Howe en...' 

U vertegenwoordigt zeg maar 
de PTT van Lord Howe-eiland. 
Hoe bent u daar ingerold? 

Van Staalduinen: 'Dankzij m'n 
bridgemakker Peter van der 
Laar, die postzegelverzamelaar 
is. Hij wees me op de mooie ze
gels die op Lord Howe voor lo
cale poststukken worden ge
bruikt. Ik kom zoals ik net al 
probeerde uit te leggen sinds 
1980 regelmatig op het eiland, 
dat driehonderd inwoners telt. 
Het is twaalf kilometer lang en 
het smalste stuk is nog geen 
achthonderd meter. Je kunt het 
allemaal belopen, hoewel er wel 
wat klimwerk inzit. Ik ken ieder
een daar, dus ook Chris Murray, 
wiens vrouw die zegels ont
werpt. Met de Murrays ben ik 
gaan praten en nu heb ik het Henk van Staalduinen: '...driehonderd inwoners op een twaalf kilometer lang eiland...' 

'60UATII ' (AUSTRAUA POSf) GAAT 'DAVID' 
(LORD HOWE ISLAND COURIER POST) TE LIJF 

3« 

In 1998 besloot het kleine Lord Howe 
Island labels te laten drukken die wel 
wat weg hadden van postzegels en 
die bestemd waren voor de verzen
ding van locale post. Postaal gezien 
maakt het eiland deel uit van de Aus
tralische staat Nieuw Zuid-Wales. 
Australia Post zorgt ervoor dat de 
post die bestemd is voor de bewoners 
van 'LH!' terechtkomt in de enige 
postbus van het enige postkantoor op 
het eiland. Geen postbode of PTT-
auto is er te vinden. Of je nu ziek 
bent, of dat het nu stort van de regen 
- je zult je eigen post moeten opha
len. 
Slimme jongens bedachten het vol
gende: een locale bezorgdienst die 
voor 1.80 Australische dollar een 
poststuk van het postkantoortje naar 
je huisadres brengt. Er werd een elek
trisch bezorgkarretje besteld, want de 

natuur is heilig op Lord Howe Island. 
Locale posterijen bestaan door heel 
Australië en zonder problemen. Op 
de eerste zegel die LHI gebruikte 
stond de inscriptie Lord Howe Island 
Courier Post. De landsnaam Australië 
ontbrak. De zegel werd na verloop 
van tijd gezocht: er waren er maar 
6.400 van gedrukt, samen met 
slechts tweehonderd postzegelboek
jes. Al snel ging de prijs van de labels 
omhoog; de boekjes, die bij de Cou
r/er Post nog geen tien Australische 
dollar hadden gekost gaan tegen
woordig voor zo'n honderd dollar van 
de hand. 
Het succes maakt de locale post
dienst overmoedig; er werden nog 
mooiere 'zegels' ontworpen en een 
aantal drukkers werd gevraagd een 
offerte te maken. Stom genoeg vroeg 
de Courier Post ook om een prijsop

gave van Sprintpak, een drukkerij die 
eigendom is van... Australia Post. 
Toen begonnen de moeilijkheden. 

Australia Post zette meteen zwaar ge
schut in. De labels van de Courier 
Postzouden een inbreuk zijn op de 

wet, om precies te 
^ ., . zijn op óe Austra

lian Postal Corpo
ration Act V3.n 
1989. Er werd ge
dreigd met juridi
sche stappen, in
clusief de inbeslag
nemingvan de 
complete op
brengstvan de la
bels. 
Klein maar dapper: 
dat is Lord Howe 
Island ten voeten 
uit. Want al telt het 
eiland slechts drie
honderd inwoners, 
de locale bevolking 
zette zich wel fana
tiek in voor het be
houd van de 'eigen 
postzegels'. Ze 
zochten de steun 



De zegels zien er prachtig uit, ik 
zie hier vissen en een vogel. Ko
men er ook palmen op ae toe-
kntri'itictp pmmi<~,';ip<? 

Van Staalduinen: 'Dat is wel het 
plan. En dan niet alleen de Ken-
tia-palm, maar ook andere 
soorten. Ik hoop dat die vlug 
komen want ik heb m'r\ hart 
verpand aan de Kentia. Een 
schitterende plant die het in het 
Europese klimaat als binnen
plant heel goed doet. Het ge
kiemde zaad, de zogenoemde 
zaailingen, komen...' 

Denkt u dat filatelisten warm 
zullen lopen voor de zegels van 
Lord Howe Island? 

Van Staalduinen: 'Geen idee. 
Het is helemaal nieuw voor me. 
Zo zit ik in elkaar. Toen ik met 
de Kentia-palm begon wist ik 
ook niet welke kant dat zou op
gaan. Maar ik heb er wel een 
goed gevoel over. We gaan in 
ieder geval in uw blad, in Filate
lie adverteren. Voor het geld 
doe ik het niet; het gaat me 
meer om de promotie voor 
Lord Howe Island. Het is een 
beschermd natuurgebied waar 
de tijd stil heeft gestaan. Ik heb 
meegemaakt dat het bestuur 
van het eiland, de Board, twee 
werkdagen vergaderde over de 
aanwezigheid van een illegale 
kat. Ja, daar kun je om lachen. 

maar het was en is voor zo'n ei
land van groot belang dat daar 
scherp op wordt gelet. Uiteinde
lijk is die kat het eiland afgezet. 
Vergeet u ook niet dat er legio 
zeldzame vogels op het eiland 
voorkomen. 
Lord Howe werd tweehonderd 
jaar geleden ontdekt. De vogels 
waren er niet gewend aan men
sen en ze vlogen bij wijze van 
spreken zo de pan in. De eerste 
bewoners hebben de vogels bij
na allemaal opgevreten. Later 
zijn ze daar gelukkig mee ge
stopt. In 1914 zonk voorde kust 
van het eiland een schip en van
af die dag zitten er ratten op 
Lord Howe. Elke week gaan...' 

Kortom: de ligging en de ge
schiedenis van het eiland, de 
verhalen erachter, die maken 
de postzegels van Lord Howe 
zo interessant!' 

Van Staalduinen: 'Precies. Zo is 
het maar net!' 

We gaan naar huis met een 
fleurige folder getiteld The Ken
tia Palm of Lord Howe Island, 
een balpen, twee 'echt gelopen 
stukjes' van de Courier Postvan 
het eiland en een plant voor 
moeder-de-vrouw. Van ons 
geen kwaad woord dus over 
Henk van Staalduinen. Koop 
z'n palmen (www.kentia.nl), be
stel z'n zegels! 
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. ' ' \ * ^ ^ , ^ ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' '^ 

H ^ — r w^ 
Een paraciiß(je) op aarde: Lord Howe Island, sinds kort land van herkomst van locale zegels 

van de Australische tegenhanger van 
wat wij in Nederland kennen als de 
Nederlandse Mededingingsautoriteit, 
Die kwam tot de slotsom dat Austra 
IIa Post'dubbel spel' speelde. In het 
verleden was het bedrijf namelijk be
trokken bij een aantal dubieuze emis
sies die géén postzegels waren, maar 
die wel een opmerkelijke gelijkenis 
met Australische zegels vertoonder^* 
Voorbeelden waren de jaarlijkse ss^ 
ries gewijd aan de Thirlmere Railway, 
labels ter ere van de Royal Flying Di 
tors Service en een aantal zogenoenj' 
de Duc/t-zegels. 
Lord Howe Island blijft zijn eigen la«>! 
bels dus gewoon uitgeven, d e n Sti 
hens, medewerker van Australiarßf 
Stamps, adviseert verzamelaars va r^ 
stad- en streekpostzegels om de oor
spronkelijke LHI-emissies niet over 
het hoofd te zien. 'De zegels zijn niet 
duur,' schrijft hij. 'Ik vermoed dat ze 
m de toekomst zullen worden be
schouwd als 'voorlopers' van de nor
male emissies die nu geleidelijk aan 
zullen verschijnen.' 

Internationale 
POSTZEGELVEILING 

in de zalen van 
"MOTEL EINDHOVEN" 

Aalsterweg 322 - Eindhoven - TeL040-2116033 

ZATERDAG 20 MEI 
Bezichtiging v.a. 09.00 u. Aanvang veiling 11.00 u. 

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 12 MEI T / M DONDERDAG 18 MEI 
(na telefonische afspraak) 

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

gratis thuisgestuurd 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

(voorheen Postzegelveiling Limburg) 
Brinkgreverweg 13, 7413 AA Deventer 

Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 

HEEFT U INTERESSE 
OM TE VERKOPEN ? 

* Wij garanderen een goede 
internationale opbrengst 

* Deskundige verkaveling en 
betrouwbare taxatie 

*Snelle uitbetaling en voorschot 
betaling altijd mogelijk 

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

* Doorlopend kunt U inzenden voor 
één van onze volgende veilingen 

Bent U geïnteresseerd ? 
Bel, schrijf of fax : 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13, 7413 AA Deventer 
Tel.0570-631224 Fax 0570-636293 
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.ifmriagif SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

rouwbrieven 
speciale zorg 

Verzamel-envelop j 1 

NEDERLAND 

Postwaardestukken m 
Verzendset Rouwbneuen' 
In de rubriek met aanvul
lingen op de Geuzen-
dam-catalogus, die gere
geld wordt gepubliceerd 
in Verenigm^snieuius van 
de vereniging Po en Po, 
wordt aandacht besteed 
aan de 'Verzendset voor 
rouwbrieven'. Deze set is 
door PTT Post ontwik
keld om rouwbrieven op 
een snelle en correcte 
manier te kunnen ver
werken. Een set kost f 
4.75 en bevat twee 
verzamelenveloppen 
voor rouwbrieven, met 
voor elk van beide enve
loppen een genummerd 
traceerkaartje dat erbij 
ingesloten dient te wor
den. Per traceerkaartje 
ontvangt de afzender een 
verzendbewijs met het
zelfde nummer. 
Aangekomen op een sor-
teercentrum, wordt een 
verzamelenvelop geo-

<= pend, waarna de rouw-
° brieven het stempel- en 
"̂  sorteerproces ingaan, 
^ terwijl het traceerkaartje 
^ doorgezonden wordt 
z naar de Klantenservice in 
^ Leeuwarden. 
:; Aangezien de traceer-
"" kaartjes voorzien zijn 

l i l van de aanduiding Fran-
ï*f*i kering betaald Nederland en 

de afzender van de rouw
brieven voor die dienst 
betaald heeft, zou men 
deze kaartjes als post

waardestukken kunnen 
beschouwen. 
Het lijkt in elk geval dui
delijk dat gebruikte 
exemplaren niet in verza-
melaarshanden zullen 
komen. 

Bye, bye, Sameday 
Prepaid Express 
De voorgefrankeerde ex
pres-enveloppen die 
sinds begin 1999 onder 
de naam Sameday Prepaid 
Express verkocht werden, 
zijn geen succes geble
ken. Dat leiden we al
thans af uit het feit dat ze 
per 30 april 2000 niet 
meer verkrijgbaar zijn. 
Blijkbaar heeft het pu
bliek geen twintig gul
den (f17.50 + BTW) over 
voor deze dienst, waarbij 
een poststuk dat vóór 11 
uur 's morgens werd 
aangeboden, op dezelfde 
dag tussen 19 en 22 uur 
bezorgd zou worden. 
Voor zakelijke gebrui
kers zal de prijs van de 
enveloppen minder be
zwaarlijk zijn geweest 
dan voor particulieren, 
maar daar staat tegen
over dat de meeste be
drijven geen behoefte 
hebben aan postbezor
ging na sluitingstijd... 
De Ouernight- en World-
iDide-enveloppen uit de 
Prepaid-reeks van TNT 
blijven wel verkrijgbaar, 
want die zijn wel goed 
bruikbaar voor zakelijke 
postverzending. 

Priority Air Service - Documents only 
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Australische Express Post International-enueiop jiinctioneel postuiaardestuk 

Voor nofl flcm mjfäulden luordt deze itiflenieuze 'uerzendset uoor rouiubricue n' uerkocht 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Behalve de fraai geïllus
treerde enveloppen en 
postbladen die Australië 
geregeld uitbrengt met 
het oog gericht op de ver
zamelaar, bestaan er 
Dourn Under ook post
waardestukken die zuiver 
functioneel zijn. 

Een voorbeeld van dit 
soort stukken is de Express 
Post International-envelop 
die we hierbij afbeelden. 
De envelop in het for
maat C5, vervaardigd van 
stevig karton, is uitslui

tend bedoeld voor de ver
zending van documenten 
naar het buitenland. Als 
aan alle voorwaarden vol
daan is, garandeert Austr
alia Post dat het poststuk 
de volgende werkdag per 
vliegtuig op weg is naar 
zijn bestemming. De 
prijs van een dergelijke 
envelop bedraagt mo
menteel $ 9.80. Een 
soortgelijke envelop in 
B4-formaat kost $ 14.80; 
het toegestane gewicht is 
voor beide enveloppen 
500 gram. 

België 
Zoals veel postadminis-
traties hecht De Post veel 
belang aan een goed con
tact met de allerjongste 
verzamelaars. Op i janu
ari werd daarom onder de 
naam Stampilou een 
jeugdclub opgericht voor 
kinderen vanaf acht jaar. 

Leden krijgen vijf- a zes
maal per jaar het club
blad toegestuurd,verge
zeld van een voor kinde
ren aantrekkelijke selec
tie uit het Belgische post
zegelprogramma. 
Aan Stampilou is de eerste 
Belgische briefkaart van 
dit jaar gewijd, metzege-
lindruk koning Albert II 
(nieuwe tekening) en de 
waardeaanduiding 'A', 
wat op het moment gelijk 
staat aan 17 frank. 
De kaart is vervaardigd 
van hchtgeel karton, met 
blauwgroene druk; de 
lay-out IS gelijk aan die 
van voorgaande kaarten. 

Denemarken 
Briefl<aart 'CP28' Icwam 
uit op 12 januari 2000. De 
afbeelding is ontleend 
aan een postzegel (4 k.) 
uit de emissie 'De twin
tigste eeuw' die op de-

Leuk initiatief pon De Post specialejeuijdbricjlfaart 'Stampilou' 



Federation de Pêche des Arden- om het actuele aanbod 
nes; afbeelding van een re- aan postwaardestukken 
genboogforel op een A6- i te bekijken, 
envelop met het zegel
beeld Marianne de i4juillet; We konden vijf exempla-

Drie voorbeelden van Timbre' Sur Commande-posnuaardestukken 

zelfde datum verscheen. 
Afgebeeld is een artikel 
uit de krant AJtenposten 
van i6 juli igoi, waarin 
de vorming van het kabi-
net-Deuntzer werd ge
meld. De kaart kost 5 k. 

Estland 
Het gezamenlijke dans
en zangfestival dat Est
land en Finland dit jaar 
organiseren (zowel in 
Tallinn als in Helsinki) 
was aanleiding voor de 
uitgifte van een brief
kaart met in het zegel
beeld en vergroot op de 
linkerzijde het embleem 
van dit festival. De kaart 
heeft in de rechterbene-
denhoek volgnummer 
'6'. Aanduiding 'Port Be
taald' in het Estlands en 
het Engels, prijs 6 k. 

Finland 
Ook in Finland werd op 12 
januari een briefl<aart ge
wijd aan het Estlands-Pin-
se festival. In hetzegel-
beeld zijn de vlaggen van 
beide landen te zien, met 
'Port betaald' in het Fins 
en het Zweeds. De afbeel
ding links betreft een 
danspaar en een blik op 
Helsinki. De prijs is 4 m. 

Frankrijk 
Franse bedrijven en in
stanties hebben de voor
gefrankeerde envelop ont
dekt als promotiemiddel. 
Wat is er tenslotte mooier 
en opvallender in de post 
dan een envelop die niet 
alleen voorzien is van een 
(opgedrukte) postzegel, 
maar ook van een vier
kleurenafbeelding die de 
afzender nog eens extra 
onder de aandacht brengt? 
Er moeten in Frankrijk van 
dit soort enveloppen dui
zenden verschillende zijn. 
In het kwartaalblad van de 
Franse postwaardestuk-
ken-verzamelaars, La Lettre 
de l'ACEP worden geregeld 
nieuwe exemplaren ge
meld, maar ook daar is 
van volledige catalogise
ring geen sprake. 
Deze postwaardestukken 
worden aangeduid met de 
term Timbre' Sur Commande 
(TSC) - vergelijkbaar met 
wat men in Engeland kent 
als Stamped To Order (STO). 
Enveloppen met een toe
ristische bijdruk zijn nog 
wel eens te koop op post
kantoren in de betreffende 
plaats of streek, maar voor 
het verwerven van stukken 
die gebruikt worden door 
bedrijven zijn goede con
tacten en een dosis geluk 
nodig. 

W e n o e m e n a l s v o o r b e e l d : ' Vier actuele postwaardestukken uit het Groothertogdom Luxemburg 

Het Ardenner voetbalelf
tal op een A6-envelop 
met zegelbeeld Coupe du 
Monde; 
Villeneuue d'Ascq op een 
DL-envelop met het ze
gelbeeld 'Euro'; 
Pays Royannais op een A6-
envelop met zegelbeeld 
Marianne du Bicentenaire. 
Drie van deze postwaar
destukken zijn bijgaand 
afgebeeld. 

Luxemburg 
Op de Antwerpse NIPA-
postzegelbeurs in maart 
bezochten we de stand 
van de Luxemburgse PTT 

ren aan onze verzameling 
toevoegen, te weten: 
een pnoritaire-envelop 
formaat A6, met zegel
beeld 'A'; 
een vensterenvelop in het 
formaat DL in dezelfde 
uitvoering; 
een priontaire-envelop 
formaat A6, met het ze
gelbeeld La Poste uous rap-
proche ('De post brengt u 
dichterbij elkaar'); 
een vensterenvelop in het 
formaat DL in dezelfde 
uitvoering; 
een briefloart op wit kar
ton met bruine bedruk
king, zegelbeeld 'kasteel'. 

Alle vijf hebben deze post
waardestukken de waar
de-aanduiding 'A'. De 
prijs van de enveloppen 
bedraagt 20 frank, die van 
de brieflcaart 16 frank. 

»sa 

De nieuwe Luxemburgse briejkaart m 
het tijpc 'Kasteel' 

Rusland 
Weer een kleine selectie 
uit het rijke Russische 
aanbod: 
18 mei 1999: envelop 
(aanduiding 'A') Tijd
schrift 'Philatelie', met 
onder andere het e-mail
adres van ons Russische 
zusterblad; 
31 augustus 1999: envelop 
(aanduiding 'A') Unesco-
expeditie langs de Poolcir-
kei. Afbeelding: een kaart 
van het betrokken gebied, 
vlaggen van de landen 
waar de poolcirkel door
heen loopt, hondenslee, 
ijebruflri 2000: 
envelop '75 jaar 
Grote Russische 
Encyclopedie' 
(1.35 r.). 

artikelen over postzegels 
en filatelie verschenen 
zijn van de hand van onze 
correspondent, de heer 
Wladinetz. 

Verenigde Staten 
Op 28 februari 2000 ver
scheen een nieuwe brief
kaart in de reeks Historie 
Preseruation. Onderwerp 
dit keer is de Uniuersity oj 
Utah, die zijn 150-jarig be
staan viert. In het zegel
beeld (20 c.) is hetjohn R. 
Park Building uit 1914 op
genomen. De kaart is uit
gebracht in een oplage 
van zes miljoen stuks. 

Zuid-Afrika 
Twee nieuwe luchtpost-
bladen verschenen begin 
2000. Het eerste blad is 
bedoeld voor binnen
landse en regionale ver
zending (Southern African 
Postage Paid) en is getooid 
met de afbeelding van 
een vlinder op een lelie. 
Het tweede postblad, 
voor verzending naar het 
buitenland (Foreign Posta
ge Paid) heeft een afbeel
ding van een reiger. De 
bladen kosten respectie
velijk 1.40 en 1.70 r. 

Van deze encyclo
pedie in 65 ban
den werden in to
taal drie drukken 
uitgebracht. Vert
alingen ervan ver
schenen inde 
Verenigde Staten 
en Griekenland. 
Vermeldens
waard is ook, dat 
in de derde druk De tujee nieuuie Zuid-Ajrikaanse postuiaardestukken 

I 

Mi 

Van bouen naar beneden Russische postwaardestukken geunjd aan 'Philatelie', de 
Poolcirkelexpeditie en betjubileum uan de Grote Russische Encyclopedie 



SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLAND) 
EN P.IVI. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Dnemaai Kuijje in actie, op zegds van Frankrijk en Beltjie en in een 
boekje van Nederland. 

Kuifje op zegels 
Ieder voor- en najaar 
wordt er in het Antwerp
se Bouwcentrum een gro
te postzegelbeurs gehou
den die, hoewel eenvou
dig van opzet en zonder 
veel luxe, in de loop der 
jaren belangrijk in om
vang en in fdatelistische 
waarde is gegroeid. Er 
staan niet zoveel grote 
handelaren uit de Brus
selse Zuidstraat, maar 
wel veel van hun colle
ga's uit de provincie die 
hier de beste stukken uit 
hun voorraad laten zien. 
Ook handelaren uit Ne
derland, Duitsland en 
Frankrijk en ook een en
kele Britse collega weten 
de weg naar Antwerpen 
te vinden. De organisatie 
geeft tegenwoordig voor
afgaand aan iedere beurs 
een goed ogend blad uit 
met de titel NIPA 
Nieuws. Behalve feitelij
ke informatie over de 
beurs bevat dat ook altijd 
enkele lezenswaardige 
artikelen. Dit keer treffen 
we bijvoorbeeld een stuk 
aan over twintig jaar 
Kuifje op postzegels. De 
eerste Kuifjezegel Icwam 
in 1979 uit; hij werd ui
teraard door Belgiè uitge
geven. Smdsdien heeft 
ook Nederland zijn Kuif
jezegels, zowel in een 
blokje als in een boekje 
uitgegeven. Dit jaar heeft 
de Franse Post Tmtin - zo
als de schepping van 
Hergé in het Frans heet -
gebruikt als onderwerp 
voor de jaarlijkse toeslag
serie ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel. 
De Franse tijdschriften 
van maart besteedden 
veel aandacht aan die 
Dag, die in Frankrijk al
tijd in het voorjaar wordt 
gevierd. Het evenement 

is dit jaar omgedoopt in 
La Féte du Timbre en de 
Fransen maken er dan 
ook een echt feest van. 
De plaatselijke verenigin
gen presenteren zich met 
manifestaties en tentoon
stellingen, waarbij La Pos
te veel medewerking ver
leent: er worden speciale 
loketten ingericht en in 
iedere plaats wordt een 
bijzonder stempel gehan
teerd. Met de Tintin-zegel 
verwachten zowel de 
Franse Bond als de poste
rijen veel jongeren voor 
het verzamelem te inte
resseren. 
Ook in Nederland wer
den tot voor een aantal ja
ren heel wat plaatselijke 
activiteiten voor de (bij 
ons in oktober gehou
den) Dag van de Postze
gel georganiseerd. In de 
daartoe aangewezen 
plaatsen (het aantal wis
selde elk jaar enigszins) 
wisten de verenigingen er 
vaak heel wat te maken. 
Tegenwoordig wordt ge
streefd naar een 'centrale 
viering', zoals vorig (en 
dit) jaar tijdens De Postze-
gehhow in Apeldoorn. 

Museum van 10 miljoen 
Om nog even in Frankrijk 
te blijven: na een langdu
rige verbouwing is het 
gebouw van het Franse 
Postmuseum aan de Pa-
rijse Boulevard de Vau-
girard nummer 34 geheel 
in gebruik genomen. 

Niet minder dan tien mil
joen frank (ruim drie mil
joen gulden) heeft de PTT 
er in geschiedenis geïn
vesteerd. Behalve de vijf
tien zalen, die het Franse 
blad Le Monde in detail 
beschrijft, zijn er ook een 
bibliotheek, een verza
melaarsloket en een mu-
seumwinkel in het ge
bouw. U kunt dagelijks 
(niet op zon- en feestda
gen) van tien uur 's mor
gens tot zes uur 's avonds 
terecht. 

Pers in beweging 
Hoe de Franse fdatelisti
sche pers er in de toe
komst zal uitzien blijft 
nog even een verrassing. 
Begin maart lazen de 
abonnees van de Franse 
bladen Timbroscopie en 
Le Monde des Philatélis-
tes dat deze tijdschriften 
in het vervolg zullen op
gaan in een nog groter, 
vollediger en mooier tijd
schrift. Frankrijk was tot 
nu toe een van de weinige 
landen waar behalve het 
(noodlijdende) Bonds
blad drie grote filatelisti-
sche tijdschriften op 
commerciële basis wer
den uitgegeven. En dan 
zijn er ook nog enkele ge
specialiseerde bladen, 
zoals de Fcuilles Macro-
philes en Relais, het blad 
van het Postmuseum. 
Misschien toch wel wat 
veel voor een krimpende 
markt. Afwachten maar 
wat het wordt. 

Pech voor de Boeren 
Ofschoon de Franse fila
telie in deze tijdschriften 
uiteraard de meeste aan
dacht krijgt wordt toch 
ook de rest van de filate-
listische wereld niet ver
geten. Zo herinnert Tim
broscopie van maart er 
aan dat het een eeuw ge
leden is dat de krijgskan
sen van de Boeren na hun 
aanvankelijke successen 
in de strijd tegen de Brit
ten definitief ten Icwade 
keerden. 

I-T.Ä.I 

Lmksbouen- een uan de uele schatten die m het Franse Postmuseum in 
Parijs te umden zijn. Rechtsonder- de zê el die de Franse PTT al weer 
heel UJatjaren geleden aan het museum ujijdde. 

Geschiedenis postoal uastflclê d 
uan een zê el uan de Oranje 
Vrijstaat tot aan een ERI-opdruk. 

Met mooie illustraties 
laat men zien hoe de 
Zuid-Afrikaanse Repu
bliek Transvaal en de 
Oranje Vrijstaat de Orange 
Riuer Colony werd. Eerst 
werden de overwonnen 
Boeren nog voorzien van 
hun eigen postzegels met 
de opdruk V.R.I. (Victoria 
Regina Impetrix). Het arti
kel geeft een goed over
zicht van het verloop van 
de oorlog en de filatelisti-
sche gevolgen daarvan, 
met inbegrip van lokale 
nooduitgiften e.d. De op
druk E.R.I. dateert van 
1901. Koningin Victoria 
was gestorven en daarna 
opgevolgd door haar 
zoon Edward; de 'V' werd 
dus vervangen door een 
'E'. 

Washingtongekte 
In de aanloop naar de 
verkiezing van een nieu
we president grijpt Ame
rican Philatelist van de
cember 1999 nog eens te
rug naar het jaar 1932, 
toen men in de gehele 
Verenigde Staten een jaar 
lang de tweehonderdste 
geboortedag van de eer
ste president van het land 
herdacht. 

Dat begon in Washing-
' ton DC op nieuwjaars-
j dag, toen een in het 
1 hoofdpostkantoor nog 

Achtcnzestitjjaar̂ eleden stonden 
de Amerikanen in de rij uoor een 
nieuuie Washmgton-zeijel 

niet eerder geziene me
nigte zich verzamelde om 
de loketten te bestormen. 
Daar was de uit twaalf ze
gels bestaande serie Was-
hington-herdenkingsze-
gels voor het eerst ver
krijgbaar. Zoveel eerste-
dagsenveloppen waren er 
nog nooit verkocht. Niet 
minder dan 225 mensen 
moesten er aan te pas ko
men om de 27.000 klan
ten te bedienen, waarvan 
overigens naar schatting 
negentig procent niet 
eerder verzameld had! 
Over het gehele jaar wer
den er ruim zeven mil
joen herdenkingszegels 
verkocht in waarden van 
een halve tot tien cent. De 
post hield er een winst 
van meer dan een miljoen 
dollar aan over. Ook eer
dere Washington zegels 
werden in de euforie op
genomen, zoals de vele 
poststukken die bij het 
artikel zijn afgebeeld la
ten zien. 

Gebyrmaerken 
De Amerikanen kijken 
trouwens ook vaak over 
de eigen grenzen. De 
hiervoor al ter sprake ge
komen American Philate
list (januari jl.) vertelt 
over een niet zo bekend 
en nog minder populair 
soort zegels dat maar in 
weinig landen voorkomt, 
namelijk de Deense Ge
byrmaerken. Uitgegeven 
van 1923 tot 1962 dien
den ze om speciale dien-

Voorbeeld uan een Gebyrmaerke 



sten - al dan niet postaal, 
maar verricht door perso
neel van de posterijen - te 
betalen. 

Zo waren ze bijvoorbeeld 
in gebruik voor brieven 
die buiten de ofilciële 
openingstijden van de 
postkantoren werden 
aangeleverd; maar ze 
dienden ook als Icwitan-
tiezegel, of om pakpapier 
of touw voor postpakket
ten mee te betalen. Ge
bruikt op brief of post
stuk zijn ze moeilijk te 
vinden, maar ze vormen 
wel een uitdaging voor de 
volhardende verzame
laar, zo schrijft auteur 
Frank Correl. 

Vondst 
Een boerderij in het Saur-
baejar-district in de pro
vincie Eyjafrardar van IJs
land heeft ooit gediend 
als verzamelplaats van 
post in die verafgelegen 
streek en daarvan werd 
recentelijk het stempel 
uit de periode 1892-1933 
ontdekt in het Postmuse-
um van IJsland. Het staat 
allemaal te lezen in het 
januarinummer van Het 
Noorderlicht, het blad 
van de Scandinavië-ver-
zamelaars. 

Uitgedoofd 
Een grappig verhaal over 
de totstandkoming van 
het Panamakanaal staat 
te lezen in USCA Post van 
februari. Als Nicaragua 
in januari 1900 geen ze
gel had uitgegeven met 
een afbeelding van de 
Momotombo-vulkaan, 
dan had het Panamaka
naal waarschijnlijk door 
Nicaragua gelopen en 
niet door Panama. 

Zonder de uitgedoofde Nicaragu
aanse Momotombo-uulkaan zou 
het Panamakanaal ergens anders 
gegraven zijn. 

In Nicaragua had men 
geen sluizen nodig ge
had, waardoor de aanleg 
veel goedkoper zou zijn 
geweest. Een congreslid 
herinnerde in zijn speech 
aan de Nicaraguaanse 
postzegel en verhinderde 
daardoor de aanleg in 
een 'vulkanisch' gebied. 
Hij vergat erbij te vertel
len dat de meest recente 
uitbarsting dateerde van 
het jaar 1609... 

Stripfiguren 
In de Globe Koerier 
(nummer 2000/1) lezen 
we een leuk stukje over 
bekende en minder be
kende stripfiguren. Hoe
wel hij in Nederland vrij
wel onbekend is, is in de 
Britse krant Tlie Daily He
rald al sedert 1920 de 
strip Rupert Bear dagelijks 
te vinden. 

stukjes en herdenkings
enveloppen met fraaie af
stempelingen. De blok
kade duurde tot 12 mei 
1949. 

Klassieke invasie 
Het maandblad De Post
zegelvriend (blad voor 
langdurig zieke en min
der valide postzegelver
zamelaars) vertelt het 
verhaal van een Hollands 

bezoek aan de 
Canarische ei
landen. Maar 
het gaat niet 
om een bezoek 
meteen char
tervlucht tij
dens de vakan
tie. Het gaat om 
een bijna suc
cesvol uitge
voerde invasie 
meteen krijgs
machtvan 

Het sympathieke, inmiddels 80 jaar oude beer
tje Rupert 

Rupert werd van 1920 tot 
1935 bedacht en gete
kend door Mary Toutel, 
de echtgenote van een 
van de redacteuren. Haar 
opvolger Alfred Bestall 
tekende letterlijk en fi
guurlijk voor de daarop 
volgende dertig jaar. Ook 
daarna werd de strip tot 
op de dag van vandaag 
voortgezet. Opmerkelijk 
is dat de strip ook in de 
jaren van de Tweede We
reldoorlog, ondanks een 
gebrek aan papier, zon
der onderbreking werd 
voortgezet. 

Anti-blokkadebrug 
De Berlijnse luchtbrug - zo 
heet een artikel in 
Thema, Tijdschrift voor 
Thematische Filatelie van 
februari 2000. Uitvoerig 
is de geschiedenis van die 
luchtbrug opgetekend 
vanaf 26 juni 1948 
's morgens om zes uur, 
toen de Sovjetunie alle 
wegen, spoorlijnen en 
kanalen tussen West-Ber-
lijn en het vrije West 
Duitsland blokkeerde. 
Het verhaal wordt ge
completeerd met postze
gels van Groot-Brittan-
nië, Duitsland, Jersey, 
Ascension en de Verenig
de Staten en met brief-

12.000 man-
^ ., schappen om 

de strategische 
eilandjes op de 
zeeweg van 
Spanje naar 
Amerika te be
zetten. DePost-
zegdvrimd 

! brengt het ver
haal ter gele
genheid van 
een in 1999 ver
schenen Spaan
se postzegel, 

die de heldhaftige verde
diging van Las Palmas in 
1599 herdenkt. Ondanks 
de grote overmacht van 
de Nederlanders slaag
den 2.000 slecht bewa
pende eilandbewoners 
erin de invasiemacht te 
weerstaan. De postzegel 
toont een aflDeelding van 
de aanval van de Holland
se vloot naar een ets van 
De Bray uit de zestiende 
eeuw. 

Steeds weer zand 
In Waalzegel (nummer 
18), het officieel orgaan 
van de NVPV afdeling 
Nijmegen, leren we aan 
de hand van postzegels 
en een gedetailleerde 
kaart de geschiedenis van 
Zuid-West Afrika, het te
genwoordige Namibië. 

DeNamib: ...tienduizenden uier-
kante kilometers zand... 

De kolonisatie van dit 
deel van het zwarte cond-
nent kwam langzaam tot 
stand, omdat de meeste 

expedities meldden dat er 
bij elke landingsplaats 
woestijn werd aangetrof
fen. Later bleek dat zich 
langs de gehele kust van 
Zuid-West Afrika een 
1.300 kilometr lange, 
vijftig ä honderd kilome
ter brede strook zanddui
nen uitstrekte, de zoge
naamde Namib-woestijn. 
Het woord Namib is af
komstig van de Hotten-
tottentaal; het betekent 
woestijn. 

Amateurs 
Nederlandse postzegels van 
niet-beroepsmatige ontujer-
pers is het onderwerp van 
bespreking in het Bulle
tin van maart 2000 van de 
Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafi-
lie. Aanleiding voor het 
ardkel was een oproep 
aan alle Nederlanders op 
de achterkant van het 
kordngzegelvelletje van 
1998 om voor 1999 een 
kortingzegel te ontwer
pen. Behalve het korting
velletje van 1999 zijn er -
zo ontdekte de schrijver 
van het artikel - nog eens 
zes series kinderpostze
gels en een kordngvelle-
tje (dat van 1997) die 
door niet-professionele 
ontwerpers zijn ontwor
pen. Voorts zijn er dan 
nog postzegels waarvoor 
de wèl professionele ont
werper het handschrift 
van kinderen heeft ge
bruikt (Kinderzegels 
1978). 

Gud-Duitsland 
De postzegels en de ge
schiedenis van oud-
Duitsland tot 1875 ko
men uitgebreid aan de 
orde in Gooische Phila 
(NVPV afdeling Gooi- en 
Eemland) van maart. Met 
kaartjes, zegels en af
stempelingen wordt de 
geschiedenis behandeld 
vanaf het jaartal 800, 
welk jaar gezien mag 
worden als het geboorte
jaar van wat nu Duitsland 
heet. Achtereenvolgens 
komt het Huis Habsburg 
aan de orde, gevolgd 
door de Duitse Bond, het 
zuiden en het noorden 
van Duitsland, de Noord-
duitse Bond en het Duitse 
Rijk, waarvoor in 1871 de 
koningvan Pruisen tot 
Duits Keizer werd uitge
roepen in de Spiegelzaal 
van Versailles. De dan 
nog heersende koningen 
van Würthenberg en Bei
eren en de vorst van Ba
den werden bij die gele
genheid 'leenmannen' 
van de Duitse keizer. 

Enclave 
Ook al over Zuid-West 
Afrika schrijft het mede
delingenblad van de 
Postzegelvereniging 
Drielandenpunt in het 
maartnummer onder de 
titel Waluisbaai, een 
endaue. Dankzij een 
kaartje wordt duidelijk 
hoe Zuid-West Afrika, na 
kortstondig Nederlands 
bezit te zijn geweest, ver
volgens door de Engelsen 
werd bezet, daarna door 
de Duitsers en in 1920 
door de Volkenbond als 
mandaatgebied werd toe
gewezen aan de Unie van 
Zuid-Afrika. Ook toen na 
de Tweede Wereldoorlog 
de Volkenbond werd op
geheven bleef Zuid-Afri
ka het mandaat uitoefe
nen. Het land werd zelf
standig in 1990, maar 
Walvisbaai bleef Zuid-
Afrikaans grondgebied! 
Pas op I maart 1994 werd 
het gebied definidef door 
Namibië ingelijfd. 

Baltische staten 
Het Baltisch gebied - Est
land, Letland en Litou
wen - is onderwerp van 
bespreking in Onder de 
loupe genomen van 
maart, het blad van de 
Postzegelvereniging 
Haarlemmermeer. Er is 
in Europa, als gevolg van 
de Eerste en Tweede We
reldoorlog, nogal wat 
heen en weer geschoven 
met de landsgrenzen, 
maar voor weinig gebie
den is dat zo dramatisch 
uitgepakt als voor het 
Balticum. Toen de Balti
sche staten na 1945 weer 
deel gingen uitmaken 
van de Sovjetunie werden 
ze tot de afgesloten ver-
zamelgebieden gerekend 
en kon men verzamelin
gen voor een prikje ko
pen op veilingen. Sinds 
de 'tweede Russische re
volutie' van 1990, toen de 
Baltische staten hun zelf
standigheid herkregen, 
vormen ze weer een ver-
zamelgebied en zijn de 
prijzen weer aangetrok
ken. 
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NATIONALE PARKEN 

7. De emissies van Noord en WestEuropa 
D O O R D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

Het thema voor de Europazegels van 1999 was 'nationale parken en natuurreservaten'. 

De emissies van de achtenvijftig deelnemende landen tonen een veelzijdig beeld van de 

natuur in Europa. Ze worden door de auteur van dit artikel in vier Europese regio's 

behandeld, waarvan er nu twee aan bod komen. In mei volgen de overige twee en een 

overzicht van alle Europazegels van het vorig jaar. 

Aan de 'inflatie' bij de Europa
zegels kw/am ook in het laatste 
jaar van de twintigste eeuw 
geen einde. Het aantal uitge
vende landen steeg naar acht
envijftig. Het aantal zegels is de 
grens van honderd al ruim
schoots gepasseerd, vooral om
dat maar achttien landen zich 
tot de door furopost vastgestel
de norm  één zegel  hebben 
beperkt. 
Dit grote aantal zegels is vooral 
vervelend voorde Europaverza
melaars; thematische verzame
laars zullen het er minder moei
lijk mee hebben. Het thema van 
1999 speelt vooral flora en fau
naverzamelaars in de kaart. Het 
valt op dat behalve landschaps
elementen vooral dieren na
drukkelijk in beeld zijn ge
bracht. De floraverzamelaars 
komen er maar bekaaid van af 
Thematische verzamelaars kun
nen hier en daar nieuwe of aan
vullende gegevens tegenko
men. Ook overige thematisch 
interessante onderdelen zullen 
in beeld worden gebracht. 
Het grote aantal zegels maakt 
een bespreking van alle uitgif
ten onmogelijk. Door de ge
brekkige informatie van een 
aantal (vooral OostEuropese) 
landen zou dat trouwens ook 
niet mogelijk zijn. Omdat vrij
wel alle uitgiften betrekking 
hebben op nationale parken, 
wordt de volgende 'regionale' 
indeling aangehouden: Noord
Europa, WestEuropa, ZuidEu
ropa en OostEuropa. Voor de 
niet behandelde landen verwijs 
ik naar het overzicht aan het 
eind van dit artikel. 

NOORDEUROPA 

Aland 
De zegel van Aland toont het 
idyllische beeld van de ongerep

te natuur op het eiland Idö 

(provincie Kökar) in de archipel 
van Aland. Het is een be
schermd natuurgebied. 

Denemarken 
Op de Deense zegel van 4.50 k. 
is het natuurreservaat Vejlerne 
afgebeeld, waar duizenden wa
tervogels leven. 
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DAN 
4.50 

MARK 

Afgebeeld zijn futen (Podiceps 
cristatus). Op de zegel van 5.50 
k. zien we wulpen {Numenius 
arquata). Ze leven op het eilang 
Langli, een 80 ha. groot wad
deneiland met de status van 
wetenschappelijk vogelreser
vaat, dat alleen van 16 juli tot 15 
september kan worden bezich
tigd. Het interessante van deze 
uitgifte is dat hij parallel loopt 
met de serie Deense trekvogels, 
die op 29 September! 999 werd 
uitgegeven. Meer daarover 
vindt u in Thematisch Panora
ma van oktober 1999 

Faeröer 
Zoals wel vaker zijn de zegels 
van Faeröer aan de sombere 
kant  maar het is wel puur na
tuur. Dat geldt ook voor de af
gebeelde watervallen. Op de ze
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gel van 6 k. is de waterval van 
Svartifossur afgebeeld. In droge 
periodes in de zomer komt er 
weinig water naar beneden. De 
muur van de waterval is dan 
zwart (in het Faeröes svartut) 
daar is de naam dan ook van af
geleid. Heel mooi is ook de wa
terval van Foldarafossur, afge
beeld op de zegel van 8 k. 

Finland 
Een bijzondere keuze voor het 
thema van 1999 is de Finse ze
gel van 2.70 m. Daarop is de 
Espanadem Helsinki afgebeeld, 
door de Finnen aangeduid als 
Espa. Deze groene oase in de 
Finse hoofdstad is uitermate 
populair. De wandelpromenade 
leent zich bij uitstek om te fla
neren. Er staan standbeelden 
van de grote Finse schrijvers 
Zahris Topelius en Eino Leino, 

terwijl het hart van het park 
wordt gedomineerd door een 
standbeeld van Johan Ludvig 
Runeberg, Finlands nationale 
dichter. De zegel van 3.20 m. 
toont een beeld van het groene 
eiland Ruissaio (Turku). Op dit 
eiland treffen we de grootste ei
kenbossen [Quercus) van Fin
land aan. Behalve eiken groeien 
er ook lindebomen (Tilia) en 
hazelaars (Corylus). 

Groenland 
Een verassing was de Europaze
gel van Groenland. In de 
schetsmatig getekende ijsbeer 
[Thalarctos maritimus) heeft de 
ontwerpster een rood hartje ge
tekend als symbool van de lief

de die mensen voor alle dieren 
op de wereld behoren te heb
ben. De gele lijn symboliseert 
de ziel. De afbeelding is mede 
geïnspireerd op een typisch 
Groenlands handvaardigheid
product, de tupilakker (glazen 
figuurtjes). 

IJsland 
Op de Ijslandse zegel van 50 k. 
IS een groep pseudokraters van 
Skütasta9ir in het M'Vatnmeer 
afgebeeld. Het zijn zoals ge



zegd geen echte vulkaankraters. 
Ze werden ruim tweeduizend 
jaar geleden gevormd door la
vaoverstromingen. Sommige 
kregen in 1973 de status van na
tuurreservaat. Het ruige beeld 
van de lava-landtong op de ze
gel van 75 k. IS te vinden op het 
schiereiland Snaefellsnes. De 
oceaangolven hebben de bizar
re rotsformaties en grotten in 
de loop der tijden gevormd. Het 
vogelparadijs Anarstapi geniet 
sinds 1979 bescherming. 

Zweden 
Bij de Zweedse Europa-emissie 
is sprake van een gelijke verde
ling tussen flora en fauna. De 
linkerzegel, met op de voor-
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grond een rood boslelietje, ver
tegenwoordigt het nationaal 
park op het eiland Cotska 
Sandön in de Oostzee. 
De rechterzegel - een dwerguil 
{Claucidium passerinum) in 
een dennenboom - is gewijd 
aan het nationaal parkTyresta . 
Het ligt op ongeveer twintig ki
lometer van Stockholm; het is 
daarmee de 'achtertuin' van de 
bewoners van de Zweedse 
hoofdstad. De uil is ook afge
beeld op het kaft van het post
zegelboekje. 

WEST-EUROPA 

België 
De beide Belgische zegels val
len op door hun aquarelachtige 
vormgeving. 

Ze bieden een impressie van 
het natuurreservaat 'De Bunt' 
bij de stad Hamme en van de 
moerassen van Harchies-Hen-
sies-Pommeroeul. 'De Bunt' (25 
ha.) is ontstaan door de ontgin
ning van het veen. Het is nu 
een eldorado voor sportvissers. 

Duitsland 
Deutsche Post beperkte zich 
zoals het hoort wel tot één ze
gel, maar die zit dan wel in een 
velletje in blauwe en groene 
kleuren, passend in de reeks 
'Deutsche National- und Natur
parke'. In dit geval gaat het om 

het nationaal park Berchtes-
gaden. Met behulp van een 
kaartje is de ligging van dit park 
aangegeven. Een frankeerstem-
pel uit Crafenau wijst ons erop 
dat daar de Federatie van Na
tuur- en Nationale Parken van 
Europa gevestigd is. 

Frankrijk 
De Franse postadministratie La 
Poste ging ten dele op herha
ling, want door te kiezen voor 
het bekende gebied Camargue, 
kwam ook het Camargue-paard 
weer in beeld. 

Een exemplaar van dit oude 
paardenras draafde ook al op 
de zegel van 2.70 f in de serie 
'Franse paarden' van 27 sep-
temben998. Voorde Europa
zegel maakte de ontwerper een 
moderne impressie van het ge
bied met vliegende rode flamin
go's (Phoenicopterus ruber ru
ber), een rode zon en de con
touren van een Camargue-
paard. 

Croot-Brittannië 
Vrijwel iedereen is de Europaze
gel van Engeland ontgaan. Be
grijpelijk, want die zit verscho
len in de serie Farmer's Tale in 
de zogenoemde millennium-
reeks. De minieme Europa-aan
duiding IS nauwelijks zichtbaar 
in de rechterbovenhoek van de 
zegel van 19 p. 
Afgebeeld is de strooksgewijze 
beplanting {strip farming) bij 
het dorp Laxton (Nottinghams
hire), waar dit Middeleeuwse 

t-eaeration or 
Nature and 
National Parks 
of Europe 
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systeem nog m stand wordt ge
houden. 

Guernsey 
De thematische topper bij de 
Europazegels van 1999 is onge
twijfeld de serie van vier zegels -
twee daarvan met het Europa-
logo - van Guernsey. De zegels 
zijn gewijd aan de flora en fau
na van het mini-eiland Herm. 
Alle zegels zijn met behulp van 
een diagonale balk in tweeën 
gedeeld zodat de vroegere drie
hoekige vrachtzegels (geen ech

te postzegels) die tot 1969 op 
Herm werden gebruikt er op 
pasten. Ik beschrijf hierna zo
wel hoofdgedeelte (H) als 
vrachtzegels (V).Ten aanzien 
van de bloemennamen maak ik 
wat voorbehoud. 
De zegel van 20 p. is gewijd aan 
het thema bloemen: we zien de 
duinroos (H, Rosa 
spinisissima), de gele hoornpa
paver (V, Claucium ßavum), de 
gele lis (V, Iris pseudacorus) en 
de muurbloem (V, Cheranthus 
cheiri). 
Vogels figureren op de zegel 
van 25 p.: de papagaaiduiker 
(H, Fratercula arctica), de 
strandplevier (V, Charadnus 
alexandrinus), de scholekster 
(V, Haematopus ostralegus)-en 
de visdief {Sterna hirondó). 
Op de zegel van 30 p. zijn het 
vlinders die de hoofdrol spelen: 
het hooibeestje (H, Coeno-
nympha pamphilus) en de Ata
lanta (V, Vanessa atalanta) en 
de distelvlinder (V, Vanessa car-
dui). 
Tot slot de schelpen en vissen 
op de zegel van 37 p.; de Bonte 
mantel (H, Chlamys varia), de 
gewone purperslak (H, Nucella 
ïapillus), het gevlekte kofRe-
boontje (H, Trivia monacha), 

de gewone priktolhoren 
(H, Calliostoma ziziphi-
nium), de geep (V, Be-
lone vulgaris) en de ge
vlekte lipvis (V, Labrus 
bergylta). 
Overigens wordt de ge
wone priktolhoren door 
Guernsey omschreven 
als painted topshell (in 
het Latijn: Cibbula ma
gus), maar afgebeeld is 
de gewone priktolhoren. 
Elke zegel van Guernsey 
is uitgegeven in een vel
letje van vijfmaal twee 
zegels met links of 
rechts een toelichting. 

Ierland 
Ook de Ierse Europaze
gels zijn de moeite 
waard. Op die van 30 p. 
zwemmen twee wilde 
zwanen {Cygnus 
cygnus) in het Kilco-
man-reservaat in het 
graafschap Cork. De ze
gel werd uitgegeven in 
een vel van tweemaal 
vijf zegels met links een 
aanhangsel. Op dat vig
net zien we een vogel op 
een tak met op de ach
tergrond de ruïne van 

het veertiende-eeuwse Kilco-
man Castle, die ook te zien is 
op de zegel-zelf De afgebeelde 
vogel zou een slechtvalk {Faico 
peregrinus) kunnen zijn, een 
gevleugelde vriend die welis
waar al op zo'n honderd zegels 
IS afgebeeld, maar niet zo fraai 
als hier: dit is wat je zou kunnen 
noemen een statieportret. 
De zegel van 40 p. toont een 
kudde damherten {Dama 
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soorten vogels is de kw/artel 
{Coturnixcoturnix) afgebeeld. 

Luxemburg 
Op de Luxemburgse zegel van 
i6 f. is het nationaal park Hau-
te-Sürafbeeld. Het gaat om een 
rond een stuw/meer gelegen ge-

dama) in het Phoenixpark. Over 
de kudde wordt al in 1662 ge
schreven. Het monument op 
zegel en aanhangsel is de Wel
lington Memorial Obelisk. In de 
boom op het aanhangsel lijken 
twee goudhaantjes {Regulus re
gulus) te zitten, maar vogelken-
ners kunnen tot een andere 
conclusie komen. Op de eerste-
dagenvelop is de kop van een 
ransuil {Asiootus) afgebeeld. 

Jersey 
Door het toepassen van afbeel
dingen van lokale parken en tui
nen wijkt de uit vier zegels be
staande Europaserie van jersey 
(twee ervan zijn voorzien van 
het furopa-logo) duidelijk af 
van het voor 1999 gekozen the
ma. 

Liechtenstein 
De bijdrage van het Vorsten
dom Liechtenstein aan de Euro
pa-collectie 1999 bestaat uit 
twee interessante zegels. 
Op de zegel van 90 r, is het riet
landschap Schwabbrünnen-Ae-

sc/7erafgebeeld. In 
dit sinds 1961 be
schermde natuurge
bied zijn de versprei
deweilanden van 
ontwateringsgrep
pels voorzien. Langs 
deze greppels groei
en allerlei soorten 
natuurlijke hagen 
(heggen). Het beeld 
doet daardoor enigs
zins denken aan het 
coulisselandschap 
dat kenmerkend is 
voor de woonge-
meente Achtkars pe
len in oostelijk Fries- .'' 
land. In dit gebied 
zijn verscheidene 
populaties van de 
bijzonder zeldzame 
geslingerde adder - | | | | | 
{Vipera aspis) aan
getroffen. Een exem
plaar van deze slangensoort is 
op de zegel afgebeeld. 
De zegel van 1.10 f geeft een 
impressie van het Ruggeler 
Riet. Als voorbeeld van de 160 
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bied; op de is zegel een stuw
dam zichtbaar. 
Enigszins verscholen is op de 
zegel van 25 f een overdekte 
voetgangersbrug over de Sijr te 
zien. Het is een beeld uit het 
nationale park Ardennen-Eifel 
dat deels op Duits en deels op 
Luxemburgs grondgebied ligt. 

Man 
De zegels van Man hebben als 
thema A journey Through our 
Clens; op Man zijn zeventien 
van zulke glensz\]n. Een glen is 
volgens de Engelse Van Dale 
een 'nauwe vallei'. Op de zegel 
van 25 p. is een cottage afge
beeld in Ballanglass Clen. Op 
de zegel van 30 p. zien we een 
beeld van de waterval in Glen 
Maye. 

Monaco 
Het prinsdom Monaco is bij
zonder klem, zodat de keuze 
nogal beperkt was. Noodge

dwongen werd gekozen voor 
beelden uit Monte Carlo. De 
twee zegels zitten in samen
hang in een velletje van vier 
sets. 

Oostenrijk 
De Oostenrijkse Europazegel 
toont wat in de toelichting 'een 
licht surrealistische voorstel
ling' van de dierenwereld in het 
nationaal park Donau-Auen 
wordt genoemd. We zien bij
voorbeeld een libel vliegen en 
in het gras zit een kikker. 

Zwitserland 
Voor velen zal de Zwitserse bij
drage aan de Europacollectie 
van 1999 een zoekplaatje zijn: 
te zien zijn twee hoorns op een 
blauwe ondergrond. Het gaat 
om de hoorns van een steenbok 
{Capra Ibex). Het dier komt 
voor in het nationaal park En-
gadin-Müstertal'm het kanton 
Graubijnden. De uitgifte heeft 
een relatie met een latere uitgif
te, namelijk met de zegel van 50 
r. uit de serie 'Souvenirs uit 
Zwitserland', die op 7 maart 
verscheen. Voor uitgebreidere 
informatie verwijs ik u graag 
naar Thematisch panorama van 
maart 2000. 
Volgende maand: Zuid- en 
Oost-Europa. 
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POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 

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

Deel mee aan het succes van de Postzegel Partijen Centrale. 
De afgelopen maanden hebben wij onze omzet zien stijgen met meer dan 100%. 

Het wordt steeds drukker op ons kantoor, hier zijn wij erg trots op. 
Wij raden u ook aan om eens langs te komen in Den Haag en zelf een keuze te maken uit 

meer dan 1500 partijen. 
Maar ook als u ver weg woont en geen tijd heeft om naar Den Haag te komen, vraag 

dan toch onze gratis partijenlijst aan. 
Meer dan 30% van onze verkochte partijen zijn bestellingen van onze partijenlijst 

door klanten die nog nooit bij ons op kantoor zijn geweest. 

Hiernaast is een klein gedeelte van onze mei partijenlijst. 
Ons motto is: "Uw hobby hoeft niet duur te zijn". 

Postzegel Partijen Centrale 
Zeestraat 55 2518AA Den Haag Tel : 070-3625263 Fax : 070-3625415 E-mail: rstibbe7@freeler.nl 

ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * : ) e * # : t : * : ( e * * * * * * * * * * * * * T | u p Q | ^ M ATJggQW * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Vul nu bovenstaande bon in en u ontvangt een jaar lang gratis en geheel vrijblijvend onze partijenlijst. 
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POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
6345 AMERIKA (U S A) Pfr In doos 3200 

1975/1997 Een zeer uitgebreide verzameling in 
3 luxe Davo albums en een map met postzegel
boekjes Een pracht object met zeer veel extra's 
en ook veel schaars materiaal 
Nominale waarden US$ 1243-

6328 BELGIË Pfr/ongebr/gebr In 2 Davo albums 5000 
1849/1992 Een topcollecie met veel beter materi
aal uit de gehele periode Waarbij veel klassiek 
Een collectie zoals die maar zelden word aange
boden, met veel schparse zegels Zeer hoge 
cataloguswaarde 

6316 BELGIË Vnl pfr In insteekboek 1750 
Een mooie verzameling met veel beter materiaal 
Waarbij veel betere freinzegels Met veel schaars 
materiaal 

6313 BELGISCHE KOLONIEN Vnl ongebr In album 1250 
Congo en Ruanda Urundi 1886/1960 Een goed 
gevulde verzameling met veel beter materiaal 
Zeer geschikt voor de gevorderde België ver
zamelaar die iets nieuws zoekt 

6297 BERLIJN Gebr In album 3000 
1948/1985 Een supercollectie met veel topsenes 
Zoals rood- en zwartopdruk, U P U klokken enz 
enz enz Zo mooi kunnen wij Berlijn maar zelden 
aanbieden, dus wees er snel bij 

6374 DUITSLAND Ongebr/gebr In album 1100 
Een rommelig boek met veel interessant materiaal 
Zeer geschikt voor de Duitsland specialist 

6295 DUITSLAND BUND Vnl gebr In album 1650 
1949/1990 Een vrijwel komplete verzameling met 
alle topsenes uit de jaren 50 Nette kwaliteit 

6322 ENGELAND Ongebr/gebr In doos 8250 
Een fantastische partij met klassiek materiaal 
Voornamelijk in kleine insteekboekjes 
Deze ORGINELE PARTIJ is in vele tientallen 
jaren met meer aangeraakt en bevat daarom ook 
zeer veel interessant materiaal voor de echte 
Engeland specialist Dit is waarschijnlijk een 
eenmalige kans dus nu of nooit n' 
Extreem hoge cataloguswaarde 

6367 ENGELAND Pfr /ongebr /gebr In Davo album 2500 
1841/1970 Een rommelige verzameling met veel 
klassiek materiaal Waarbij ook enkele topzegels 
Diverzen kwaliteit Zeer hoge cataloguswaarde 

6323 ENGELSE KOLONIEN Ongebr/gebr In doos 4250 
Klassiek materiaal dat door ons in de staat 
gelaten is zoals het binnen gekomen is 
Een plezier om uit te zoeken voor de 'klassiek 
Engelse Kolomen' specialist Met veel schaars 
materiaal Zeer zelden zo mooi aangeboden 

6308 FRANSE KOLONIEN 3250 
Pfr/ongebr/gebr In 2 albums -i-/-1900/1970 
Een zeer uitgebreide verzameling met veel betere 
series Zeer geschikt om een nieuw gebied mee 
op te zetten, maar ook geschikt voor weder
verkopers Dit prachtige geheel bevat veel 
motief Zeer hoge cataloguswaarde 

6364 HONGARIJE Pfr/ongebr/gebr In 21 insteekb 3000 
1871/1999 Een zeer uitgebreide verzameling, 
dubbel verzameld Waarbij veel beter materiaal 
uit de gehele periode Geschikt voor wederverko
pers Extreem hoge cateloguswaarde 

6366 HONGARIJE Pfr In 2 insteekboeken 1500 
1984/1991 ONGETAND Een mooie vrijwel komplete 
verzameling met veel motief Schaars materiaal 
Hoge cataloguswaarde 

6368 MOTIEF KERSTZEGELS 4250 
Vnl pfr In 16 albums en 1 doos 
-t-/-1940/1984 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel interessant en schaars materiaal zoals onge-
tand, speiman en veel Walt Disney Een echte 
aanrader die maar zelden zo mooi word aangeboden 

6372 MOTIEF MEDISCH In doos 1250 
Microscopen Een mooie partij met zegels brieven 
en fdc s Zelden zo uitgebreid aangeboden 

6329 NED INDIE Vnl ongebr In album 6000 
Portzegels Een zeer gespecialiseerde collectie 
met veel schaars materiaal Een must voor de 
specialist Zeer zelden aangeboden 
Emissie 1882 

6330 NED INDIE Gebr In insteekboek 4500 
Portzegels 1874/1946 Een zeer gespecialiseerde 
partij met veel interessant materiaal 
Zeer geschikt voor de Nederlands Indie specialist 

6303 NED INDIE In album 2500 
Brieven Een supercollectie met voornamelijk ouder 
materiaal Waarbij veel schaars materiaal Zeer 
geschikt voor de specialist 

6332 NEDERLAND Ongebr/gebr In album 7500 
1852/1976 Een vrijwel komplete verzameling met 
vele toppers, zoals nr 48,61c,80,101,104 105,130, 
131 etc Waarbij ook veel roltanding port enz 
Af en toe iets mindere kwaliteit Zeer hoge 
cataloguswaarde 

6375 NEDERLAND Ongebr/gebr In album 2850 
1852/1964 Een mooie verzameling met veel top-
materiaal Waarbij veel klassiek en betere zegels 
uit de gehele periode Een echte aanrader voor 
de gevoorderde verzamelaar 

6352 NEDERLAND Pfr/ongebr/gebr In insteekboek 1600 
1852/1980 Een goed gevuld doublettenboek met 
veel beter materiaal Geschikt voor de rondzendd 

6273 NEDERLAND & KOLONIEN Ongebr/gebr In doos 3450 
ZO IETS HEEFT U NOG NOOIT GEZIEN EEN DOOS 
VOL MET VOOROORLOGS MATERIAAL IN ALBUMS 
EN OP ALBUMBLADEN DEZE SUPERPARTIJ BIEDT 
VEEL MOGELIJKHEDEN VOOR DE ECHTE POSTZE
GELLIEFHEBBER ZEER GESCHIKT OM UIT TE 
ZOEKEN OP AL HET DENKBARE VONDSTEN 
ZEER GOED MOGELIJK HET BEZICHTIGEN VAN 
DEZE PARTIJ IS ZEKER AAN TE RADEN MAAR 
NEEM ER WEL DE TIJD VOOR EXTREEM HOGE 
CATALOGUSWAARDE GEGARANDEERD 

6339 NEDERLAND & KOLONIEN 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Een interessante handelspartij Zeer geschikt 
voor wederverkopers Veel zegels en een zeer 
hoge cataloguswaarde KOOPJE " i 

6258 PAPUA EN NIEUW GUINEA 
Pfr /ongebr In 1 album en 8 jaarse 
1896/1992 Een mooie verzameling waarbij Deutsch 
Neu-Guinea, New Guinea, Papua en Papua & New 
Guinea Een topcollectie met zeer veel schaars 
materiaal dat zelden word aangeboden 

6377 SKANDINAVIE Ongebr/gebr In doos 
Een interessant geheel met voornamelijk vooroor 
logs materiaal op albumbladen en in zakjes 
Zeer geschikt voor de specialist 

6289 VATICAAN Vnl pfr In album 
1852/1990 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel topmateriaal uit de jaren 30,40 en 50 
Waarbij ook luchtpost Een mooi geheel met veel 
schaarse postfrisse series die zelden worden aan 
geboden 

6371 WERELD Pfr/ongebr/gebr In grote doos 4000 
Een zeer avontuurlijke partij met veel materiaal 
voornamelijk in zakjes Vele dagen uitzoekplezier 
gegarandeerd Ook zeer geschikt voor de handel 
en boekjesplakker Met veel werk is er ^eel geld 
aan deze partij te verdienen ( wij hebben er he 
laas de tijd met voor) koopje ' " 

6312 WERELD Ongebr/gebr In album 6500 
Verzameling buiten Europa tot +1 1915 Waarbij 
veel topmateriaal van vele landen Zeer geschikt 
om mee verder te gaan Een must voor de echte 
postzegelliefhebber Cataloguswaarde ff 250 000 -

2200 

2000 

1100 

3500 

35: 



[5] DE BRIEVENCOLLECTIES IN HET 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 

BIJDRAGE: MARC KLEIJNEN 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE, DEN HAAG 

Behalve de collecties 
postzegels en postwaar-
den berusten in het Mu
seum voor Communica
tie in Den Haag ook col
lecties poststukken. Het 
zijn brieven, enveloppen 
of briefl<aarten waaraan 
te zien is dat ze per post 
zijn vervoerd: aan stem
pels, stickers, aanteke
ningen en andere postale 
kenmerken. De brieven-
collecties geven een over
zicht van al de kenmer
ken die in de loop der tijd 
door de posterijen zijn 
aangebracht. Dat begint 
met de handgeschreven 
vermelding betaelt den 
bode uit de zestiende 
eeuw, tot aan de machi
nestempels van de huidi
ge sorteermachine. Om
dat het gaat om ongeveer 
tweehonderdduizend 
brieven is het heel be
langrijk om een goede 
toegang te hebben tot de 
collecties. Uiteindelijk is 
het de bedoeling dat be
zoekers van de Studiezaal 
Post zelfstandig in de 
collecties kunnen zoe
ken. Op dit moment 
wordt een eerste stap 
hiertoe gezet. Hieronder 
wordt geschetst op welke 
manier dat wordt aange
pakt. 

Kerncollectie 
Oorspronkelijk bestond 
de brievencollectie uit 
vele grote of kleine 
schenkingen. Ze zijn te
genwoordig thematisch 

bij elkaar geplaatst in 
deelcollecties, bijvoor
beeld luchtpost, veld
post, buitenlandse post, 
etc. Deze deelcollecties 
zijn summier beschre
ven, maar onvoldoende 
voor bezoekers om zelf al 
het voor hen relevante 
materiaal te vinden. Ze
ker omdat bepaalde post
stukken, bijvoorbeeld 
VOC-brieven, in meerde
re collecties voorkomen. 
Er moet daarom een toe
gang komen die voldoen
de inzicht geeft in de col
lecties, om te kunnen be
palen welk materiaal 
voor een bepaald onder
zoek doorzocht moet 
worden. Op dit moment 
zijn slechts enkele delen 
van de collectie voldoen
de toegankelijk. 
De belangrijkste collectie 
is de zogenoemde Kern
collectie. Uit de vele col
lecties en losse poststuk
ken is in de afgelopen ja
ren deze collectie van on
geveer tienduizend brie
ven samengesteld. De 
collectie bevat vrijwel alle 
aantekeningen en stem
pels op brieven van de 
zestiende eeuw tot omst
reeks 1910. De brieven 
zijn in chronologische 
volgorde op stempeltype 
gezet. Dit is gedaan op 
dezelfde wijze als te vin
den is in de belangrijke 
publicaties van P.C. Kor
teweg, joojaar aaniuijzin-
^en, postmerken en poststem
pels in Nederland (1570-

OPENINGSTIJDEN STUDIEZALEN 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 

Het Museum voor Communicatie in Den Haag 
beschikt over twee studiezalen. Wilt u de postale 
afstempelingen van uw woonplaats bestuderen, 
de postzegels van een bepaald land bekijken, of 
de ontwerpen en de geschiedeniskaarten voor de 
Nederlandse postzegels inzien, dan moet u con
tact opnemen voor een bezoek aan de Studiezaal 
Post {070-3307560). U kunt daar doorgaans één 
donderdag per twee weken terecht. De komende 
maanden is dat op 11 en 18 mei, 15 en 22 juni. 
In de Algemene Studiezaal kunt u elke donderdag 
kosteloos documentatie, boeken, tijdschriften en 
dergelijke inzien, videobanden bekijken of ge
luidsbanden afluisteren. Of u nu gewoon voor uw 
plezier komt, of om een artikel voor te bereiden, 
het maakt niet uit. U bent altijd welkom! Belt u 
wel vooraf om uw komst te melden ('s ochtends 
070-3307570 of 3307572); veelal kunnen wij dan 
alvast iets klaarleggen. 

1870), Den Haag 1957 en 
O.M. Vellinga, De post
stempels van Nederland 
1675-1915, Haarlem 
1932. 
ledere briefis beschreven 
in een geautomatiseerd 
gegevensbestand: afzen
der, ontvanger, inhoud, 
data en de stempels. Als 
iemand een goede afdruk 
wil vinden van een be
paald type stempel, dan 
kan deze met hulp van de 
computer snel in de col
lectie gevonden worden. 

Collectie Nederland 
Natuurlijk houdt de post-
geschiedenis niet op na 
1910. Daarom zijn er di
verse andere collecties 
die samen het vervolg op 
de kerncollectie vormen. 
De belangrijkste collectie 
van ongeveer dertigdui
zend brieven bevindt zich 
in ongeveer honderd do

zen. Deze zogenaamde 
Collectie Nederland be
vat per woonplaats een 
overzicht van de lokale 
stempelgeschiedenis. 
Van iedere plaats is zo 
snel een overzicht van de 
gebruikte stempeltypen 
te krijgen. Daar zitten 
grote overlappingen bij 
met de kerncollectie, 
want tot 1910 zit ieder 
type ook in de kerncollec
tie. Niettemin zijn de 
overlappingen onvermij
delijk, want in de Collec
tie Nederland is niet al
leen het overzicht van alle 
typen belangrijk, maar 
ook de datum van stem
pels. Er wordt bijvoor
beeld geprobeerd om zo 
vroeg en zo laat mogelij
ke afdrukken van belang
rijke stempels te krijgen. 
Zo kun je zien in welke 
periode een bepaald 
stempel gebruikt werd. 

In de kerncollectie zit al
leen maar een voorbeeld 
van een goede stempelaf
druk. Die zegt niets over 
de periode van gebruik. 
Daarnaast wordt er ge
probeerd om ter aanvul
ling van de kerncollectie, 
van alle stempeltypen van 
na 1910 exemplaren te 
bewaren. Ook hier wordt 
gekeken naar vroege en 
late voorbeelden. 
Op dit moment worden 
de honderd dozen door
genomen. Er wordt geke
ken of typen ontbreken, 
of dat er juist teveel voor
beelden van een bepaald 
type voorkomen, etcetera 
Uiteindelijk zal deze col
lectie een overzichtelijke 
aanvulling zijn op de 
kerncollectie. 
Voor de selectie van 
stempels na igio wordt 
gebruik gemaakt van de 
stempelboeken van de 

Brief uit de Collectie-Doesburg met de - tot dusuer - uroejjst bekende toepassing iian het stempel 'BOEMEL' 



Posterijen. Hierin zijn af-
drul<ken geplaatst van 
nieuwe stempels, be
stemd voor postkantoren 
ter vervanging van versle
ten ofverouderde typen. 
Meestal staat bij de af
druk genoteerd wanneer 
de nieuwe stempel aan de 
postkantoren is geleverd 
en wanneer deze na ver
loop van tijd is ingeno
men of vernietigd. Zo kan 
gecontroleerd worden of 
alle stempelafdrukken in 
de collectie aanwezig zijn 
en of er vroege en late 
exemplaren zijn. 
Uiteindelijk wordt er van 
de inhoud van deze hon
derd dozen een lijst ge
maakt op de computer 
waarbij staat wat er in de 
dozen zit: welke plaat
sen, hoeveel brieven van 
welke stempeltypen, da
teringen en eventuele bij
zonderheden. Aan het 
eind van dit jaar moet 
deze beschrijving klaar 
zijn. In tegenstelling tot 
de beschrijving van de 

lectie komen er allerlei 
aardige 'vondsten' boven 
water. Één ervan wil ik 
als voorbeeld geven. 
Volgens de hierboven ge
noemde publicatie van 
Korteweg was het oudst 
bekende plaatsnaam
stempel van Zaltbommel 
uit 1786 en in de kerncol
lectie bevindt zich een 
exemplaar van het be
treffende type stempel uit 
datzelfde jaar. Dat lijkt 
perfect: de voor de kern
collectie geselecteerde 
stempelafdruk is meteen 
ook de oudste. De publi
catie van Korteweg is 
echter al enkele decennia 
oud en na het verschijnen 
zijn al heel wat nieuwe 
vondsten gedaan. Korte
weg hield deze vondsten 
vanzelfsprekend ook bij. 
Uit zijn aantekeningen is 
bekend dat hij een Zalt-
bommels stempel uit 
1781 kende. 
In de Collectie Nederland 
bleek echter een nog ou
der stempel te zitten. 

van het niet bezorgen is 
vermeld: retour, is naar zee. 
Wellicht werd bedoeld 
dat de soldaat was gede
serteerd en als zeeman 
aangemonsterd had. Veel 
van de niet bezorgde brie
ven uit Doesburg waren 
aan soldaten gericht die 
waren gedeserteerd en 
vertrokken met onbeken
de bestemming. 

Het Bommelse stempel 
De Hollandse en West-
friese posterijen, de zo
genaamde Statenpost, 
waren rond het midden 
van de achttiende eeuw 
ontstaan en hadden de 
belangrijkste postverbin
dingen in Nederland in 
handen. Op de kantoren 
van de Statenpost werden 
plaatsnamen op brieven 
gezet om de plaats van 
herkomst vast te kunnen 
stellen bij aankomst. Er 
is een resolutie bekend 
van het bestuur van de 
Statenpost van 11 sep
tember 1767, waarin de 

'Äi. 
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kerncollectie, is er niet 
gekozen voor een stuks
gewijze beschrijving. Dit 
zou veel te veel tijd kos
ten. Het gaat erom dat de 
onderzoekers kunnen 
vinden wat ze willen. De 
meesten kunnen, wan
neer de beschrijving 
klaar is, in ieder geval op 
de drie belangrijkste za
ken zoeken: op plaats, op 
stempeltype en op date
ringen. Vrijwel alle on
derzoekers hebben hier
aan voldoende houvast. 

Een 'nieuwe' vondst 
De Collectie Nederland 
wordt veel geraadpleegd, 
bijna net zoveel als de 
kerncollectie. Hierom is 
het noodzakelijk een 
goede toegang te heb
ben, zodat gemakkelijk 
gezien kan worden wat er 
wel en niet in de collectie 
zit. Voorlopig bestaat de 
inventaris slechts uit een 
plaatsnamenlijst met ver
wijzing naar de dozen. 
Het opstellen van een in
ventaris is deels een rou
tineklus, want telkens 
noteer je dezelfde gege
vens, maar tijdens de in-
ventarisering van de col-

Deze oudste plaatsnaam
stempel van Zaltbommel 
is te vinden op een brief 
naar Doesburg en is ge
dateerd 26 december 
1780. De afdruk is niet al 
te duidelijk, maar er is 
niettemin BOEMEL te le
zen. De briefis oorspron
kelijk afkomstig uit een 
collectie niet bezorgde 
brieven van het postkan
toor te Doesburg (de zo
genoemde Collectie-
Doesburg) uit het laatste 
kwart van de achttiende 
eeuw. Op een gegeven 
moment is deze brief uit 
deze collectie overge
bracht naar de Collectie 
Nederland. Omdat deze 
collectie nog niet is geïn
ventariseerd, is deze brief 
onopgemerkt gebleven. 
Het is een voorbeeld van 
de vondsten die tijdens 
het beschrijven gedaan 
worden. 
De briefis gericht aan Ber-
nardus Spork, soldaat onder 
het eerste bat. uan den heer 
generaal major Dundas en is 
geschreven door vaandrig 
Ch. Pitcarne, comman
dant van de compagnie 
van kapitein Graham te 
Zaltbommel. Als reden 

kantoren in Amsterdam, 
Rotterdam, Alphen aan 
de Rijn en Gorinchem ge
last werden brieven voor 
Holland te merken met 
de naam van de plaats 
vanwaar de briefis afge
zonden. Dit gebeurde 
aanvankelijk nog niet 
met een stempel, maar 
handgeschreven in rood 
krijt op de achterzijde van 
de brieven. In Gorinchem 
zouden brieven gekente
kend kunnen zijn met de 
namen van plaatsen die 
via Gorinchem brieven 
naar Holland verzonden, 
zoals Breda, Tilburg, 
Eindhoven, Den Bosch, 
Drunen en Zaltbommel. 
Het oudste voorbeeld met 
de geschreven plaats
naam Gorinchem is uit 
1773. Een voorbeeld van 
Zaltbommel bevindt zich 
niet in de collectie van 
het Museum voor Com
municatie, evenmin als 
van de andere hierboven 
genoemde steden. 
Dat we geen voorbeelden 
kennen, kan te maken 
hebben met het gebruike
lijke gereedmaken van 
brieven voor verzending. 
De meeste post werd op 

het kantoor van verzen
ding gebundeld per plaats 
van bestemming. Er werd 
hierbij vermoedelijk vaak 
volstaan met een aanteke
ning of afstempeling op 
de bovenste of onderste 
brief van de bundel. Men 
kan zich voorstellen dat 
de postmeester in Gorin
chem geen zin had om de 
bundels die op zijn kan
toor aankwamen, los te 
maken om vervolgens alle 
stukken te merken. Hij 
hoefde nu slechts te kij
ken naar de bovenste of 
onderste brief om te we
ten te komen voor welk 
kantoor de bundel be
stemd was. Waarschijn
lijk werden alleen losse 
brieven, die de bode of 
postiljon onderweg aan
geboden kreeg, per stuk 
gemerkt. Gemerkte brie
ven zijn dus relatief zeld
zaam. 
Een resolutie van 15 no
vember 1776 maakte het 
gebruik van een vertrek-
stempel voor alle kanto
ren verplicht. Vanaf dat 
moment was ieder kan
toor verplicht de uitgaan
de brieven per stuk te 
stempelen. Gezien het 
model van de stempel ver
moedde Korteweg dat 
Gorinchem zorgde voor 
de distributie van de 
stempels aan de kantoren 
te Zaltbommel en Leer
dam. Het oudste stempel 
in het museum stamt uit 
1780, zoals we hebben ge
zien. Het is echter gezien 
de resolutie goed moge
lijk dat er eerdere afstem
pelingen bestaan. Wie op 
de hoogte is van het be
staan van een vroegere af
druk, laat het mij weten! 

Het port 
Op de brief naar Does
burg staan een met rood 
potlood geschreven VI en 
een X. Met rode inkt is de 
zes doorgestreept en is er 
een acht genoteerd. Het 
normale tarief is volgens 
de portlijst uit 1807 vier 
stuivers. Een portlijst uit 
omstreeks 1780 heb ik 
niet tot mijn beschik
king, maar na vergelij
kingen met andere brie
ven is gebleken dat deze 
lijst betrouwbaar is. Op 
de brief staat echter zes 
stuivers, evenals op twee 
andere brieven uit dezelf
de tijd. Op een ervan is 
sito, sito geschreven. Dit 
betekende dat een ver
hoogd tarief, het zoge
naamde dubbel port, 
werd geheven, vanwege 
het verzoek van de afzen
der om de brief bij de eer

ste bestelronde te bezor
gen. Gewoonlijk moest 
men de brief bij het kan
toor afhalen. Dit ver
klaart de zes stuivers op 
de brieven. Dubbel port 
kon ook geheven worden 
op boven gemiddeld gro
te of dikke brieven. Maar 
daar is in dit geval geen 
sprake van. 
Het tarief op de brief uit 
1780 werd vervolgens 
verhoogd tot acht stui
vers vanwege de X en de 
formulering Deescn te be
stellen. De X staat voor 
tien cent en is het bestel-
loon: 2 stuivers. Met de 
nadrukkelijke vraag tot 
het bestellen werd de 
Doesburgse bode ge
machtigd een bestelloon 
in rekening te brengen. 
Normaal was dit een stui
ver, maar blijkbaar is de 
besteller speciaal voor 
deze brief op pad gegaan 
en werd hierom ook op 
het bestelloon het dubbe
le tarief toegepast. Al met 
al maakte dit het totale 
port tot acht stuivers. 

Tot slot 
Uiteindelijk moeten alle 
collecties poststukken in 
het Museum voor Com
municatie geïnventari
seerd worden. Dat is een 
werk van jaren. Omdat het 
museum waarschijnlijk 
breder gaat verzamelen in 
verband met de recente 
beleidswijzigingen als ge
volg van de verzelfstandi
ging, zal niet alleen op 
posthistorische elemen
ten gelet worden. Naast 
typische filatelistische 
kenmerken, postale ken
merken waaruit informa
tie is te halen over de ge
volgde route, de overbren
gingsduur en de tarifering 
wordt ook de inhoud van 
brieven belangrijk. Waar
om en waarover schreef 
men? En aan wie? Hieraan 
zal in de toekomst wel
licht meer aandacht be
steed worden. Dat bete
kent dat de collecties ook 
hiertoe ontsloten moeten 
worden. Dit beleid staat 
nog in zijn kinderschoe
nen, maar nog dit jaar zul
len hierover ideeën ont
wikkeld worden. Dit zal 
zeker leiden tot andere 
toegangen, dan de in dit 
artikel beschreven inven
taris. De blik op de collec
ties verandert continu. 
Dat maakt het werken er 
aan zo leuk. 

Mare Kleijnen is assistent-
conseruator Posthistone uan het 

Museum uoor Communicatie 
teDenHaa .̂ 
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5. 'CHEMISCHE' VERKLEURINGEN 
EN VERVALSINGEN 

Ze worden vaak 'chemi
sche' vervalsingen ge
noemd, maar die term is 
eigenlijk niet correct. 
Soms ontstaan 'per on
geluk' onbedoelde veran
deringen, waarbij het 
kleurbeeld wordt gewij
zigd, verkleurt of ont
kleurt. Echte 'chemische' 
veranderingen, met de 
bedoeling verzamelaars 
te benadelen, zijn er na
tuurlijk ook. 
Over het algemeen kun
nen twee duidelijke soor
ten 'chemische' manipu
laties of vervalsingen 
worden onderscheiden. 
Het eerste soort dankt 
zijn ontstaan aan het 
door middel van bepaal
de chemicaliën verande
ren van het kleurbeeld 
van de oorspronkelijke 
drukkleur (verf/drukinkt) 
van de postzegel, of van 
de papierkleur. 
Bij de tweede soort is 
sprake van het onder in

vloed van fotochemie -
meestal het ultraviolette 
deel van het zonlicht -
veranderen van de oor
spronkelijke drukkleur 
(verf/drukinkt) van de 
postzegel of de papier-
kleur. 
Om te begrijpen wat er 
veranderen kan moet u 
eerst weten wat verfis. 
Populair gezegd bestaat 
verf uit een kleurend be
standdeel (pigmenten of 
kleurstoffen), een bind
middel, een droogstof en 
eventueel een oplosmid
del. De voor de postzegel
industrie gebruikte verf
stoffen (ook wel drukinkt 
genoemd) kunnen geheel 
of gedeeltelijk 'verkleu
ren' of oxyderen. 

Verandering van het 
kleurbeeld door middel 
van chemicaliën 
Chemisch verkleuren of 
omkleuren kan onder an
dere met behulp van 

chloorbevattende stoffen 
(zoals bleekwater). Een 
bekend voorbeeld is - en 
dat werd vroeger veel ge
daan - het door middel 
van sterk verdund bleek
water 'wegbleken' van 
zogenoemde 'roestpunt-
jes' in postzegels en dan 
in het bijzonder bij de 
tandingspunten. 
Deze 'roestpuntjes' zijn 
meestal schimmels in het 
papier of de gom (afbeel
ding i). Ze worden ver
oorzaakt doordat er bo
ven de zegels wordt ge
rookt of doordat men de 
zegels of het album in 
een vochtige ruimte heeft 
bewaard. Het gevolg is 
oxydatie van de schim
mels in het papier of in 
de lijm, hetgeen 'bruine' 
vlekjes oplevert. Als het 
om het papier gaat wordt 
het bruin dan wel eens 
'teruggebleekt'. Andere 
gezegd: men probeert het 
papier weer 'wit' te ma
ken, iets wat met behulp 
van ultraviolet licht altijd 
te herkennen is. 

Een negatief resultaat van 
het wegbleken kan zijn 
een (totale) verkleuring 
van de drukkleur van het 
zegelbeeld, vooral als dat 
roodachtig is (afbeelding 
2). 
Vroeger gebruikte men 
vaak zuurhoudende gom-
soorten of gomstroken 
bij het opplakken van ze
gels in album of schrift. 
Na verloop van tijd wer
den dan zowel de druk
inkt als de papierkleur 
danig beïnvloed, zozeer 
zelfs dat na enige tijd de 
druk- en/of papierkleur 
veranderde. Als men zul
ke zegels vervolgens af
weekte veranderde de 
kleur, vooral als er rood 
in de drukkleur was bij
gemengd (ajbeelding 3). 
Blauwe kleuren kunnen 
veranderen door 'verble
king' naar grijsachtig en 
groene kleuren naar geel
achtig. Bij groene kleu
ren verdwijnt dan het 
blauwe deel uit de kleur 
(ajbeeldmgen 4a en 4b). 
Indertijd was het Amster

damse en Rotterdamse 
leidingwater berucht om 
zijn chloorbevattende 
stoffen. Wie een blauw-, 
groen- of roodgekleurde 
zegel een week of langer 
in dat water liet liggen 
beschikte over een licht
blauwe (in plaats van een 
blauwe) zegel, over een 
blauwachtige in plaats 
van een groene of over 
een roze in plaats van een 
rode. Papier dat wat 
smoezelig was werd 
soms spierwit. Een be
kend voorbeeld is de ge
wone blauwe versie van 
Nederland nummer i, die 
op deze wijze naar melk-
blauw werd omgekleurd. 
Er zijn zelfs zegels totaal 
chemisch 'omgekleurd' 
ofveranderd. Ik kom hier 
op terug in een apart arti
kel over de zegel van 5 
cent in het type Bont
kraag in oranje kleur. 

Aardueruen en synthetische 
ueruen (drukinkten) 
Toen voor het vervaardi
gen van drukinkten werd 

Afbeelding i: zegel met 
roestpunten (schimmel-
oxydatie van de gom). 

Afbeelding 2: links een normale zegel (NVPH-nummer 
16) in roze kleur met 'roestpunt'; rechts een 'ver
bleekte' zegel (eveneens NVPH-nummer 16). 

# 
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Afbeelding 6: Hoe lichtgevoelig sommige waarden uit de eerste Beatrix-reeks van Pe
ter Struycken zijn blijkt uit proeven waarvan het resultaat hierboven zichtbaar is 
(NVPH-nummers 1238,1244 en 1246): 70 cent van blauwviolet naar grijs; 1,506 
van violet naar bruinachtig rood en 2,50 G van oranje naar vuilgeel. 

Afbeelding 3: verkleuring 
en oxydatie van een ge
deelte van drukinkt en 
papier door ouderwetse 
zuurhoudende gom; zie 
ook 'bruine' vlekken 
(NVPH-nummer 62). 

Ajbeeldmg 4a: het blauwe 
kopje van koning Willem 
III is verbleekt onder in
vloed van chemicaliën 
(NVPH-nummer 29). 

Afbeelding 7: links NVPH-nummer 125 met de normale 
blauwe kleur; rechts zien we eenzelfde zegel, maar nu 
met een gedeeltelijke oxydatie tot zwart. 



overgestapt van aardver
ven (mineralen) naar syn
thetische verven, ont
stonden er drukldeuren 
die erg 'lichtgevoelig' 
waren. Door gebruik te 
maken van eenvoudige 
bleekmiddelen of andere 
chemicaliën konden deze 
zegels snel verkleuren. 
In afbeelding 5 is de lin
kerzegel gedrukt met 
aardverf(inkt). Voorde 
rechterzegel is gebruik 
gemaakt van synthetische 
verf (inkt). De middelste 
zegel laat een duidelijke 
chemische verkleuring 
zien. 
Soms is de samenstelling 
van de drukinkt van dien 
aard, dat ze spontaan ver
kleurt. Dat kan zelfs als 
chemische reactie bij het 
in aanraking komen met 
de gom van de onder- of 
achterliggende zegels 
(denk aan zegels op de 
rol!). Een voorbeeld van 
een emissie die spontane 
verkleuringen opleverde 
was de eerste 'Beatrix'-
reeks van Peter Struycken 
(later vervangen door de 
'inversie'-zegels). De ze
gel van 70 cent verkleur
de zodanig op de rol dat 
veel filatelisten dachten 

met een bijzondere druk-
kleur van doen te heb
ben. Zelfs veilinghouders 
boden deze stroken rol-
zegels, lichte en donkere 
kleuren boven elkaar, 
aan. 
Andere zegelwaarden 
verkleurden ook in een 
mate dat men het nodig 
vond om later een geheel 
nieuwe drukinkt te gaan 
gebruiken om deze ver
kleuringen tegen te gaan. 
De reden van de verkleu
ringen was dat ontwerper 
Struycken per se geen 
'lichtechte' drukinkten 
wilde gebruiken voor 
deze zegelemissie. 
Op verzoek van de PTT is 
destijds een proef geno
men met verschillende 
waarden om deze ver
kleuringen aan te tonen 
(afbeelding 6). De verkleu-
ringsproef is gedaan met 
behulp van fotochemie 
(zie Piulatelie van januari 
1992, pagina 61 en 62). 

Verkleuren door oxydatie 
Door het toepassen van 
een kleurend bestanddeel 
en/of een bindmiddel in 
een bepaalde drukinkt 
ontstaat soms een chemi
sche reactie ('oxydatie'). 

Bekend voorbeeld is de 
Franse zegel van 40 cen
times in het type Napo
léon getand (Yvert & Tel
lier nummer 23), gedrukt 
in oranje kleur. Sommige 
zegels worden na verloop 
van tijd volledig bruin-
zwart door oxydatie van 
de pigmenten die in de 
drukinkt zijn gebruikt. 
Door bepaalde bleekmid
delen of chemicaliën te 
gebruiken kan men deze 
oxydatie weer gedeelte
lijk teniet doen. Verdere 
oxydatie tegenhouden 
kan men echter niet. 
De zegel die in afbeelding 
7 wordt getoond is een
zelfde voorbeeld. De 
bind- en droogstofFen 
zijn gaan oxyderen, waar
door een groot gedeelte 
van het zegelbeeld bijna 
zwart is geworden. 
Oxydatie ontstond vroe
ger veelal omdat men bij 
het drukken van postze
gels in plaatdruk (diep-
drukinkten gebruikte 
met daarin een bindmid
del dat voor oxydatie 
zorgde. 

BeeldueriDijderen met 
chemicaliën 
Om afwijkingen te creë

ren verwijderen verval
sers bepaalde kleurdelen 
van een zegelbeeld met 
behulp van chemicaliën. 
Jean de Sperati, de 'mees-
tervervalser', verwijderde 
op deze wijze het com
plete zegelbeeld, om ver
volgens een nieuw zegel
beeld op het papier te 
'drukken'. Zo ontstonden 
de meeste van zijn facsi
mile's. 
De Nederlandse korting
zegel van 50 cent met de 
rode, groene en gele 
kleur die in ajbeeldmg 8 
wordt getoond, heeft 
men bewerkt. De waarde 
en een deel van de rode 
punten zijn verwijderd. 
Het woord 'Nederland' 
en de bovenste punten 
staan er nog. Onder ul
traviolet licht kunnen we 
zien dat het papier aan de 
achterkant een andere re-
actiekleur heeft gekregen 
(ajbeelding g). 

Kleurverandering onder 
invloed van fotochemie/ 
ultraviolet licht 
Als zegels lang aan licht 
worden blootgesteld -
dat is bijvoorbeeld het 
geval met exemplaren die 
in de etalage van een 

postzegelwinkel hangen 
- zullen ze geleidelijk aan 
verkleuren. Het papier 
ondergaat dan eveneens 
een verandering en al 
naar gelang de samen
stelling van dat papier zal 
het min of meer donker
der van tint of soms zelfs 
helemaal bruin worden. 
Bepaalde blauwachtige 
kleuren (zoals ultrama
rijn) zullen nagenoeg ge
heel verbleken (ajbeclding 
10). Soms, als een zegel 
erg lang in het zonlicht 
heeft gehangen, lijkt het 
of de kleur als het ware is 
'weggebrand'. Het papier 
zelf is ook veel bruiner 
geworden (afleeldwg 11, 
pagina ^58). 
Rode of oranjerode kleu
ren kunnen door ultra
violette straling (zon
licht) geel worden (ajlieel-
dmg 12, pagina 358). 
Zegels, die over elkaar 
heen op een insteekkaart 
zijn gestoken en daarna 
lang in het zonlicht heb
ben gelegen of gehan
gen, vertonen eveneens 
een verblekmg. In het 
weggebleekte zegelbeeld 
is de perforatievorm van 
de ervoor geplaatste ze-
gel(s) meestal goed 

AJbeeldmg 4b: door inwerking van chemicaliën 
is het groen van de Franse zegel linksboven ver
anderd in geel; het blauw dat in de groene kleur 
was bijgemengd is verdwenen (Yvert & Tellier 
nummer 1435). Rechtsonder de normale zegel. 

5. Driemaal de zegel 'hangend haar' van 25 cent (NVPH-nummer 42); links 
zien we de zegel gedrukt met aardverf/inkt, rechts de zegel gedrukt met syn-
thethische verf/inkt en in het midden een zegel met chemische verkleuring. 

r 'J ' ; ' f- i A N D 
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A/beelding 8 (linksen midden): naast elkaar een originele kortingzegel van 50 centen 
een exemplaar zonder de waarde-aanduiding en rode punten (NVPH- nummer 
1394 d). Ajtieclding g (rechts): achterzijde van NVPH-nummer i394d, waarbij onder 
ultraviolet licht een andere reactie van het bewerkte papier zichtbaar is. 

Ajbeclding 10: links een onder invloed van ultraviolet 
licht fotochemisch verkleurde zegel (NVPH-nummer 
119); rechts een voorbeeld van hoe de normale zegel er 
uitziet. 



zichtbaar (afbeelding 13). 

Ontbrekende kleuren of 
verualsingen 
Van de in 1984 uitgege
ven zegel van 70 cent 'Eu
ropees Parlement' 
(NVPHnummer 1300) is 
ooit een vel gevonden 
waarvan de gele druk
kleur ontbrak. De Am
sterdamse keurmeester 
Moeijes heeft hiervoor 
destijds een keuringscer
tificaat afgegeven. Van 
deze variëteit  'zegel met 
ontbrekende kleur geel' 
komen veel vervalste 
exemplaren op veilingen 
voor. In die gevallen ge
bruikt men dan een foto
kopie van het certificaat 
van een gekeurde zegel. 
Omdat bij PTT Post, toen 
nog in Haarlem gehuis
vest, veel vragen binnen
Icwamen, is in overleg 
een proef genomen met 
het geheel of gedeeltelijk 
verkleuren van delen van 
de gedrukte zegel. Afbeel
ding 14 toont een opname 
die met behulp van een 
microscoop is gemaakt 
en die een deel van de ori
ginele zegel toont. Al het 
geel, ook in het raster, is 
aanwezig. Afbeelding 15 

toont de opname van een 
ter keuring aangeboden 
zegel waarvan de inzen
der aangaf dat het om 
een exemplaar ging dat 
uit het vel zonder gele 
drukgang afkomstig was. 
De opnamen zijn direct 
na elkaar gemaakt met 
dezelfde koudlicht drie
punts lichtbron'. De gele, 
bleke rasterpunten zijn 
duidelijk te zien. De rode 
kleur en de andere kleu
ren zijn ook veel bleker. 
Als er geen gele kleur ge
drukt was geweest, zou
den de andere drukkleu
ren, zoals de rode en 
blauwe, even krachtig 
van kleur moeten zijn als 
bij afbeelding 15 het ge
val is. Verder is in het bo
venste deel van de cijfers 
'7 ' en 'o', door het inéén
vloeien van de twee druk
inkten geel en rood, dui
delijk de verkleurende 
vermengingsinvloed te 
zien van de gele kleurstof 
van de bovenste balk. 
Om uit te zoeken hoe de 
verschillende vormen van 
verkleuring zouden kun
nen zijn, is een strook 
van tien zegels meerdere 
maanden aan het zon
licht (en dus aan ultravio

■"^r^^^r^^ «uTu/^«^ 

Afbeelding 11: NVPHnummer 211; links een normale, 
rechts een door zonlicht totaal verkleurde zegel. 

let licht/straling) bloot
gesteld. Hierbij is ge
bruik gemaakt van een 
masker, waardoor be
paalde delen niet werden 
'belicht' (ofbceldincj 16). 
Het resultaat is duidelijk: 
verkleuring, respectieve
lijk verbleking van rode 
en gele kleurstof Ook 
zien we de verkleurende 
invloed van de twee over 
elkaar gedrukte kleuren. 
Vermenging van de kleu
ren rood en geel blijft al
tijd zichtbaar; vergelijk 
ook de microscoopfoto 
(afbeelding 15). 
Als laatste voorbeeld van 
fotochemische verkleu
ringen toon ik twee bui
tenlandse zegels, die aan 
de verzamelaars als bij
zonderheden werden 
aangeboden. Van de 
portzegel van 10 pfennig 
van Beieren zonder de 
opdruk Vom Empfänger 
zahlbar (zie afbeelding 17) 
meldt de Michelcatalo
gus dat de opdruk 'licht
gevoelig' is, waarmee 
men wil zeggen dat de 
opdruk onder invloed van 
zonlicht (ultraviolette 
stralen) kan verbleken. 
De bewuste zegel werd 
ter keuring aangeboden 

als zijnde een zegel zon
der opdruk. Na bestude
ring kwam aan het licht 
dat er op sommige plaat
sen, duidelijk zichtbaar, 
resten van rode inkt in 
min of meerdere mate 
aanwezig waren. Als 
voorbeeld toon ik een ze
gel van 5 pfennig met 
deze opdruk (afbeelding 
18). Ik heb overigens ze
gels in mijn bezit met de 
waarden 3, 5 en 10 pfen
ning waarbij de opdruk
delen grotendeels zijn 
verdwenen. 
Tot slot nog de zegel van 
40 pfennig 'Hans en 
Grietje' (afbeeldingen iga
igc), waarvan eveneens 
het rood ontbreekt. Dat 
rode gedeelte is onder in
vloed van ultraviolet licht 
weggebleekt, maar we 
vinden het toch terug on
der delen van het stem
pel. 
De stempelinkt heeft 
blijkbaar als buffer ge
diend, waardoor de inkt 
niet overal is 'wegge
bleekt'. 
Hieruit blijkt dat vooral 
kleuren waarin verhou
dingsgewijs veel rood als 
kleurend bestanddeel is 
verwerkt zullen verkleu

1973 
NEDERLAND 40 CT 

Afbeelding 12: verkleuring 
door ultraviolette straling 
(oranjerode balk ver
kleurd naar geel) bij 
NVPHnummer 1036) 
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Afbeelding 13: Yvertnum
mer 1309, grotendeels 
verbleekt, ontkleurd ze
gelbeeld. Rechts de scha
duwrand van de perfora
tie. 

Afbeeldingen 14 (links) en 15 (rechts): detailopnamen 
van NVPHnummer 1300 met links de normale zegel 
en rechts de zogenaamde afwijking zonder gele druk
gang; de gele rasterpunten zijn echter goed zichtbaar. 

Afbeeldingen 17 en 18: Beieren, Michel P12; rechts nor
maal, links de door de zon weggebleekte, 'lichtgevoe
lige' opdruk (bij zegels met tanding ii'li komt het 
meer voor). 

Afbeeldingen igac: links 
Duitsland, Michel 372 
met weggebleekt rood. 
Daarnaast detailopna
men: links de gewone ze
gel, rechts de 'afwijking' 
met rode deeltjes die on
der het stempel nog 
zichtbaar zijn. 

Afbeelding 16 (rechts): verti
cale strip zegels (NVPH
nummer 1300), gebruikt 
voor een test (verkleu
ring/ontkleuring door 
zonlicht, c.q. ultraviolette 
straling); let op de diverse 
gradaties van de waarde
aanduiding '70 cent'. 

ren, dus als het ware ver
bleken. 

Noot: 
Bij koudlicht is sprake 
van een indirecte verlich
tingsvorm, waarbij het 
licht  dat afi<omstig is 
van een halogeenlamp 
van 100 watt  met be
hulp van glasvezelkabels 
op het object wordt ge
projecteerd. 

^fHtka nHEüwraimnParlamon IJEM 
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BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 
A/\aandag is de winkel gesk>ten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokJoende. Giro 72.31.950. Bonk 40.18.19.582. 
Verzendkosten ƒ 7,50. Rembours ƒ 12,50. Boven ƒ 200,- geen veaendkosten. 
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LAATSTE NIEUWS; 

ZOJUIST ZIJN WIJ TERUGGEKEERD VAN EEN BEZOEK AAN EEN KLOOSTER IN 
DUITSLAND. NA LANG ONDERHANDELEN HEBBEN WIJ DE COMPLETE VOOR
RAAD KILOWAAR, VERZAMELINGEN EN RESTANTEN KUNNEN KOPEN. DE KI

LOWAAR IS VERDEELD IN DUITSLAND EN WERELD. 

\-
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DE PRIJZEN VOOR DEZE GOEDE KILO'S ZIJN; 

IKG DUITSLAND MISSIE FL. 45,00 
5KG DUITSLAND MISSIE FL. 199,00 

IKG DUITSLAND AFGEWEEKT FL. 149,50 
IKG WERELD MISSIE FL 39,50 

9KG WERELD MISSIE FL. 300,00 
IKG WERELD AFGEWEEKT FL. 129,50 -

\ 

DE VERZAMELINGEN EN RESTANTEN KUNT U IN DE WINKEL BEZICHTIGEN. 
DE PRIJZEN HIERVAN ZIHEN TUSSEN DE FL. 5,00 EN FL. 5000,00 

LET OP: WIJ ZIJN VAN 29 MEI T/M 5 JUNI GESLOTEN 

PEigHDiJg'LF SiïïPBEDXDlL®»^ (iE®@^P@[ßßSM[F 
normaal 1 x 3x 5x 10 X 

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

13,50 
21,00 
33,75 
43,50 

11,25 
16 75 

26,50 
29 00 

10,50 10,00 9 50 
15,75 15,00 14,00 

24,50 23,00 22,00 
27,50 26,25 24,50 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1 , - DUURDER 
LS4/8 16 BIz zwart 
LS4/16 32 BIz zwart 
L54/24 48 BIz zwart 
LS4/32 64 BIz zwart 

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

13 50 
21,50 
29,00 
38 00 

12,50 
20,50 
28,00 
36 00 

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

11,25 
18,00 
26 00 
32,50 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

32,50 

115,00 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 

1 KILO STROKEN ZWART OF BLANCO NU 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 37,50 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 135,00 

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

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

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

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

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

LAND 
Australië 
België 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Engelse geb 
Faroer 
Finland 
Franknik 
Erankn|k 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Kanaaleil &Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Roemenie 
Scandinavië 
Span|e 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

OMSCHRUVING 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw 
grote sortering met hoge waarden en toeslag 
aiti|d met de nieuwste geen kerst 
met extra hoge waarde en greetings 
greetings veel pren 
zeer nieuw met hoge waarden 
leuke sortenngmoeili|k 
leuk met boekleszegels 
zeer moeili|k veel nieuw 
grote mix met iets hoge waarden 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schoors 
grote sortering met nieuw 
leuk assortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
grote ass met toeslag 
alleen toeslag veel laren 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 
17 50 
37,50 

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

35,00 
110,00 

60,00 

65,00 
47,50 
65 00 

75,00 
30,00 
67,50 
60,00 
85,00 
22,50 
55,00 
50,00 

40,00 
47,50 

160,00 
35,00 
40,00 

500 gr 
62,50 

67,50 
95,00 
45,00 
85,00 

65,00 

55,00 

42 50 
105,00 

75,00 
90,00 

310,00 
65,00 
75,00 

!59 



stzeoerveiling ̂ ^ ^ o 

De ï 8e veiling vindt plaats in 
H o t e l S c h i p h o l A 4 ( bij het Brugrestaurant) 

Kijkdagen: 19-05-00 10.30-18.00 uur zaal Rome 
20-05-00 9.30-12.45 uur zaal Rome 

Veiling : 20 mei 2000 

Zaalveiling van dozen en albums 
Aanvang 13.15 uur zaal Parijs 

Schriftelijke veiling van losse nummers, post
stukken, maximumkaarten en overige zaken. 
Tot 13.00 uur kunt u uw biedingen inleveren, 
tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u uw kavels 
ophalen of u kunt ze laten toesturen. 

Voor iedere koper die aanwezig is bij de vei
ling of die zijn kavels ophaalt direct na de vei
ling, hebben wij een GRATIS INSTEEKBOEK 
klaar liggen. 

Vraag de gratis catalogus aan op het onderstaande adres! 

^e Collectors by 
heeft u veel verzamelplezier te bieden: 

• BGStBlIijSten: 6x per jaar versturen wij lijsten met 
aanbiedingen van zegels, series en blokken van een groot 
aantal landen. Het aanbod wordt regelmatig aangevuld met 
nieuwe nummers en gebieden. De toezending van deze lijs
ten is op aanvraag. Het aanvragen verplicht u tot niets. Wel 
verzoeken wij u om uw verzamelgebieden op te geven, zo
dat wij ons aanbod hierop af kunnen stemmen. 

Nu aparte bestellijsten: West Europa 
Oost Europa 
Overige Landen 

Wist u dat Arve de ouderwetse naam is van de Alpen-den 
of wei de Pinus Cembra, een boom die o.a. is afgebeeid op 
een postzegel van Oostenrijl< l\/lictiei nr1251. 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2702 AA Zoetermeer 
Tel. / Fax 079 - 331 12 18, E-mail a4@arve-a4.com 

•ito 
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 
Posigiro 501 58 65 - BTW nr NL O 647 19 455 B01 

DAVO - HARTBERGER - HAWID - IMPORTA - KABE - LEUCHnURM - LINDNER - MICHEL - SAFE - SCHAUBEK - UME - YVERT 

SCHAUBEK s te rk in kwa l i te i t 
en ... u i tgebre id ! 

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. 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

KIES VOOR SCHAUBEK! 

Houdt op 3 juni 2000 
haar 108^ openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede ver
zamelingen Nederland, O.R., buitenland en restpartijen 

in dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
P.H.J.C. Kokx Jansen 
Kerver 10 5521 DB Eersel 
Telefoon. 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-mail: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan I! 

mailto:a4@arve-a4.com
mailto:bpv@iae.nl


POSTEEGELHAlSd̂ EL 
Bezoek onze showroom die gevestigd is aan de 

ALPHENSEBAAN 35 5126 PR GILZE 
Tel: 0161-453588/453755 Fax: 0161-453468 

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

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

mei 

Let op: 
Vrijcag26en 
Zaterdag 27 

organi-
serqn wij weer 
onze speciale 
dagisn met 
KOUD 
BUFFET, 
IS et 

aan' 

Ook 
weer een 

DUESBEL-
TJE3H0EK 

wezig. 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistische benodigdheden. 

Korenst raat 104 - 7311 LP Ape ldoo rn 
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. 

KILOWAAR MET VEELAL 1 9 9 7 / 1 9 9 8 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortenng 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortenng met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 75,00 + ƒ 5,00 porto / Orders boven ƒ 75 - portovrij 

Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

Levenng onder rembours + ƒ 12 50 porto Filatelistische frankenng 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

100 gr 
18,00 
28,00 
16,00 
21,00 
14,00 
55 00 
10,00 
19,00 

16,00 

250 gr 
42,00 
66,00 
37,50 
52,00 
32,00 

130,00 
22,00 
38,00 

20 00 
40 00 
15 00 

1 kg 
150,00 
240,00 
135,00 
180,00 
120,00 

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 
50,00 

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-A'dam) 



OOSTENRIJKS EERSTE EMISSIE 
WAS HAASTWERK 

Als 'voorlopig' bedoelde reeks hield het jarenlang vol 
D O O R P R O F . R I C H A R D Z I M M E R L , W E N E N 

ue internanonaie postzegeltentoonstelling wifA^uuu, die 

van 30 mei tot en met 4 juni in Wenen wordt gehouden, is 

opgedragen aan een bijzonder jubileum: de 

honderdvijftigste verjaardag van de eerste Oostenrijkse 

postzegel. Op 1 juni 1850 waren in Oostenrijk namelijk 

voor het eerst postzegels te koop. UZKK, 

De introductie van dit des
tijds moderne frankeer
middel was niet iets ty

pisch Oostenrijks. Sinds de ver
schijning van de fameuze Pen
ny Black'm Engeland (1840) wa
ren er immers tien jaren ver
streken waarin tal van andere 
landen zich tot de postzegel be
keerden. Toch stonden de Oos
tenrijkers niet helemaal achter 
in de rij, want al in 1836  en 
daarna nog in 1842 en 1848 
had Laurenz Koschier ideeën 
gelanceerd die overeenkomsten 
vertoonden met de plannen van 
Sir Rowland Hill. 

werkt: een apart stempel om de 
zegels te ontwaarden en een 
stempel dat de plaats van ver
zending aangaf. Als de zegels 
voortaan met het plaatsnaam
stempel zouden worden ont
waard leverde dat een bespa
ring op. 
Ook over de vormgeving van de 
eerste Oostenrijkse postzegels 
bleek Herz al te hebben nage
dacht. Hij suggereerde om of
wel het staatswapen, ofwel het 
portret van de keizer te gebrui
ken. 

CONFERENTIE VAN 1849 
De voorstellen van Herz wer
den tijdens een conferentie die 
in juli 1849 werd gehouden 
door de vertegenwoordigers 
van het ministerie van Handel, 
de top van de posterijen en 
functionarissen van de Staats
druckereivn'jwel ongewijzigd 
overgenomen. Twee maanden 
later, in september 1849, legde 
de Oostenrijkse ministervan 
Handel, Freiherr von Brück, de 
plannen voor aan de keizer. Op 
25 september 1849 bekrachtig
de de toen 19jarige keizer 
Franz Joseph het decreet met 
zijn handtekening; hij voegde er 
nog aan toe: Diese Anträge zur 
Reform des Brief und Fahr
postTariffes erhalten Meine 
Genehmigung. Schönbrunn, 
den 2^. September 184g.' 
Per decreet van 1 oktober 1849 
kreeg dr. Herzeen belangrijke 
opdracht: hij moest vastleggen 
hoe de zegels er zouden uit
zien, moesten worden gebruikt, 
ontwaard en verrekend. Dat 
zorgde voor wrevel bij de toen
malige directeur van Oosten
rijkse Staatsdrukkerij, Alois 
AuerWelsbach, die vond dat 
zijn bedrijf en hijzelfwaren ge
passeerd. Niet helemaal te
recht, want het ging om een 

complete hervorming van de 
posterijen, en niet alleen maar 
om de totstandkoming van ze

gels. 

EERSTE ONTWERPEN 
Er werd beslist dat de eerste 
Oostenrijkse zegels het staats
wapen zouden dragen. Dat was 
een enigszins diplomatieke be
slissing: men vond het verstan
dig om in deze nog steeds on
rustige periode (de revolutie 
was net een jaar oud) voor het 
'neutrale' staatswapen te kie
zen, liever dan voor het portret 
van de jonge keizer. 
Ook andere zaken moesten 
worden geregeld, zoals het toe 
te passen drukprocédé. Het 
werd uiteindelijk boekdruk, on
danks het feit dat AuerWels
bach kopergravure had geadvi
seerd. Wat de te drukken waar
den betrof hanteerde men het 
uitgangspunt dat enkelvoudige 
brieven altijd met één zegel 
konden worden gefrankeerd. 
Dat leverde de voorgenomen 
waarden T, 2, 3, 6 en 12 Kreuzer 
op. 
Er kon worden gekozen uit een 
aantal zegelontwerpen, die 
door dr. Herz werden voorge
legd. Van wie deze ontwerpen 
die op ware grootte en als uit
vergroting werden gepresen
teerd  afkomstig waren weten 
we niet. Waarschijnlijk had een 
medewerker van de Staats
druckerei ze vervaardigd. 
Het eerste ontwerp werd in 
blokvorm, uit hout gestoken. 
De waarde in het onderste deel 
van de zegel ontbrak nog, de 
keizerskroon boven het wapen 
was groter en de ornamenten 
aan weerzijden van het wapen 
(takken) waren verwisseld, de 
letters van de inscriptie bovenin 
dezegel (KKPOSTSTEMPEL) 
waren hoger en STEMPEL werd 

slechts zever] (en met pennestreek maar 
twee) exemplarer) zijn bekend van de  niet 
uitgegeven  zegel van 12 kreuzer 

(illustratie Staatsdruckerei Wien) 

met een 'E' geschreven. Later 
werd dat STAMPELen nog later 
weer STEMPEL. Bij de eerste 
Oostenrijkse zegels was de ter
minologie dus nog 'stempel' in 
plaats van 'zegel'. 

KRAP TIJDSCHEMA 
Nadat men zich over de eerste 
ontwerpen had gebogen en had 
vastgesteld, welke wijzigingen 
moesten worden doorgevoerd 
(waarschijnlijk deden Herz en 
Auer dat) kon aan het definitie
ve ontwerp worden gewerkt. De 
graveur en stempelmaker Her
mann Karl Tautenhayn stak het 
origineel in staal. Van dit origi
neel werden koperen matrijzen 
getrokken, die werden gebruikt 
om er afgietsels van te maken. 
Deze afgietsels werden gecom
bineerd tot drukplaten. De 
waardeaanduidingen van de 
zegels werden apart ingesol
deerd; daardoor ontstonden 
vele typen. 
Er werd meteen heel krap tijd
schema gewerkt. De drukop
dracht was pas op 5 februari 
1850, minder dan vier maanden 
voor de uitgifte, verstrekt. De 
gevolgen waren meteen zicht
baar en men was dan ook niet 
erg tevreden over het uiteinde
lijke resultaat. Om de kritiek 
voor te zijn werd de emissie 
dan ook aangekondigd als een 
'provisorische uitgifte'. Dat de 
zegels desondanks gedurende 
acht jaar werden gebruikt is 
waarschijnlijk tekenend voor de 
Oostenrijkse bureaucratie. 
Met het vervaardigen van ze
gels in de waarden i , 2, 3, 6 en 
12 Kreuzer waren de Oostenrij
kers er nog niet. Er moesten 

VERNIEUWING 
Het revolutiejaar 1848 zorgde in 
Oostenrijk vooreen klimaat 
waarin er veel ruimte voor ver
nieuwing was. Alles werd veran
derd en ook voor de posterijen 
werden andere, betere werkme
thoden gezocht. De toenmalig 
directeur van de post, Viertaler, 
stelde de regering voor om een 
studiereis te laten maken naar 
landen die al postzegels uitga
ven. De inspecteur van het 
postdistrict Niederösterreich, 
dr. Johannes jakob Herz, kreeg 
de vererende opdracht toege
wezen. Na te hebben rondgeke
ken in Engeland, België, Frank
rijk en Beieren bracht Herz zijn 
advies uit: Oostenrijk moest zo 
snel mogelijk postzegels gaan 
uitgeven. Postzegels vormden 
echter maar een deel van de 
voorgenomen postale hervor
mingen; in feite werd de gehele 
postdienst compleet omge
vormd. Belangrijkste verande
ring was het toepassen van een 
nieuwe tariefstructuur, met als 
tweeledig oogmerk het doelma
tiger maken van de postverwer

=> kingen het vergroten van de 
S omzet. 

"̂  In Engeland had Herz kennis 
^ gemaakt met het eenheidsport 
^ van één penny; in tegenstelling 
^ tot dat systeem stelde de in
^ specteur voorom tot een 
l i 'meerzonensysteem' te ko
"̂  men. In die opzet zouden lokale 
;,, , brieven en drukwerken tegen 
V '■ een lagertarief kunnen worden 

verzonden. Een ander voorstel 
was om de wijze van afstempe
len aan te passen. In Oostenrijk 
werd met twee stempels ge



ook zegels komen voor de ge
bieden in Noord-ltalië (Lombar-
dije en Venetië). Daar werden 
zegels in de waarden 5, io , 15, 
30 en 60 CentesimI voor ge
drukt. 

VERVALLEN WAARDE 
Toen de eerste zegels net over 
de postkantoren waren ver
spreid, werd de waarde van de 
duurste zegel, die van 12 Kreu
zer (60 Centesimi) naar bene
den bijgesteld (9 Kreuzer, re
spectievelijk 45 Centesimi). Dit 
hield verband met de bekrachti
ging van het Duits-Oostenrijks 
Postverdrag van 6 april 1850; 

daarin werd bepaald dat het 
porto voor enkelvoudige brie
ven tot 1 lood die over een af
stand van meer dan 20 mijl 
moesten worden vervoerd ne
gen Kreuzer zou bedragen, in 
plaats van de aanvankelijk ge
plande twaalf Kreuzer. Het was 
een dure grap: bijna een mil
joen Kreuzer-zegels en een half 
miljoen Centesimi-zegels wer
den verbrand. 
De drukvellen van de eerste 
emissie omvatten steeds vier lo-
ketvellen. Elk loketvel bestond 
uit acht rijen van acht zegelvel-
den, per loketvel dus 64 zegel-
velden. Linksonder op elk loket
vel werden steeds vierzegelvel-
den van een Andreaskruis voor
zien, zodat het netto aantal ze
gels per loketvel op zestig uit
kwam. Dat had men bewust zo 
gedaan: de Gulden bestond des
tijds nog uit zestig kreuzer. 
Door voor de hiervoor omschre
ven velindelingte kiezen verte
genwoordigde elke drukvel een 
waarde in Gulden die corre
spondeerde met de zegelwaarde 
in Kreuzer. Een vel zegels van 1 
Kreuzer kostte dus i Gulden, 
een vel van 2 Kreuzer 2 Gulden 
enzovoort. Zegels in samen
hang met een Andreaskruis zijn 
tegenwoordig heel gezocht. 

Bij de zegels in Centesimi ging 
dat natuurlijk niet op. Men han
teerde intern een sleutel waarbij 
twintig Kreuzer gelijkstonden 
aan i Lira (100 Centesimi). Eén 
Kreuzer correspondeerde dus 
feitelijk (zij het niet in werkelijk
heid) met vijf Centesimi. 
In de Oostenrijkse dienstorders 
werden de postzegels pas op 27 
april 1850 aangekondigd. On
danks de korte productieperio
de en ondanks de gewijzigde 
hoge waarde kwamen de zegels 
keurig op tijd, op i juni 1850, 
aan de loketten. Er zijn zelfs ge
frankeerde brieven bekend met 
als Stempeldatum 27 mei 1850. 

Wie een echte eerstedagbrief-
-1 juni 1850-bezit beschikt 
overeen Oostenrijks topstuk. 

ZOEKEN NAAR OPVOLGER 
Zoals gezegd: de eerste zegels 
van Oostenrijk werden vanaf 
het begin van hun bestaan als 
een 'voorlopige emissie' be
schouwd. Dat hield in dat men 
al meteen begon met de voor
bereidingen tot de uitgifte van 
een opvolger van de reeks. Er 
werden curieuze proeven met 
Mercurius-koppen gemaakt, cu
rieus omdat het verschil in 
waarde tussen de zegels werd 
uitgedrukt door de grootte van 
de zegels en curieus omdat de 
munteenheid moest worden af
geleid uit de vorm van de 
baard(!) van de handelsgod. 
Ook werden er ontwerpen ge
maakt waarin het portret van de 
keizer was verwerkt en verder 
ontwerpen met allegorische 
voorstellingen, omraamd door 
Biedermeier motieven. 
Ook werd er geëxperimenteerd 
met de papiersoorten die voor 
de eerste emissie werden ge
bruikt. In de catalogi wordt ook 
heden ten dage nog onder
scheid gemaakt tussen zegels 
op handgeschept en die op ma
chinaal vervaardigd papier. Net 

als in Nederland was ook in 
Oostenrijk de eerste emissie 

j ongetand. Dat verklaart waar
om er al snel proeven werden 
genomen om na te gaan of het 
mogelijk was de zegels gemak-
kelijk(er) uit het vel te verwijde
ren. Zo ging de Staatsdruckerei 
aan de slag met proeftandin-

' gen, terwijl in het stadje Tokaj 
(tegenwoordig in Hongarije) 
zegels van 'roulettedoorsteek' 
werden voorzien, de zoge
noemde Tokayer Durchstich. 

LANGE LOOPTIJD 
Geheel tegen de verwachtingen 
in was Oostenrijks eerste, 'pro

visorische' emissie een vrij lang 
leven beschoren. In de acht jaar 
van zijn bestaan moesten de 
drukplaten worden gerepa
reerd, hetgeen meestal beteken
de dat de losse afgietsels waar
uit de drukplaten waren samen
gesteld plaatselijk werden ver
vangen. Bij elke vervanging ver
anderde dus de samenstelling 
van de drukplaat. Aangezien -
we schreven het al eerder - er 
vele duidelijk herkenbare typen 
ontstonden doordat de waarde-
aanduidingen apart in de druk
platen moesten worden inge-
soldeerd, is het heel goed mo
gelijk om de diverse stadia van 
de drukplaten te reconstrueren. 
Verzamelaars die een zwak heb
ben voor het zogenoemde pla
ten kunnen bij deze emissie 
dus hun hart ophalen. Dat 
neemt niet weg dat het op deze 
wijze verzamelen geen sinecure 
is: gespecialiseerde Oostenrijk
verzamelaars maken gebruik 
van een heel ingewikkeld en vrij 
diepgravend identificatiesys
teem, waarbij wordt gelet op 
kenmerken als de inkadering 
van de zegels, de achtergrond 
van het staatswapen, het waar
decijfer, de vorm van de letters 
en veel andere uiterlijke identifi
catiepunten. 

De lange looptijd van de eerste 
emissie heeft er ook voor ge
zorgd dat er veel kleurvariëtei-
ten kunnen worden onderschei
den. Bepaalde kleuren zijn zelfs 
te koppelen aan bepaalde opla
gen. Toen het geel van de zegel 
van 1 Kreuzer een keer te licht 
uitviel, werden de vellen ge
woon omgedraaid en begon 
men opnieuw met drukken, dit
maal op de achterzijde. Deze 
'dubbelzijdige drukken' zijn na
tuurlijk bijzonder in trek, zeker 
als op de achterzijde een deel 
van een Andreaskruis te ontwa
ren valt. 
Het zal niemand verwonderen 

dat ook vervalsers zich over 
Oostenrijks eerste emissie heb
ben ontfermd. Opmerkelijk feit: 
voorde 'Milaanse' en 'Verone
se' vervalsingen wordt tegen
woordig meer betaald dan voor 
de echte zegels! 

VOER VOOR SPECIALISTEN 
Ondanks zijn 'voorlopig' karak
ter werden de zegels met het 
staatswapen nog tot in het jaar 
1858 in gebruik. Per 1 november 
moesten er wel nieuwe zegels 
komen, want toen werd het mo
netaire systeem in Oostenrijk 
veranderd. De Gulden zou 
voortaan uit honderd (in plaats 
van zestig) Kreuzer bestaan. 
Voor de nieuwe emissie, 'kei-
zerskop naar links in reliëfdruk', 
greep men gedeeltelijk (en 
waarschijnlijk dankbaar) terug 
op ontwerpen die al eerder wa
ren gemaakt om de 'voorlopige' 
emissie te vervangen. 
De emissie-1850 mag zonder 
twijfel worden beschouwd als 
de het intensiefst onderzochte 
reeks van Oostenrijk. De talloze 
typen, drukken, papiersoorten 
en kleuren bieden specialisten 
meer dan enige andere Oosten
rijke postzegelreeks de gelegen
heid tot specialiseren. 

Dezelfde reeks ais boven, maar nu m de 'Italiaanse' waarden 5, 70, 15, 20 en 45 Centtmi (illustraties: Staatsdruckerei 'Wien) 
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Argentinië 
Duwen 
Vier zelfklevende zegels 
van 75 cent met afbeel
dingen van duiven vor
men de inhoud van een 
op 18 maart in Argentinië 
verschenen postzegel
boekje. De laatste jaren 
zijn de boekjes van dit 
land voorzien van een 
sleufje, zodat ze in een 
verkooprekje gehangen 
kunnen worden. Opmer
kelijk bij dit boekje is - ik 
zag dat nog niet eerder 
bij zelfldevende boekjes -
dat het dichtgenaaid is. 
De oplage bedraagt 
150.000 boekjes. 

ESTAMPILLAS »3 

CORREO ARGENTiNO 

Het nieuuie Argentijnse boekje met 
uier postzcgelboekjes met afbeel
dingen uan duiuen. 

België 
Voetbalboekje 
Beide in dit nummer be
sproken postzegelboek
jes waren niet te vinden 
in het eerder door de Bel
gische post verspreide 
jaaroverzicht. 
Het voetbalboekje, ver
schenen op 27 maart, be
vat tien postzegels zon
der waarde-aanduiding 
met een afbeelding van 
zegevierende voetballers. 
De zegels zijn bestemd 
voor een gewone binnen
landse briefen vertegen
woordigen momenteel 
een waarde van 17 f. 

Tulpen 
Een Belgisch bloemen-

= boekje zag het licht op 17 
^ april. Het bevat tien ze-
"̂  gels met de aanduiding 
^ Zone A Prion te gebruiken 
^ voor brieven naar landen 
z; van de Europese Unie 
^ (Zone A). Op dit moment 
i is de waarde 21 f. Afge-

beeld op de zegel zijn tul-
I I A pen, variëteit 'Triomf, 
» " " sub-variëteit 'Kees Nelis' . 

De zegels in beide Belgi
sche boekjes blijven, ook 
na in het invoeren van de 
euro, onbeperkt geldig. 

Denemarken 
Koningin 60 
Ter gelegenheid van de 
zestigste verjaardag van 
koningin Margrethe II 
Icwam de Deense post op 
12 april met twee gele-
genheidszegels en acht 
nieuwe permanente 
waarden. De portretten 
op de zegels zijn vervaar
digd door de kunstenares 
Pia Schutzmann. 
Enkele nieuwe zegels zijn 
ook in boekjes verkrijg
baar. Een velletje van tien 
gelegenheidszegels van 4 
k. vormt de inhoud van 
een speciaal postzegel
boekje. Het automaat
boekje (jazeker, er zijn in 
Denemarken ook nog 
boekjesautomaten!) heeft 
een nieuwe inhoud: vier
maal 0.25 k., tweemaal 
0.50 k. (beide waarden 
van het vertrouwde golf-
lijnentype) en twee nieu
we zegels van 4 k. 

De Deense uorstin koopt - tijdens 
haar uokantic - zelfhaat bloe
men. 

Duitsland 
Zelfklevend 
Na een mislukt experi
ment in 1991 (de zegels 
plakten destijds niet 
goed) probeerde Duits
land het op 13 april op
nieuw. Op deze datum 
verscheen een boekje met 
tien zelfldevende postze
gels van i io pf. De zegel 
in het boekje verscheen al 
eerder op 27 april van het 
vorig jaar en heeft als 
motief 'Expo 2000 Han
nover'. 

Europa en Euro 
Een tweede Duits boekje 
met zelfl<levende postze
gels verschijnt op 12 mei. 
Het bevat de Europazegel 
(kinderen bouwen een 
toren van sterren) van dit 
jaar. Het is de eerste 
Duitse postzegel waarvan 
de waarde in pfennig èn 
in euro wordt aangege

ven. De inhoud bestaat 
uit tien zegels van i io pf 
ofwel 0 . 5 6 c . 

Groot-Brittannië 
Tariefverhoging per 2j april 
Het nieuwe eersteklasta-
rief voor brieven binnen 
Groot-Brittannië zou 
aanvankelijk op 3 april 
van 26 p. naar 27 p. gaan. 
Ook veel andere tarieven 
zouden iets in prijs ver
hoogd worden. Alleen de 
postzegel voor een lang
zame brief bleef ongewij
zigd op 19 p. 
Nadat er in eerste instan
tie een stokje voor gesto
ken was, zijn de wijzigin
gen alsnog op 27 april 
doorgevoerd. De voor 3 
april aangekondigde 
boekjes verschenen daar
om ook pas op de 27ste. 
Het gaat om de volgende 
exemplaren: £ i.- (drie
maal eersteklas, éénmaal 
tweedeklas), £ 2.- (zes
maal eersteklas, twee
maal tweedeklas), £ 1.60 
(viermaal 40 p.) en £ 2.60 
(viermaal 65 p.) . De eer
der dit jaar verschenen 
nieuwe boekjes met eer-
steklaszegels hoefden ui
teraard niet vervangen te 
worden. 

Botanische tuinen van Wales 
Op 4 april verscheen weer 
een zogenaamd label-
boekje. Het bevat vier 
eersteklaszegels (26 p. 
dus nog) en een geïllus
treerd label waarop aan
dacht wordt geschonken 
aan de opening van de 
Gardd Fotaneg Genedlaethol 
Cymru oftewel de Botani
sche Tuinen in Middleton 
Hall, Llanarthne, Car-
martheshire, Wales. 

Indonesië 
Nationale helden 
Nu pas werd bekend dat 
op 17 augustus van het 
vorig jaar in Indonesië 
een postzegelboekje is 
verschenen met viermaal 
vier zegels 'Nationale 
Helden'. De postzegels 
kosten elk 500 r., terwijl 
de prijs van het boekje 
10.000 r. bedraagt. Over 
oorzaak of doel van de 
toeslag van 2.000 r. is 
niets bekend. 
De helden zijn: Frans 
Kaisiepo (onder meer 
gouverneur van Irian 
Jaya), Martha Christina 
Tijahahu (dochtervan 
verzetsstrijder, begin ne
gentiende eeuw op i8-ja-
rige leeftijd in gevangen

schap gestorven), prof 
dr. W.Z. Johannes (op
richter van de Indonesi
sche Christelijke Partij) 
en Maria Walanda Mara-
mis (zette zich in voor 
het onderwijs aan meis
jes). 

PAHIAW4H NA510N 
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De uier Indonesische helden staan 
ook op de omslag ajgebeeld. 

Jersey 
Scheepvaartgeschiedenis 
Jersey bestaat al zo'n ze
ven- ä achtduizend jaar 
als eiland sinds een stij
ging van het zeeniveau 
het ' losmaakte' van Euro
pa. Wilden de bewoners 
het contact met de rest 
van de wereld onderhou
den, dan waren ze dus 
aangewezen op vervoer 
per schip. 

eindigend met een kits 
(licht zeilvaartuig) uit de 
negentiende eeuw. 
De postzegels zijn ook 
verkrijgbaar in een groot
formaat postzegelboekje. 
Dat bevat maar liefst vijf 
velletjes van acht zegels 
in een wisselende samen
stelling. Daarnaast bevat 
het boekje veel tekst en il
lustraties die betrekking 
hebben op Jersey en zijn 
maritieme geschiedenis. 
De nominale waarde van 
de veertig zegels die in 
het boekje zitten komt uit 
op £ 9.60, hetgeen ook 
meteen de verkoopprijs 
van het boekje is. 

Korea (Noord) 
Katten 
De Noord-Koreaanse 
post kwam op 6 februari 
met drie postzegels van 
50 j . waarop katten staan 
afgebeeld: een kat voor 
het raam, spelende jonge 
katjes en een moederkat 
met haar kroost in een 
mandje. Acht van zulke 
zegels hebben ook een 

JERSEY MILLENNIUM MARITIME HERHACE 

De kajt uan het nieuu;c boekje uan Jersey. 

Tegelijk met de opening 
van de internationale 
postzegeltentoonstelling 
The Stamp Show London 
2000 komt de post op 22 
mei met een serie van 
tien verschillende postze
gels waarop zeilvaartui-
gen uit de laatste twee
duizend jaar staan afge
beeld. Te beginnen met 
een Romeins koopvaar-
dijschip en eindigend en 

plekje gekregen in een 
postzegelboekje. De prijs 
van het boekje bedraagt 
4.20 w. (in Noord-Korea 
wordt voor een boekje al
tijd een kleine toeslag be
rekend). 

Apen en vlinders 
Twee boekjes volgden op 
25 maart. Het ene bevat 
acht zegels van 50 jon 
met twee verschillende 

5 a ^ H *,( 
I Korea Stamp Corporation 

Ook in Noord-Korea is de kat een populair huisdier. 



afbeeldingen van apen en 
het andere heeft als in
houd vlinderzegels van 
40 [Inachus w), 60 {Papilw 
Machaon), 80 (Hypoltmnas 
mtsippus) en 120 jon (Papt-
ho btanor). Van elke zegel 
zijn twee stuks opgeno
men. 

Namibië 
Dm nieuwe boelges 
Zonder veel details te ver
melden heeft de post
dienstvan Namibië in 
een overzicht aangegeven 
dat er dit jaar drie postze
gelboekjes verschijnen: 
op 21 maart ter gelegen
heid van '10 Jaar onaf
hankelijkheid', op 22 mei 
een grootformaat boekje 
'Namib' en op 7 decem
ber een boekje dat aan
dacht schenkt aan de 
burgerluchtvaart in het 
land. 

Noorwegen 
Fauna 
Al enige jaren geeft 
Noorwegen in april drie 
boekjes uit met typische 
Noorse motieven. Vaak 
bedoeld om nog eens de 
aandacht te richten op 
toeristische trekpleisters. 
Dit jaar is de dierenwe
reld aan de beurt. 
Op 7 april verscheen het 
drietal: tienmaal 5 k. (ko
ningsarend), tienmaal 
6 k. (eland) en tienmaal 
7 k. (walvis). 

Walvisindustrie 
De op 7 april verschenen 
Noorse walviszegel is 
ook nog in andere boek
jes verkrijgbaar. Het be
treft echter een uitgifte 
verzorgd door de postze
gelvereniging van San
defjord in samenwerking 
met het lokale postkan
toor. Het gaat om vier 
boekjes met acht zegels 
van 7 k. De kaftjes bevat
ten afbeeldingen van wal-
visvaarders uitLarvik, 
Tónsberg en Sandefjord. 
Op het vierde boekje is 
een walvisstation, Gryt-
viken, te zien. 

Singapore 
Postkantoren vroeger en nu 
Op 8 maart gaf Singapore 
vier gelegenheidszegels 
plus een blokje uit ter ge
legenheid van de opening 
van het nieuwe postcen-
trum SPC. Afgebeeld op 
de zegels zijn een post
kantoor aan de rivier uit 
1854 (22 c ) , het hoofd
postkantoor uit 1873 (60 
c.) en uit 1928 
($ I.-), en het nieuwe 
postcentrum ($ 2.-). Het 
blokje bevat vier zegels 
jonder waarde-aandui

ding voor lokale post 
(thans 22 c ) . 
Op dezelfde datum zag 
ook een grootformaat
boekje het licht. Het be
vat een aantal zegels uit 
de serie en kost $ 10.50. 

Feest 
In het midden latend 
wanneer het nieuwe mil
lennium nu eigenlijk be
gint, komt Singapore Post 
op 10 mei met een wens-
zegelboekje dat in het te
ken staat van het dagen 
van een nieuw duizendtal 
en een nieuwe eeuw. Het 
boekje bevat tien zegels 
zonder waarde-aandui
ding (22 c.) in vijf psy
chedelische kleuren. De 
woorden Yippee, Yeah, Hur
ray, Yes en Happy staan 
groot op de zegels met op 
de achtergrond een or
chideemotief Het boekje 
bevat bovendien een aan
tal stickers met specifie
ke wensen als Let's Party 
en Happy Y2K. 

Slovenië 
Plaatjes uit kinderboeken 
Op 21 maart verscheen in 
Slovenië een boekje met 
postzegels waarop figu
ren uit plaatjesboeken 
voor kinderen staan afge
beeld. Van de drie ver
schillende zegels van 20 
s. bevinden zich drie 
stuks in het boekje. De 
zegels zijn zelfklevend. 

Slowakije 
Kruisweg 
Al op 15 februari Icwam 
de Slowaakse post met 
een paaszegel waarop 
een met doornen ge
kroond Christushoofd te 
zien is. Het betreft een 
fragment van een uit 
1509 daterend paneel in 
de Sint-Jacobskerk te Le-
voèa. De 4 kronen kos
tende zegel is ook ver
krijgbaar in een boekje 
met tien van deze zegels. 
De totale oplage bedraagt 
7.000 boekjes. 

Tsjechië 
y00jaar mijnwet 
Onaangekondigd gaf de 
Tsjechische post op i 
maart een boekje uit met 
acht postzegels van 5 
kronen met het thema 
'700 Jaar Koninklijke 
Mijnwet'. De afbeelding 
op de zegel heeft betrek
king op het plaatsje 
Kutna Hora, waar al in de 
tiende eeuw zilvererts ge
vonden werd. Nadat eind 
dertiende eeuw zich hier 
Italiaanse muntmeesters 
vestigden, werd de hier 
geslagen Praagse ^ro^cAm 
wettig betaalmiddel in 
heel Europa. 
Vier vignetten complete
ren de inhoud van het 
boekje. Er zijn 50.000 
boekjes vervaardigd. 

met twintig zegels van 
33 c. met de koraalrode 
roos. 

IJsland 
Stoomwals/brandspuit 
De IJslandse post kwam 

brandweer. Nadien werd 
het voertuig door de 
brandweer overgeno
men. 
Beide zegels zijn uitslui
tend in boekjes van vier 
zegels verkrijgbaar. 

De IJslandse brandspuit uier zegels uormen de inhoud uan het postzegel-
boekje 

JOOXMt HRALOV ŜKfiHORKfPIÖÏVD 

8 kusü a 5 Kc 
40 Kc 

Het silhouet uan Kutna' Hora, eens de tweede stad na Praag, 

Verenigde Staten 
Tweezijdig 
Folie met aan twee zijden 
zelfl<levende postzegels: 
vorig jaar nam de Ameri
kaanse postdienst er een 
proef mee, die resulteer
de in het boekje met tro
pische bloemen van 3 
mei. Dit jaar volgen er 
weer twee van zulke 
boekjes, beide meta l eer
der verschenen zegels, 
die overigens nu wel het 
jaartal 2000 linksonder 
vermelden. 
Op 15 maart verscheen 
een boekje met twintig 
zegels van 33 c. met ver
schillende bessensoorten 
en op 7 april een boekje 

De uoorzijde uan de kajt uan het Sloujaakse paasboekjc is m kleur, tcr-
uiijl de zegels m het bockjegeheel m het donkerbruin zijn 

op 27 april met twee bij
zondere postzegels. De 
zegel van 50 k. beeldt een 
stoomwals uit 1911 af 
Het is een in Engeland 
vervaardigd voertuig dat 
in de wintertijd gebruikt 
werd voor de aandrijving 

Zwitserland 
Stadsgezichten 
De Zwitserse stichting 
Pro Patria koos dit jaar 
voor het thema 'stadsge
zichten'. De vier op 10 
mei uitgegeven postze
gels laten mooie stukjes 
van steden zien waar de 
stichting speciale projec
ten op stapel heeft staan. 
Zij helpt mee historisch 
waardevolle plaatsen (ge
bouwen, gebieden, par
ken, e.d.) voor de toe
komst te behouden. 
De hoogste waarde van 
de serie, de zegel van 
go-i-40 c., is ook in een 
postzegelboekje verkrijg
baar. Het bevat tien ze
gels en kost 13.80 f (80 
c. vervaardigingskosten). 

Op de zegels in het nieuuie Zuntscrsc boekje staat het historische markt
plein van Carouge a^ebeeld, een boerendorpjc ten zuiden uan Gencue, 
aandenuierdeArue 

van een steenvergruizer. 
Op dit moment is de wals 
te bewonderen in een 
openluchtmuseum. 
Op de zegel van 75 k. 
zien we een uit 1912 date
rende Zweedse motor
brandspuit . Aanvankelijk 
was de spuit eigendom 
van een bedrijf Bij een 
grote brand in Reykjavik 
in 1915 bleek deze spuit 
met zijn 480 liter per mi
nuut aanzienlijk nuttiger 
dan het primitieve blus-
materieel van de 'echte' 
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Opgaven voor deze rubriek 
in liet juninummer 2000 
(verscliijnt begin juni) moe

ten uiterlijk op i april aan

staande in het bezit zijn van 
de redactie van 'Philatelie', 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 

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

ren dat de genoemde evene

menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip

pen doorgang vinden. Ook 
zijn niet alle evenementen 
gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels 
slechts een onderdeel zijn 
van het op de beurzen aange

boden materiaal. Wij advise

ren u daarom met klem om 
bij het bezoeken van ver van 
uw woonplaats verwijderde 
evenementen eerst even met 
de organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

• 12,13 en 14 mei: 
Essen (Duitsland). Dertiende 
Internationale Bricjmarken
Messe, filatelistisclie 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 
(916 jaar) 10 mark. 
• 22 t/m 28 mei: 
Londen (GrootBrittannië). 
The Stamp Shou; 2000, wereld
postzegeltentoonstelling ge
organiseerd door P&O Eucnts 
in samenwerking met Royal 
iVlail. Earls Court Exhibition 
Centre, Warwick Road. Ca. 
3.500 kaders. Informatie: 
The Stamp Show 2000, P.O. 
Box 372, Haywards Heath, 
West Sussex RH17 7FL, 
GrootBrittannië. 
•30 mei t/m 4 juni: 
Wenen (Oostenrijk). 
WIPA 2000, internationale 
postzegeltentoonstelling 
(alle klassen). Austria Center. 
Inlichtingen: Organisations
komitee WIPA, Postfach 67, 
A1043 Wien (Oostenrijk). 
• 10, II en 12 juni: 
iVlondorfles Bains (Luxem

burg). Exphimo 2000, postze
geltentoonstelling met inter
nationale deelneming. The
ma: schaken. Pare Thermal. 
Openingstijden: op io/6 van 
II tot 18 uur op i i / 6en 12/6 
van 10 tot 12 en van 14 tot 18 

^ uur. Inlichtingen: Thill Ro
= ger, 8A rue du Baerendall, L
° 8212 Mamer (Luxemburg. 
_ • 21 t/m 25 juni: 
■^ St. Gallen (Zwitserland). 
^ NABA 2 o o o, nationale ten
^ toonstelling met internatio
^ nale deelneming, georgani
< seerd in opdracht van de 
 Zwitserse bond VSPhV. Deel

_ o. nemende landen: Zwitser

3 , . land, Liechtenstein, Duits
kk land, Oostenrijk en Neder
WW land. Eregast: Volksrepubliek 

China. Lokatie: OLMAhal. 
Inlichtingen: NABA 2000, 
Bahhofstrasse 8, CH9001 St. 
Gallen (Zwitserland). 
• 15 tot en met 21 augustus: 

Jakarta (Indonesië). Indonesia 
2000, wereldpostzegelten
toonstelling georganiseerd 
door de Indonesion Philatelic 
Association in samenwerking 
met PT Pos Indonesia (Persera). 
Inlichtingen: Organizing 
Committee Indonesia 2000, 
c/o IPA, lalan Pos 2 lakarta 
10710 (Indonesië). Email: 
ina20oo@jakarta.wasanta
ra.net.id 
• 21 en 22 oktober: 
Weert (L.). Raja 2000Limphi
lexXXXI, tentoonstelling in 
categorie 3 ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 
van Filatelica Weert en oms
treken. Philips van Horne 
Scholengemeenschap. Open 
Klasse, Eenkaderinzendin
gen. Openingstijden: op 
21/10 van 12 tot 18 uur en op 
22/10 van 10 tot 16 uur. In
lichtingen: G. Hendrikx, Ire
nelaan 27, 6006 HB Weert, 
telefoon 0495533862. 
• 21 en 22 oktober: 
Schiphol. Propagandalucht
posttentoonstelling georga
niseerd door De Vliegende 
Hollander ter gelegenheid 
van de herdenking van de eer
ste vlucht AmsterdamLon
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, 2991 RC Baren
drecht, telefoon 0180
614430. 
• 28 en 29 oktober: 
Amsterdam. Wedstrijdten
toonstelling van de organisa
tie 'Dag van de Postzegel' (ca
tegorie 2); ook ikaderinzen
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. 
Hoogerhuisvan Schellen, 
Van Baerlestraat 14 bov., 1071 
AW Amsterdam, telefoon/fax 
0206734323. Inschrijving 
sluit uiterlijk 30 juni a.s. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
• 13 mei: 
Dronten. De Open Hof 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof Uiverlaan 20,12
16. Telefoon 0105915346. 
Steenwijk. De Beitel, Molen
straat 24, 1016. 
Zeist. CC ZeistKerkebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho
nigstraat 3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
Zoetermeer. Bridgehome, 
Vernédesportpark ia, 1016. 
Telefoon 0793210551. 

• 14 mei: 
Alkmaar. De Rekere, Minder
waard 396,1016. Telefoon 
0306063944. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Prins Willem Alexanderlaan 
1,1116. Telefoon 030
6011918. 
• 20 mei: 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactijroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34, 
g.3015. Telefoon 055
3667769. 
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
eni^inc] uoor 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. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
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 119c, B
3680 Maaseik (B.). 
Noordwijk. Bollenbad, Nieu
we Zeeweg 65,1017. Tele
foon 0713614198. 
• 28 mei: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan 91, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Diemen. Burgemeester Bic
kerstraat46a, 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. 
• ijuni: 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,1016. 
Telefoon 0306063944. 
• 3 juni: 
Dieren. NFV Skandinauiè. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof400,13.3017. Tele
foon 0182396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297286886. 
• 4 juni: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9,3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Waalwijk. Het Nieuwe Lido, 
Vijverlaan 10,1016. Telefoon 
0306063944. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Tele
foon 0343573649. 
• 10 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van 
Gisteren, Beemsterstraat4, 
1016. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof Uiverlaan 20,12

16. Telefoon 0105915346. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,1013. Telefoon 024
6413608. 
• 12 juni: 
Amsterdam. Ondernemers
college, Jan Tooropstraat lo i , 
1016. Telefoon 030
6063944. 
Deurne. Het Trefpunt, Heu
velstraat 8, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
• 17 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30

17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
• 18 juni: 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 23 juni: 
Venlo. Motiugruppe Weihnach
ten. Wilhelmina, Kaldenker
kerweg 1,1317. Telefoon 
0773516251. 
• 24 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304353. 
• 2 ; juni: 
Echt. Willie, Houtstraat 7,13
16. Telefoon 0475486144. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135286408. 
Someren. De Ruchten, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
• 26 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 

Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 026
3340331. 

POSTZIGELVEILINGEN 
• 14 mei: 
Gouda. Poststukken en post^e
schiedcnis. Sheraton & Peel, 
Postbus 337, 2800 AH 
Gouda, telefoon 0182
572030, telefax 0182572070. 
• 14 mei: 
Gouda. Filotelistische literatuur. 
Boekenland, Postbus 337, 
2800 AH Gouda, telefoon 
0182572030, telefax 0182
572070. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

Mei: 
Verrassin^sze^els; 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: 
Stnpzeflels 2000, blokje met 
twee verschillende zegels van 
80 centen een boekje met vijf 
zegels van 80 cent (twee ver
schillende ontwerpen); ver
koopprijs boelqe f4.. . 
10 oktober: 
Nederlandse dieren; boekje met 
vijf zegels van 80 cent (twee 
verschillende ontwerpen), 
verkoopprijs f4.. 
15 o joflr Nederlandse postzegel; 
twee verschillende zegels van 
80 cent. 
Rouwzegel; zelfklevende versie 
van de rouwzegel van 80 cent. 
8 november: 
Kinderpostzegels; aantal zegels 
en/of blokjes onbekend; 
waarde(n): waarschijnlijk 
drie zegels van 80+40 cent 
plus een blokje van f7.20. 
28 november: 
Kortingzecjels 2000; velletje met 
twintig verschillende zegels 
van 55 cent. 

Aruba 

5 juni: 
Standaardzegels, Vier waarden: 
25, 55, 85 en 500 cent. 
28 augustus: 
Solidoriteit. Twee toeslagze
gels: 75+35 en 100+50 cent. 
26 oktober: 
Kinderpostzegels. Drie waarden: 
60+30, 80+40 en 100+50 
cent. 

Nederlandse Antillen 

24 mei: 
Stripzegcls; zes zegels (waar
den 5,10, 40, 75,100 en i io 
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 
Bneuenbussen; zegels van 110, 
175, 350 en 500 cent. 
I september: 
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Jubileumzegels Sociale Verzeke
ringsbank; zegels van 75, iio 
en 225 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorgzegels; thema: een 
brief aan het nieuwe millen
nium; zegels van 40-H5, 
754-25, iio-t-45 en 225-noo 
cent. 
15 november: 
Kortingzegels; waarden 40 en 
150 cent. 

Suriname 

Programma niet ontvangen. 

België 

8 mei: 
Sportzegels; twee zegels van 
174-4 f./€o.42-h0.io (respec
tievelijk taekwondo en Para
lympics), één zegel van 17 
f./€0.42 ('Belgian Olympic 
Team') en een blokje van 
304-7 f./€o.74-fo.i7 (triatlon, 
wielrennen, hardlopen). 
Muziek/2 50ste sterfdag Johann 
Sebastian Bach; boekje met zes 
zegels van onbekende waarde 
(muziekinstrumenten en 
portret van Bach). 
9 mei: 
Europazegel 2000; zegel van 21 

f./€o.52 (gemeenschappelijk 
ontwerp Europostlanden). 
19 juni: 
Werelderjgoed Unesco; drie ze
gels van 17 f./€o.42 (begijn
hoven, Grote Markt Brussel 
en scheepsliften van het Can
al du Centre). 
Toerisme; kerken en hun or
gels; vier zegels vani7 
f./€o.42 (Grimbergen, Ber
gen, Ninove en Bastenaken). 
II september: 
Jeugdjilatelie; zegel van 17 
f.Mo.42 (stripzegel). 
Henegouujse bloemententoonstel-
ling; zegel van 17 f./€o.42 (ge
mengd boeket). 
16 oktober: 
Artistieke reeks; vier zegels van 
17 f.Mo.42 (moderne kunst
werken). 
20 november: 
Kerstmis/Nieuwjaar; zegel van 
17 f./€o.42 (wedstrijd voor 
geestelijk gehandicapten; af
beeldingvan postbode). 
Een reis door de tuimtigste eeuu) in 
tacbtig zegels II; twintig ver
schillende zegels van 17 
f/€o.42 met afbeeldingen 
van belangrijke gebeurtenis
sen uit de vorige eeuw (the
ma's: oorlog & vrede en 
kunst). 

MUSiUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82 
2518 AD 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax:070-3608926 

Internet: www.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
tot en met vrijdag van 10-17 
uur, zaterdag, zondag en 
feestdagen 12-17 uur. 

Toegangsprijzen: volwasse
nen f7.50, 65-plussers en 4-
tot en met 15-jarigen f6.-, 
kinderen tot en met 3 jaar en 
houders van een MJK of CJP 
gratis. 

Een kleintje kunst 
Ds vormgeving van de Neder
landse postzegel 

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: 
• 'Vogels onder de loep', een 
thema-verzameling 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: 070-3307560. 
Op de algemene studiezaal in 
de bibliotheek kuntu, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070-
3307581. 

SAIVIENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

Met ingang van dit nummer 
van Filatelie wordt u weer 
geregeld geïnformeerd over 
de bijzondere poststempels 
en stempelvlaggen die PTT 
Post gebruikt. Het is moge
lijk een afdruk van de ge
noemde stempels te verkrij
gen. Alle onderstaande 
stempels zijn ontworpen 
door Paul Pleijs uit Den 
Haag. 

Bijzondere poststempels 
Ter gelegenheid van de Dag 
van de Jeugdfilatelie in Ze
venhuizen werd op 8 en 9 
april een bijzonder post
stempel gebruikt. Het stem
pel laat de Molenviergang in 
Zevenhuizen zien, een ver
grootglas neemt het jaar 
2000 onder de loep. 

t u t o v ^ 

hiertoe een bijzonder post
stempel gebruikt. Het stem
pel heeft twee ringen, zoals 
de vroegere scheepsstem-
pels. Verder symboliseert 
het stempel een postzegel-
bevochtiger. Vier postzegels 
liggen op het sponsje. De 
Henril Dunant vaart uit. 

Postzegelvereniging De Ka
naalstreek bestaat op 23 mei 
25 jaar. De vereniging geeft 
hiertoe een jubileumenvelop 
uit met een bijzonder stem
pel. In het stempel is een af
beelding opgenomen van 'de 
Krinkiespijer', symbool voor 
de Groningse Veenkoloniën. 

In Wenen wordt van 30 mei 
tot 4 juni de internationale 
postzegeltentoonstelling 
WIPA2000 gehouden. WIPA 
staat voor Wiener Internationa
le Postwertzeichen-Ausstellung. 
PTT is daar met een stand 
aanwezig en gebruikt een 
bijzonder stempel. De ber
gen in het stempel zijn terug 
te vinden in het logo van 
WIPA2000. 

: Zevenhf fapnl W 

Op het Rode-Kruisschip 
Henry Dunant werd van 5 tot 
en met 7 mei de postzegel
tentoonstelling Phila-Wijck 
gehouden. In de haven van 
Wijk bij Duurstede werd 

De Kanaalstreek iA 

Van 22 tot 28 mei wordt in 
Londen The Stamp Shou; 2000 
georganiseerd. PTT Post zal 
met een stand aanwezig zijn 
en gebruikt een bijzonder 
poststempel. Het stempel 
beeldt de overgang naar het 
nieuwe millennium uit voor 
de wereld van de filatelie. 

^ T h e Stamp Show 
ro 

WIPA 2 0 0 0 
W e n e n \ ^ 
P T T P o s t 
30 mei - 4 juni 2000 

Afdrukken van bovenge
noemde stempels zijn te ver
krijgen bij PTT Post Collect 
Club, Postbus 30051, 9700 
RN Groningen tot uiterlijk 
31 mei 2000 (het WIPA-
stempel tot 4 juni 2000). 
Hiertoe dient u geadresseer
de en voldoende gefrankeer-

Adressen sorteercentra 
Amsterdam: PTT Post Sorteercentrum Brieven Amsterdam, 
de bedrijfsleider, Postbus 98500,1000 ND Amsterdam; 
Den Bosch: PTT Post Sorteercentrum Brieven Den Bosch, 
de bedrijfsleider. Postbus 80008, 5201 EA 's-Hertogen-
bosch; 
Leidschendam: PTT Post Sorteercentrum Brieven Leid-
schendam, de bedrijfsleider Opzetten en Stempelen, 
Postbus 97000, 2260 SC Leidschendam; 
Nieumegein: PTT Post Sorteercentrum Brieven Nieuwe
gein, de bedrijfsleider Voorbereiding, Postbus 99900, 
3430 SC Nieuwegein; 
Rotterdam: PTT Post Sorteercentrum Brieven Rotterdam, 
de bedrijfsleider Opzetterij, Postbus 99000, 3009 SB Rot
terdam; 
Zuiolle: PTT Post Sorteercentrum Brieven Zwolle, de coör
dinator Technische dienst en de bedrijfsleider. Postbus 
99000, 8000 NA Zwolle. 

OPIOSSINGEN 
FIUQUIZ 
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 454-20 cent uit 1980 (ont
werp Lidia Postma). 

Vraag 2: 
In 1978 verscheen een zegel 
ter herdenking van de hon
derdste geboortedag van de 
acteur en regisseur Eduard 
Rutger Verkade. Op de zegel 
(ontwerp Jan Kuiper) staat 
Verkade afgebeeld in de rol 
van Shakespeare's Hamlet. 

de enveloppen of briefkaar
ten in een gefrankeerde om
slag te zenden. Links boven 
op de omslag vermeldt u 
welke stempelafdruk u 
wenst. PTT Post geeft tevens 
beursenveloppen uit met een 
afdruk van de betreffende 
poststempels. De envelop
pen kosten 435 gulden. 
Ook deze zijn te verkrijgen 
bij de Collect Club van PTT 
Post. 

Bijzondere stempelvlag 
Nog tot en met 26 mei wordt 
in de zes sorteercentra van 
PTT Post de bijzondere 
stempelvlag Koop r\\x ouderen-
postzegels gebruikt. Tot 26 
mei kunt u uw stempelaan-
vragen richten aan de be
treffende bedrijfleiders. 
Ook hier moet u uw geadres
seerde enveloppen/brief
kaarten toezenden in een ge
frankeerde omslag. Van de 
stempelvlag was bij het ter 
perse gaan van dit nummer 
van Filatelie helaas geen af
beelding beschikbaar. 
De adressen van de sorteer
centra staan vermeld in het 
hieronder afgedrukte kader. 

Vraag 3: 
In 1928 en 1956 verschenen 
ook zegels ter gelegenheid 
van de Olympische Spelen, 
maar de laatste keer was in 
1996; het ging om postzegels 
van 70 en 160 cent. 

Vraag 4: 
Een vliegende kraai vinden 
we op de luchtpostzegel van 
i2"/ï cent uit 1938, die in 1953 
nog eens is uitgegeven met 
een waarde van 25 cent. 

Vraag 5: 
Op de in Filaquiz afgebeelde 
postzegel met het portret van 
de Nederlandse politicus Oud 
zijn de voorletters 'P.J.' ver-
anderderdin 'J.P.'. 

w 
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OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053433.55.00 (privé 053433.33.98) Fax 053-434.10.94 

VEILING 158 
staat gepland op ^ / w J U l i l ^\j\3\3 in congrescentrum/schomuburg ORPHEUS te Apeldoorn. 
Voor deze veiling ontvingen wij vele belangrijke inzendingen: 

NEDERLAND: 
Betere zegels en series, gestempeld, ongestempeld en ook veel postfris. 
Speciaalcollecties emissie 1867, 1869 en 1876-1894 cijfer met veel STEMPELMATERIAAL. 
RoLzegels, los en in strippen van 5 en 21. 
Portzegels, gespecialiseerd op type en tanding. 
POSTGESCHIEDENIS; 
EO postgeschiedenis met belangrijk Zeeland en Friesland. 
Veel betere frankeringen, een collectie postale etiketten en posttarieven 
Postwaardestukken w.o. briefkaart met Ie dag 1 jan. 1871. 
Een collectie MACHINE STEMPELS 
STEMPELMATERIAAL: w.o. enkele honderden kavels PUNTSTEMPELS. 

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

Europa: aanbod van zegels en poststukken van vrijwel alle landen w. o. uitgebreid FINLAND, FRANKRIJK, 
LUXEMBURG en ZWITSERLAND (ca. 60 kavels luchtpostgeschiedenis in perfecte kwaliteit!) en o.a. 
LIECHTENSTEIN (VADUZ-blocpostfris). 
Een speciaalcollectie Denemarken, Zweden en IJsland tot 1914 in mooie kiualiteit. 

Overzee: Eng. koloniën, Israël, USA (o.a. Scott 27 brick red 3x op brief Orleans-Barcelona) enz. 

Censuur 2e W.O.; delen van een belangrijke collectie incl. 'undercover adressen'. 

Collecties, insteekboeken en dozen; ca. 2500 kavels van enkele tientjes tot vele duizenden guldens. 
(Inzetprijzen collecties Nederland vanaf ca. 6% cataloguswaarde) 

DEZE VEILING BEVAT EEN ZEER BELANGRIJK EN GROOT AANBOD COLLECTIES. 
Veel van deze collecties worden NIET VERKAVELD en geheel compleet aangeboden! 

Al met al bevat de veiling ca. 6000 kavels. 
Onze omschrijvingen zijn objectief en nauwkeurig, het gevolg: een enorm (en iedere veiling toenemend) aantal 
schriftelijke biedingen!! (en natuurlijk veel persoonlijk bezoek aan kijk- en/of veilingdagen in Enschede en Apeldoorn). 

INTERESSE: vraag onze nog steeds gratis(!) catalogus eens aan: een telefoontje, brief(kaarl) of fax is voldoende. 
De catalogus met alle informatie en tijden wordt onze clientèle half mei toegezonden. 

Veiling 159 staat gepland 1/2 september 2000 a.s. in Apeldoorn. 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot eind juni. 
Omvangrijke inzendingen kunnen afgehaald zvorden. 

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



NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
'©030-2894290 
fax 030-2800128 
Internet ht tp. / /www nbfv nl 
E-maiI- nbfv^nbfv demon nl 

Voorzitter 
r.J. Koek, Stationsplein 4f, 6953 
AB Dieren, 'B0313-413704 

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

Penningmeester 
S Tuin, Nieuweweg 115 
9649 AC Muntendam, ©0598-
626447 

FIP- en FEPA-zaken 
vice-voorzitter 
H Buitenkamp 
Ds van Pe tegemst raa t44 
9645 NW Veendam 
©0598-626274 

Juryzaken en Jeugdzaken 
P. Alderliesten 
Van Kijflioekstraat 63 
3341 SK Hendrik Ido Ambacht 
©078-6812576 

Evenementen 
P. Vi'alraven 
S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Bestuurslid 
B. Mol, Drossaardslaan 21, 4143 
BD Leerdam, ©0345-613002 

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

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
J.J M. Pieters 
Stan Kentonstraat 35 
2324 LL Leiden, ©071-5761726 
Matermolcommissaris 
Drs. H C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris C. Spoelman 
Hoofdstraat i, 3741 AC Baarn 
©035-5412526 
Openingst i jden elke eerste en 
derde za terdagmorgen van de 
maand van 10 30 tot 12.30 uur en 
de daarop volgende woensdagen 
van 10.30 tot 17 30 uur en van 
18.30 t o t 2 0 . 3 0 u 

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

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

Bondsinformatiebureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter P F A. van de Loo 
Bergweg 43,1217 SB Hilversum 
C.035-6245169 
fax 035-6233603 
Keurzendingen uitsluitend aan
getekend naar de secretaris 
A W A. Steegh, Postbus 220, 
1180 AE Amstelveen, ©023-
5384212 (na 20.00 uur) 

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

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

G.A. GLAS ONDERSCHEIDEN 
MET DE WALLER-MEDAILLE 

Voor zijn vele verdiensten 
voor de filatelie in Neder
land heeft het Bondsbe-
stuur onlangs de Waller-
medaille toegekend aan 
de heer G. (Gerrit) A. 
Glas. De heer Glas heeft 
zich jarenlang met grote 
toewijding ingezet voor 
de bevordering van de fi
latelie op velerlei gebied. 
Hij was de schrijver van 
talloze filatelistische arti
kelen in dag- en weekbla

den en heeft destijds in 
zijn loopbaan bij PTT Ne
derland als Directeur Ze
gelwaarden, de belangen 
van de filatelie op uitste
kende wijze gediend. De 
georganiseerde filatelie 
mocht toen profiteren 
van de uitgifte van post
zegels met daarop een 
toeslag ter bevordering 
van de filatelie. 
Verder heeft de heer Glas 
de functie van secretaris 

van de Stichting Hand
boek Postwaarden ver
vuld en heeft hij vele ja
ren de Stichting Filatelie 
als voorzitter gediend. 
In laatstgenoemde func
tie had hij een grote in
breng bij de organisatie 
van de tentoonstelling 
FEPAPOST in 1994 en 
heeft hij zich nadrukke
lijk ingezet voor het hou
den van een grote inter-
nadonale manifestatie ter 
gelegenheid van 150 jaar 
Nederlandse postzegels, 
deAMPHILEX2002. Ver-

OVERLEG MET DE REGIO'S 1 , 2 , 7 , 8 EN 9 
WORDT OP 13 MEI A.S. VOORTGEZET 

Op 13 mei aanstaande 
wordt op het Bondsbu
reau in Utrecht de vol
gende bijeenkomst van 
het Bondsbestuur met de 
Regio's I, 2 (Oosten 
West), 7, 8 en 9 gehou
den. 
Voor deze bijeenkomst is 
ook een vertegenwoordi
ger van LOG uitgeno

digd. Tijdens het overleg 
zal verder worden ge
sproken over de doelstel
lingen, de taken en het 
beleid van de Regio's. 
Het is de bedoeling dat in 
een later stadium ook de 
regio-indeling in Neder
land aan de orde komt. 
Daarbij zullen ook ande
re belanghebbenden, zo

als JFN en de landelijke 
verenigingen worden uit
genodigd. 

der heeft de heer Glas 
zich altijd met raad en 
daad ingespannen voor 
de bevordering van de 
jeugdfilatelie. Omdat de 
heer Glas, die vorig jaar 
om gezondheidsredenen 
terugtrad uit al zijn func
ties, niet in staat bleek 
om de onderscheiding 
tijdens de Algemene Le
denvergadering van de 
Bond in ontvangst te ne
men, werd de Waller-me-
daille door een kleine de
putatie van het bestuur 
thuis aan de heer Glas 
uitgereikt. 
Zoals u vorige maand in 
Filatelie hebt kunnen le
zen is de heer Glas op 14 
maart overleden. 

VOLGEND JAAR IN 
TOKIO: PHILANIPPON 

Van I tot 7 augustus 2001 
wordt in Tokio de FIP-
wereldtentoonstelling 
Philanippon 01 gehouden. 
De tentoonstelling staat 
open voor alle wedstrijd

klassen, inclusief de 
Jeugdklasse. Buiten de 
wedstrijdklassen kunnen 
ook inzendingen in de 
Open Klasse deelnemen. 
Nadere inlichtingen en 
aanvraagformulieren 
kunt u vragen bij het 
Bondsbureau. 

OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN 
IN HET JAAR 2000 

Hieronder vindt u een 
overzicht van de voor de 
rest van 2000 geplande 
postzegeltentoonstellin

gen. Het overizcht geeft 
de stand van zaken per 
26 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 aflcortingen beteke
nen het volgende: 
P = propagandatentoon-
stelling, J = jeugdten-
toonstelling en W = wed
strijdtentoonstelling. 

15-28sep 
1 

23-24 sep 

7 - 8 okt 

20-22 okt 

21-22 okt 

21-22 okt 

27-29 okt 

28-29 okt 

4-5 nov 

4-5 nov 

18 nov 

Jubileum Philatelistenclub Rotterdam 
A Dijkman, Mauveiaan 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 Burgerhartsingei 73, 
3813 NC Amersfoort 
RAJA 2000 (Limphilex XXXI) 
G P A H Hendnkx, Irenelaan 27, 
6006 HB Weert 0495-533862 
39* Dag van de Aerofilatelie 
J D H van As, Dintel 22, 
2991 RC Barendrecht 0180-614430 
PhilaEmmen 2000 
G de Vries, Veldakker 56, 
7841 AHSIeen 0591-361814 
Amsterdam 2000 
J C van der Bijl, Houtnjkstraat 9, 
1165 LL Halfweg 020-4974024 
250 jaar Berg en Dal 
J M Rijsdijk, Postweg 37, 
6523 KR Nijmegen 024-3221596 
Geinpost 2000 
A J S Vis, Tentwagendnft 3, 
3436 AC Nieuwegein 030-6049758 
Noordphila 2000 
R 0 Oberink, Valkenierslaan 1, 
9301 KM Leek. 050-5019547 

Gemeente Archief 
Rotterdam-C 

Boerhavemuseum 

Cultureel Centrum Helftheuvel 
Helftheuvelpassage 115 
's Hertogenbosch 
Amencahal 
Laan van Erica 50 
Apeldoorn 
School Philips van Home, 
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 
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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OVERZICHT VAN AANBIEDINGEN VAN DE 
SERVICE-AFDELING VAN DE BOND 
io6 
log 

124 

040 
009 
079 

080 

084 

085 

086 

105 

107 

116 

117 

013 
082 

053 
115 

112 
014 
074 

103 
051 

073 
122 

065 

Arts: Het briefpostwezen te 's-Hertogenbosch 22,00 
Bakker: Catalogus postagentstempels van 
Nederlandse schepen 12,00 
Bakker, S.J.: Communicatiemogelijkheden van 
geïnterneerden en krijgsgevangenen in Australië 
in de Tweede Wereldoorlog 150,00 
Benders: Postal History Curasao 99,00 
Blom: Postinrichtingen 1850-1906 40,00 
Bondsreeks nr i: Stempelrubriek NMP, 
deel 11922-1939 31,00 
Bondsreeks nr 2: Stempelrubriek 'De Philatelist', 
deell l 1927-1939 43,50 
Bondsreeks nr 3: Franssen - Postgeschiedenis 
Weert 57>50 
Bondsreeks n r4 : Sleeuw- Nederlands-Indië 
Emissies i870-'83-'92 (verbeterde uitgave) 42,50 
Bondsreeks nr 5: Steiner-Spork - Nederland, 
De portzegel 5 cent type B van 1870 30,00 
Bondsreeks nr 6: Heuvel, van den - Binnenlandse post-
tarieven naar afstand, i sept. 1850 tot i jan. 1871 37,50 
Bondsreeks nr 7: Heuvel, van den - Emissie Juliana 
Regina 1969-1986 36,00 
Bondsreeks nr 8: Siem - Moderne thematische 
filatelie 
Bondsreeks nr 9: Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de circulaire aanschrijvingen (enz.) 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 1870 -1895 
Bondsreeks nr 11: Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de verzameling van voorschriften 
betr. de Post- en Telegraafdienst 1895-1910 
Bondsreeks nr 12: Siem - Moderne thematische 
filatelie deel 2 
Braake, ter: Korte Kroniek van de geposte brief 
Bulterman: Nederlands-Indië, langstempels 
1864-1913 der hulpkantoren bestelhuizen; 
tevens herzien kantorenschema 
Bulterman: Japenese Occupation (Eng.) 1942-45 36,00 
Bulterman: Repubhk Indonesia, postwaarde-
stukken 1945-1049 
Catalogus Belastingzegels Nederland 
Club Rotterdam: 12 Filatelistische essays 
Costa, Da: Binnenlandse en internationale 
posttarieven van Nederland 1850 -1990 
Dal Nippon: Weense druk 
Dai Nippon: Catalogus Republiek Indonesië 
i7-8-'45 / 27-i2-'49 
Delbeke: Post vanuit de Nederlanden 1813-1853 
Delbeke: Nederlandse Scheepspost Nederland-
Oost-Indië 1610-1900 (incl. stempelcat.) 115,00 
Dieten, Van: Proevenboek 141,00 

16,00 

28,50 

31,00 

27,00 
20,00 

27,50 

63,50 
47.50 
10,00 

29,50 
35>oo 

35,00 
71,00 

015 
078 
096 
120 

lOI 
123 
114 
092 
026 
108 
002 
003 
118 
004 

005 
097 
102 
113 
043 

OII 
012 
069 
070 
048 
090 

100 

099 
068 

021 
076 
030 
093 
121 
087 
087a 
087b 
087c 
o87d 
087e 
058 
018 
047 

094 

119 

125 

Doorn, Van: Nederlandse Oorlogspost deel 2 25 
Flier, A. van der: Basisboek Filatelie 16 
Flier, A. van der: Filatelie van A tot Z 12, 
Geuzendam, ten: Postwaardestukken van 
Nederland en Overzeese rijksdelen (7e editie) 42. 
Goede, de: Postkantoor in een Biltsche Herbergh 25, 
Goldhoorn: De onbestelbare brief 40, 
Hager: Nederlandse Autopostkantoren i93g-'94 30, 
Hamraink: Geschiedenis van de Pokomachine 35, 
Horn: Postzegelboekjes Handboek 15, 
Ickenroth: Rijkspostin Limburg 36. 
Jeugd, JFN: ABC deel i 18. 
Jeugd, JFN: ABC deel 2 13, 
Jeugd, JFN: ABC deel 3 45, 
Jeugd, JFN: Ongewenste uitgiften en 
maakwerk in de filatelie 13, 
Jeugd, JFN: Woordenlijst F/N + D/N + E/N 15, 
Jonkers: Nieuwe Republiek 23, 
Kooij, van de: Rotterdamse plaatsnaamcode 31, 
Korte, de: Eenvoudige belastingzegels Nederland 10, 
Korteweg: 300 jaar Postmerken van Nederland 
(herdruk) 67, 
Loo, van de: Vervalsingen deel i 27, 
Loo, van de: Vervalsingen deel 2 27, 
Maandblad: Cumulatieve index 1922-1950 20, 
Maandblad: Cumulatieve index 1922-1980 42, 
Maandblad: Cumulatieve index 1950-1980 27, 
Petersen, J.G.E.: Postale perikelen in Hilversum 
tot 1944 36, 
Rijswijk: Persbrieven 26, 
Sandberg: Enveloppen 23, 
Sandberg: PTT in bevrijd Zuid-Nederland 39, 
Stapel: Spoorwegbriefl<aarten 25, 
Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus 
Nederlands-Indiè 142, 
Tandingmeters o, 
TSchroots: Luchtvaart-en luchtpostencyclopedie 72, 
Vellinga: Poststempels van Nederland (herdruk) 52, 
Verhoeven: Catalogus Perfins Nederland en O.G. 48, 
Vliegende Hollander: Nieuwe Luchtvaartcatalogi 35, 
Voorafstempeling Nederland deel I-VI (ringb.) 140, 
Voorafstempeling Nederland deel III 11, 
Voorafstempehng Nederland deel IV 12, 
Voorafstempeling Nederland deel V 17, 
Voorafstempeling Nederland deel VI 24, 
Voorafstempeling Nederland deel VII 24, 
Vries, de: Postale Etiketten 22, 
Wart, v.d.: Machinestempels 6e druk tot juli '91 30, 
Wart, v.d.: Reclame- en gelegenheidsstempels 
Nederland (6e druk) 17,00 
Weeber-Kortekaas/Bakhuizen vd Brink: 
Rondom Beatrix 7,00 
Weijer, de: De Aantekenstrookjes gebruikt in 
Nederlands Nieuw-Guinea 46,50 
Wichel & Zabel: Niederlande Ziffernausgabe 1876-1894 

Kijk ook eens op de website van de Bond (www.nbfv.nl) bij Service-Afdeling; daar wordt bij een aantal titels een korte beschrij
ving van de inhoud gegeven. Alle prijzen van boeken, materialen en insignes zijn inclusief verzendkosten. Bestellingen worden 
uitgevoerd na betaling op Postbanknummer 2015960 t.n.v. Service-afdeling NBFV, Postbus 4034, 3502 HA Utrecht.Buitenlandse 
bestellers moeten rekening houden met extra porto! Inlichtingen: L. van Dijk, Lek 54,1703 KJ Heerhugowaard, tel. 072-5711935. 

INSIGNES E.D. 
19 Speld 4,50 
32 Duif, sleutelhanger 6,00 
33 Duif, speld 6,75 
34 Duif, hanger/kettingi7,oo 
35 Bondsstropdas 25,00 

EMISSIE 1852 
(auteurs: van Balen-Blanken, 
Buurman, Poulie, Reed) 
5 cent Plaat III 40,00 
5 cent Plaat IV 40,00 
5centPlaatV 45,00 
5 cent Plaat VI 30,00 
10 cent Plaat I 40,00 
10 cent Plaat Ia Suppl. 238,50 
10 cent Plaat Ia Suppl. 363,50 
10 cent Plaat II 
10 cent Plaat III 
10 cent Plaat IV 
10 cent Plaat V 
10 cent Plaat VI 
10 cent Plaat VII 
10 cent Plaat VIII 
10 cent Plaat IX 
10 cent Plaat X 
15 cent 

40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
60,00 

(andere delen uitverkocht) 

MATERIALEN 
Transparante hoezen van 
polypropeleen, 0.13 mm dik 
(prijzen per honderd stuks, 
maten; hoogtexbreedte) 
091a 310x275 mm 50,00 
091b 300 X 270 mm 50,00 
091C 250 X 270 mm 50,00 
09id 300x213 mm 45,00 
091e 293 X 420 mm* 43,75 
* verpakking van 20 stuks 

NUMMERS PHILATELIE 
Prijzen per jaargang: 
1964-nu (ex. porto) f 5.-
1950-1963 (ex. porto) f 10.-
Jubileumnummers: 1972 en 
1982 f6 . -per stuk. 
Exemplaren van Philatelie uit 
de jaargangen vóór 1950 kos
ten f3 . - , losse exemplaren 
van 1950 tot en met 1963 f2.-
en losse nummers van 1964 
en later f i.- (alles per stuk en 
ex. porto). Bestellingen uit
sluitend telefonisch of schrif
telijk bij L. van Dijk, Lek 54, 
1703 K] Heerhugowaard; tel. 
072-5711935. We raden u aan 
een lijstje met verlangde 
nummers op te sturen. 

BOEKWERK BIJ NABA-CATALOGUS: VOOR
BEELD DAT TOT NAVOLGING INSPIREERT 

T e r g e l e g e n h e i d van d e 
Nationale Bnefmarkenaus-
stellun^ 2 0 0 0 (NABA 
2000) d ie van 21 to t en 
m e t 25 j u n i in St. G a l l e n 
(Zwi t se r l and ) w o r d t g e 
h o u d e n h e b b e n de o r g a 
n i s a t o r e n n ie t a l leen e e n 
c a t a l o g u s u i t g e g e v e n , 
m a a r o o k een b o e k w e r k 
m e t d e t i tel F a s z i n a t i o n 
d e s S a m m e i n s . In d e z e 
p u b l i c a t i e , d ie g e h e e l in 
k l eu r is g e d r u k t , w o r d t 
van een g r o o t a a n t a l ver
z a m e l a a r s een b lad ui t 
h u n v e r z a m e l i n g g e 
t o o n d , m e t daarb i j e en 
k o r t e besch r i j v ing en e e n 
fo to van d e desbe t r e f f en 
d e v e r z a m e l a a r . D a a r u i t 
bl i jkt w e e r e e n s da t h e t 
v e r z a m e l e n van p o s t z e 
ge l s e e n h o b b y is van alle 
leef t i jden en van alle r a n 
g e n en s t a n d e n in d e 

m a a t s c h a p p i j . Zo w o r d e n 
b l a d e n u i t v e r z a m e l i n g e n 
g e t o o n d van z a k e n m e n 
sen , k u n s t e n a a r s , s p o r t 
l i eden , s c h o o l g a a n d e 
j e u g d , w e t e n s c h a p p e r s 
en vele a n d e r e n . H e t 
b o e k is een u i t s t e k e n d e 
p r o m o t i e voo r d e filatelie 
en de m o e i t e w a a r d o m te 
b e w a r e n . H e t is o o k een 
v o o r b e e l d d a t n a v o l g i n g 
v e r d i e n t bij a n d e r e t e n 
t o o n s t e l l i n g e n o m d e b e 
l a n g s t e l l i n g v o o r d e h o b 
by a a n te w a k k e r e n . 

PAUL DAVERSCHOT 

Faszination desSammelns; igi pp., 
formaat A4, geiU. {tjeheel inkleur). 
Uittjetjeuen door NABA 2000, Zwitser
land. Verkrijgbaar bij de Seruice-Afde-
lin^ van de Nederlandse Bond uan Fi-
latelisten-Verenymtjen (beperkte opla
ge). Prijs (mcl. cataloous)Ji2 50, uer-
zendkosten/7,50. Bij toezending per 
postisdepnjsj 20.-. 

1 1 1 
•=—1 E S n , 

s.^ ! Faszination des 
Sammeins 

http://www.nbfv.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 catalogus op aanvraag. 

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

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

(kilo)waar voor uw geld 
grootformaat kwaliteitskilowaar per 100 
Nederland 
Australië 
Nw Zeeland 
Denemarken 
Noorwegen 
Zweden 
BRD I 
BRD 2 
USA 
Engeland 1 
Engeland 2 
IJsland 
Canada 

99 njke variatie met veel 
met'99 en veel HW 
met 99 en iets HW 
met '99 en iets HW 
met '99 , HW en boekjeszegels 
met 99en boekjeszegets 
met '99 en iets toeslag 
idem met 1/3 toeslag 
met '99, alleen 32c/33c zegels, prachtig 
met '99 , greetings en HW 
idem 50 % greetings en HW 
prachtig met hoge(re) waarden 
met veel '99, mooie sortermg 

Een uitgebreide hjst sturen wij u op aanvraag toe 
Spaar nu voor gratis kilowaar van uw eigen keuze' 
Spanjersberg Filatelie 
Breestrdat 12-2311 CR I eiden 
Tel/fax: 071 - 5145332 / e-mail: maitto:spanjers@xs4all.nl 
Pnj/en .̂ ijn incl porto Prijswijzigingen voorbehouden 
Levering na vooruitbetaling op giro 799 8'̂ 05 

gram 
12 50 
18 00 
25 00 
15 00 
18 00 
18 00 
15 00 
25 00 
26 00 
15 00 
27 50 
65 00 
28 00 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 3-maandeli|kse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 
Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieenservice 

Veilingschema 

maart 
juni 
september 
december 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel 0592-350486 
fax 0592-355861 
email poveia@wxs nl 

' P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

NIJMEEGSE 
POSTZEGELVEILINC I.P.V. 

Onze 79ste veiling wordt geliouden op 
27 mei a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u onze catalogus nog niet? 
Stuur dan even een briefkaartje naar N.P.V. 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt hem voor de veilingen in 2000 
gratis thuis. 

Voor de volgende veilingen kan steeds goed 
materiaal ingezonden worden. 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % N V P H 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % N V P H 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
e-nnail: ton.12@wxs.nl 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

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: kienhors@casema.net 

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

KIENHORST 
Turfsingei 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
)osttrein@pianet.ni 

WWW.KIENH0RST.COM 

http://www.de-hollandse.nl
mailto:spanjers@xs4all.nl
mailto:ton.12@wxs.nl
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kienhors@casema.net
mailto:insuiinde@wanadoo.nl
mailto:osttrein@pianet.ni
http://WWW.KIENH0RST.COM


De Postzegel 
VAKBLAD V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschi|nt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse ti|dschrift, dat maande l i j ks verschi|nt 
op minstens 48 pagina's met veel interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen en buitenland 

JAARABONNEMENT 2 0 0 0 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-1 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965 452 

t n V K V B P , B 8000 BRUGGE Of vraag gewoon informatie en 
een proefnummer Werfplein 6 B 8000 BRUGGE 

P S Ook onze advertentietarieven zi|n uiterst gunstig Profiteer ervan 
Inl Kortri|ksestraat22, B3010LEUVEN Tel en Fax 0032 16254970 

D.O. Brouwer Philatelist 
in en verkoop postzegels Nederland, Engeland en Kanaal
eilanden 
Ook inkoop frankeergeldig Bel voor de pri|sl 

tel 0511454261 
fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290ABKollum 

Rudolf Steltzer 
tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatensctiappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilingtiuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

Vooi een k'\ endig en actueel i aktijclsi hnft dat i ol staat met adiertenties 
\an mcrde hele wereld en elke maand \ii schijnt lees 

THE PHILATELIC EXPORTER 
's Werelds grootste postzegeltijdschrift 

(Opgericht in 1945) 
Vraag voor een gratis proefexemplaar 

PHILATELIC EXPORTER 
A P o Box 137, Hatfield, Herts, ALIO 9DB, UK 

iSk Tel -1-44 1707 266^^1 Fax -1-44 1707 274782 
i^U"^ E mail ptiildtexpo@aol com 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfnsse motiefzegels, 

(gratis pnjslijsten met Michel-nummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

zonder enige koopverplichting 
Postbus22517 IKXIDA ADAM tel en tax 020 6974978e mail wien@i,hellonl 

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 met te slechte pnjs kost u slechts 
een telefoontje 
Bel ons even vrijblijvend 
WIJ bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis 

Postzegelhandel 
Lodev\/ijk 

Tel 0346-550618 
b g g 06 51360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

KILOWAREN-PRIJSLIJST 
GRFZEGELS 
L A N D E N 
AMERIKA99/2000 
ASU MIXTURE 
AUSTRALIË 
BEIGIE 
BUNDn 
CANADA99/2000 
DENEMARKEN 
ENGELAND 
FINLAND 
FRANKRIJKW/00 
IJSLAND 
HOLLAND n 
IERLAND 
JAPAN 
LUXEMBOURG 
NEW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIEN 
SPANJE 
WEST EUROPA 
WERELDMIXT 
ZWEDEN 
ZWITZERLANDll 

lOOGR 

25 00 
MOO 
13 00 
23 00 
32 00 
3500 
14 00 
12 00 
15 00 
3500 
6000 
2000 
25 00 
2500 
34 00 
28 00 
2000 
4000 
25 00 
20 00 
25 00 
30 00 
1400 
32 00 

250GR 

60 00 
70 OO 
32 00 
50 00 
75 00 
75 00 
32 00 
25 00 
35 00 
75 00 

15000 
45 00 
60 00 
60 00 
75 00 
55 00 
45 00 

55 00 
45 00 
60 00 
70 00 
32 00 
75 00 

IKG 
MISSIE 

45 00 
65 OO 
65 00 
6000 

60 00 
50 00 
3000 
50 00 
60 00 

3000 
5000 
45 00 
60 00 
65 00 
80 00 
50 00 
6000 

60 00 
70 00 
50 00 
6000 

0.5KG 
W A R E N 

25 00 
35 00 
35 00 
35 OO 

35 00 
30 00 
20 00 
3000 
35 00 

20 00 
30 00 
2500 
35 00 
35 OO 
4500 
30 00 
35 OO 

35 00 
40 00 
30 00 
35 00 

PG 1644981 BAI^KE AfiO 
INS BAUK 89»»1343M 

PRUZEN ZUN IN HFL 
PftyZEN 2 U » w e t PORTO 
PRMZEN VOORBEHOUDEN 
LEVeniltó ZOtANG 

VOORRAAD STREKT 
lEVeRINQ VANAF Ft 50 0 0 
10% KORTING BU 
BESTa„ 
VAN 10 VERSCH r r a i s 
OPDRACHT GELIEVE AAN 

STAMPCORIKR BAtEKE BV 
POSTBUS 8802 
1006 JC AMSTERDAM-HL 
TELOZ0-ei38387 
FAX 020-6147088 
II = S0%QBPZ/50%TOeSl2 
Bezoek t«v«w ota« webstte 
HHp^/www coonact tal 

stompcomsT 

VERZAMELAAR 
grotere afw/ijkingen van 
Nederlandse postzegels (geen 
Wilgenburg), bijvoorbeeld: 
niet getand of een gedeelte niet 
bedrukt, trildruk enz. 
Eventueel te ruilen tegen 
andere zegels. 

A Spijkman, Dr A Jacobsstraat 13 
9611 EA Sappemeer, Tel 0598 393841 

ZOEKT: 

BEATRIKS 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ook mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijslijsten op Internet http//pzhronh.filasoft nl Tel 0313-419041 
D7U DOM UCDCPUCIT f^""' 03i3 413295 
rLn nUN nCnOUnCI I Email pzhronhSbart nl 

IK STOP MET HET VERZAMELEN VAN POSTZEGELS. 
Dn^ profiteei nu' 

Maak ƒ 25 - over op GIRO 5745102 of stuur naar P Bootsma Postbus 8198 1802 KD 
Alkmaar en ontvang voor ƒ 250 - Cat w NVPH Nederlandse postzegels postfris + 
daarbij mi|n prijslijsten met superaanbiedingen Nederland diverse andere landen 
collecties Albums e d Tevens T K gevr voor mijn bedrijf Condor Media frankeer-
geldige postzegels van Nederland en België 

Tel 072 5611342 Fax 072 5611969 

Door de uitwisseling van adverteHtieruimte met de Nederlandse Postzegelveiiing 6.V. te Amsterdam heeft 
Philapost geen advertentie deze maand. 

L£T m In juni, Juli en augustus geen "OPEN DAGEN". 
Vanaf september iedere 1^ vrijdag van de maand OPEN DAS! 

Tot ziens in Berkel en Rodenrijs op vrijdag! september 2000 van 10.00 tot 17.00 uur. 

Aüe 
van PMapost 

wensen u 
fijn« 

zomermaandan 
* i 



SAMENSTELLING: MEVR. A.C. VAN DER HAARAMPTMEIJER 
POSTBUS 132, 2770 AC BOSKOOP 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
5/332 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 
BELGIË 
273'oo. Sport; Europees 
voetbalkampioenschap 2000 
(Euro 2000); gemeenschap
pelijke uitgifte met Neder
land. 
17, 21 fr. (€0.43, o.52).Door
lopende samenhang met vig
net. Twee zegevierende voet
ballers in nationale outfit, 
voetbal; doorlopende achter
grond met publiek in natio
nale kleuren; vignet met tekst 
'stamps & foot are cool!' 
Postzegelboekje met tien 
zelfklevende zegels van 17 fr. 
(€0.43). 

17 fr. (€0.42). Poes en konijn 
lezen boek, inktpot met gan
zenveer (bekroond ontwerp 
van Sofie Vandeputte). 
PM 

273'oo. Rode Kruis; toe
slagzegel. 
1744 fr. (€o.42ho.io). Vlie
gers en beeldmerken Rode 
Kruis en Rode Halve Maan. 

273'oo. WWF*; bedreigde 
fauna (amfibieën en reptie
len). 

^ 17 fr. (€0.42). Viermaal. 
= Resp. Vipera berus (adder), 
° Lacertaagilis (zandhagedis), 
_ Hylaarborea (boomkikker), 
■̂  Salamandra salamandra 
^ (vuursalamander). 

34'oo. Dag van de postze
gel; thema 'lezen en schrij
ven, da's pas leven!' 

j ITBELGIOUE « f LGIE 0.42 i 

34'oo. Belgica 2001; filate
listische wereldtentoonstel
ling. 
17 fr. (€0.42) met vignet. 
Resp. portret van Francois de 
Tassis (vijfhonderdste ver
jaardag van zijn benoeming 
als kapitein en postmeester 
in Gent, 1501) ontleend aan 
een wandtapijt (met legende 
van OnzeLieveVrouwvan de 
Zavel) van de Brusselse werk
plaatsen begin i6de eeuw, 
vignet met tentoonstellings
beeldmerk en data 5
9/06/2001'. 

34'oo. Frankeerzegel type 
'nieuwe koninklijke beelte

nis'. 
30 fr. (€0.74). Por
tret koning Albert 
II (zie voor afbeel
ding melding 
11/786). 
i74'oo. De Gent
se Floraliën, bloe
mententoonstel
ling in SintDenijs
Westrem bij Gent. 
16,17, 21 fr. (€0.40, 
0.42, 0.52). Resp. 
Iris spuria, Rhodo

dendron (Smisiihybr.), Be
gonia. 

i74'oo. Prins Filipfonds 
(opgericht op 29 mei 1998, 
doel: bevorderen van uitwis
selingen tussen de gemeen
schappen). 
17 fr. (€0.42). Portret en mo
nogram. Prins Filipfonds in 
drie talen. 

1 #'̂ "'̂  
1 17 

1 
ÏCLG'EN 

i74'oo. Frankeerzegel; 
postzegelboekje met tien 
zelfklevende zegels. 
'Zone A', prior'. Tulipa varië
teit'Triomf, subvariëteit 
'KeesNelis'. 

BOSNIËHERZEG9VINA 
(Kroatische republiek) 
263'99. Frankeerzegel; et
nologisch erfgoed, kleder
dracht. 
0.40 (M). Vrouw uit de streek 
van Posavina. 
293'g9. Frankeerzegel; be
langrijke personen. 
0.30 (M). Dichter Antun 
Branko Simic (18981925). 
293'99. Frankeerzegel; 
oude steden. 
o.10 (M). Ruïne van de burcht 
Bobovac. 
3i3'99. Europa 1999; thema 
'nationale parken en natuur
reservaten'. 
1.50 (M). Natuurpark 
Blidinje. 
iiio'99. Frankeerzegel; in
heemse flora. 
0.80 (M). Dianthus freynii. 
i5io'99. Frankeerzegel; in
heemse fauna. 
0.40 (M). Martes martes. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
29io'g9. Kunst; iconen. 
Vel met achtmaal 0.50 (M) en 
centraal een vignet. Resp. 
'gevoelvolle Moeder Gods', 
'Moeder Gods van Cajnice', 
'Moeder Gods van Pelagoni
tis', 'St. Kirijak Otselnik', vig
net, 'Piëta', 'intocht in Jeru
zalem', 'St. Jovan Preteca Kri
lati', 'St. Sava en St. Simeon'. 
22ii'9g. Millennium. 
Vel met vijfmaal 0.50 (M) en 
een zegel van i. (M). Resp. 
vuur maken, uitvinding van 
het wiel, eerste teksten op 
steen; uitvinding van het 
'uurwerk' (afgebeeld o.a. een 
zandloper); ontdekking van 
ijzer (verwerking van ijzer); 
uitvinding stoommachine; 
uitvinding vliegtuig en auto; 
bemande maanlanding en 
ruimtestation. 
23i2'99. Honderdvijfender
tig jaar postdienst van de Ser
vische republiek. 
0.50 (M); blok van 3 (M) met 
samenhangend vignet. Resp. 
postkoets; posttartaren op 
karavaanweg. 

BULGARIJE 
Aanvullingen melding 4/294. 
22ii'99. Bulgaarse bron
nen. 
0.08, 0.60 L. Resp. pauwen
bron in Karlovo, bron in 
klooster van Sokolski. 
22ii'99. Kerstmis. 
0.18, 0.60 L. Resp. Maria met 
Kind, Christus. 
6i2'99. Scouting, 
o.10, 0.18, 0.30, 0.60 L. Resp. 
kampvuur, ehbo, eed afleg
gen, christelijke idealen. 

DENEMARKEN 
i24'oo. Zestigste verjaardag 

van koningin Margrethe II. 
4., 5.25 kr.; blok met beide 
waarden; postzegelboekje 
met tien zegels. Portret. 

i24'oo. Idem; frankeerze
gels, nieuw type portret ko
ningin Margrethe II (vijfde 
type sinds 1974). 
4,425.450. 5. 525
5.50, 5.75, 6.75 kr. 

i34'oo. Serie 'parlementen 
van deelstaten in Duitsland'; 

landdag van 'Nordrhein
Westfalen'. 
110 Pf Parlementsgebouw 
van architect professor Fritz 
Eller (19821988). 

i34'oo. Stad Greifswald 750 
jaar (Hanzestad). 
iioPf Stadsgezicht. 

i24'oo. Postzegelboekje. 
Inhoud: vier zegels type 'golf
lijnen' van 25 Ore, tweemaal 
50 0re 'golflijnen' en twee 
nieuwe frankeerzegels van 
4. kr. 

DUITSLAND 
i34'oo. Serie 'Kulturstif
tung der Länder' (stichting 
tot herwinning van verloren 
gegane kunst enerzijds en 
verhinderen van het uiteen
vallen van kunst uit nalaten
schappen anderzijds), 
iio, 220 Pf Resp. 'de verdrij
ving uit het paradijs' (1640, 
ivoren barokke beeldjes van 
Adam en Eva) van Leonhard 
Kern (15881662), 'Kasseier 
Tischbrunnen' (1652/1653) 
van Melchior Gelb (1581
1654). 
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i34'oo. Serie 'bruggen' met 
als thema 'bruggen verbin
den'. 
100 Pf 'Blaues Wunder' in 
Dresden (brug over de Elbe 
uit 1893, verbinding tussen 
Loschwitz en Blasewitz, aan
vankelijk de 'koning Albert 
brug', in de volksmond al 
snel 'Blaues Wunder' ge
noemd). 

ESTLAND 
ii2'99. Nieuwjaarsloterij; 
toeslagzegel. 
3,1041.90 kr. Afbeelding met 
kabouters (als kerstzegel 
melding 2/145). 
t4i2'99. Millennium. 
5.50 kr. Symbolische voor
stelling (klok op vijf voor 
twaalf). 
g3'oo. Tiende verjaardag 
congres van Estiand. 
3.60 kr. Symbolische voor
stelling. 
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i43'oo. Zegel van 10 kro
nen. 
10. kr. Munt van i kroon, 
jaartal 2000. 

FINLAND 
305'oo. Tangram; puzzel 
bestaande uit vijf driehoeken, 
een vierkant en een parallelo
gram (zie voor afbeelding en 
toelichdng het aprilnummer 
pagina 244). 
Drie zegels van 3.50 Fm. en 
vier vignetten. 

GROOTBRITTANNIË 
34'oo. Twee postzegel
boekjes. 
Inhoud: driemaal ist en een
maal 2nd; inhoud: dubbele 
aantal zegels. 
254'oo. Nieuwe frankeerze
gels n.a.v. tariefswijziging. 
8,33,40,41,45,65 p. 
254'oo. Postzegelboekjes, 
Inhoud: viermaal 40 p . ' Air
mail postcard' met strookjes 
'per luchtpost'. 
Inhoud: viermaal 65 p. 
'Worldwide airmail', strook
jes 'per luchtpost'. 
254'oo. Nieuwe frankeerze
gels voor NoordIerland, 
Schodand en Wales. 



ist, 40, 65 p. Resp. portret 
koningin Elizabeth II. 
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65 p. Tweemaal. Resp. drie 
'prins van Wales'veren, 
Schotse tartan (ruit) (als de 
op 86'g9 uitgegeven ze
gels). 

25'oo. 'Art and Craft'; mil
lenniumzegels 2000, V, nrs. 
17,18, ig, 20. 
Zegels 2nd, ist, 45, 65 p. 
Resp. keramiek/'Stokeon
Trent', craquelé aardewerk; 
'Täte Modern'/Londen 
(schoorsteen voormalig 
'Bankside Power Sation'); 
'Cycle Network Artworks' 
(opening van nationaal fiets
netwerk in juni, afbeelding 
van fiets op gestileerd fiets
pad); 'The Lowry/Salford' 
(digitaal gemanipuleerde il
lustraties van uitvoerende en 
visuele kunst op de 'Salford 
Quays' in 'Greater Manches
ter'). 

Europese sterrentoren te 
bouwen, hoofdletter E); re
genboog en drie witte duiven 
vormen jaartal 2000, wereld
bol. 

HONGARIJE 
203'oo. Pasen 2000. 
26, 28 Ft. Resp. vrolijk ge
kleurde paaseitjes, versierd 

203'oo. Serie nationale par
ken, III. 
29, 34 Ft. Resp.nationaal 
park FertóHansag, portret 
ornitoloog György Breuer 
(18871955), Erithacus sveci
cus (vogel), Siberische iris; 
nationaal park Donau
Drau, portretje wetenschap
per Pal Kitaibel (17571817), 
Ciconia nigra (vogel), Fridlla
ria (bolgewas, kieviets
bloem). 

ma kunst en wetenschap. 
Blok met tweemaal 800 L. 
(€0.41). Resp. 'L'enigma di 
un pomeriggio d'autunno' 
(het raadsel van een herfstige 
namiddag, 1910), 'Il tempio 
fatale' (de noodlottige tem
pel/kerk, igi4). 
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73'oo. Sport; wereldbeker 
skiën. 
4800 L. (€2.48). Skiër tijdens 
afdaling, wereldbeker. 

Zonder datum. Velletje met 
viermaal zegel ist en een ze
gel van £1.; herdruk kro
ningszegel (naar Yvert nr. 
281). Resp. kroningszegel 
Elizabeth II, velrand met EIIR 
(initialen Elizabeth II). 
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IERLAND 
93'oo. Schepen. 
30 p. Driemaster 'Jeanie 
Johnston' (passagier en 
vrachtschip met Ierse emi
granten naar Baltimore, New 
York en Quebec, hout vanuit 
NoordAmerika naar Tralee). 

GUERNSEY 
95'oo. Europa 2000; alle bij 
PostEurop aangesloten lan
den geven één zegel met het
zelfde ontwerp uit (zie onder 
Liechtenstein). 
21, 26, 36, 65 p. Symbolische 
voorstellingen. Resp. vlieger 
(vlag van Guernsey) met in 
jaartal 2000 eindigende 
staart; vier zeilen (van zeil
schepen met nationale flora 
van Engeland: roos, Schot
land: distel, Wales: narcis, 
Ierland: klaver) vormen 
jaartal 2000 en ronden de we
reldbol; de gezamenlijke af
beelding (kinderen uit ver
schillende landen dragen 
/anuit vier richtingen sterren 
jan om gezamenlijk een 

93'oo. Tweehonderdste ver
jaardag van de 'Act of Union' 
(goedgekeurd op i augustus 
1800). 
30, 50 p. Portretten van resp. 
Henry Gratan, John Foster. 

ITALIË 
43'oo. Komst van het mil
lennium; schilderijen van Gi
orgio de Chirico met als the

93'oo. Frankeerzegels; Ita
liaans 'design'. 
Vel met zesmaal 800 L. 
(€0.41). Resp. staande lamp 
van Achille Pier Giacomo 
Castiglioni (productie Flos, 

1962), boekenkast 'Carl
ton' van Ettore Sottsass 
jr. (Memphis, igSi), es
pressoapparaat 'Cupola' 
van Aldo Rossi (Alessi, 
1988), stoel 'Breese' van 
Carlo Bartole (Segis, 
igg5); stoel uit de serie 
'Le Tentazioni' van Mario 
Bellini (Cassina, 1973), 

kurkentrekker (poppetje 
'Anna G') van Alessandro 
Mendini (Alessi, 1994), tafel
lamp 'Atollo' van Vico Magis
tretti (OLuce, 1977), hang
lamp 'Titania' van Alberto 
MedaPaolo Rizzatto (Luce
plan, ig89, zie onder); 
eetkamerstoel 'Superleggera' 
van Gio Ponti (Cassina, 
1957), zitzak 'Sacco' van Gat
ti PaoHniTeodoro (Zanotta, 
1969), staande lamp 'Papillo
na' van Tobia Scarpa (Flos, 
1977), pan 'Pasta set' van 
Massimo Morozzi (Alessi, 
1982); staande lamp 'Lumi
nator' van Pietro Chiesa 
(Fontana Arte, 1937), serveer
meubel 'Boby' van Joe Co
lombo (Bieffeplast, 1970), 
stoel 'Ghost' van Cini Boeri
Tomu Katayanagi (Fiam, 
1987), buffet 'Quartetto' van 
Lodovico AcerbisGiotto 

Stoppino (Acerbis Interna
tional, iggi); stoelen uit de 
serie 'I Feltri' van Gaetano 
Pesce (Cassina, 1987), ver
rijdbare cassette 'Mobil' van 
Antonio CitterioOIiver Loew 
(Kartell, I9g4), 'appendiabi
ti': kapstok? ('Sciangai') van 

De Pas d'Urbino 
Lomazzi (Zanotta, 
ig74), stoel 'To
nietta' van Enzo 
Mari (Zanotta, 
1985); leunstoel 
'Fourline' van 
Marco Zanuso 
(Arfiex, 1964), ta
boeret'4825'van 
AnnaCastelliFer
rieri (Kartell, 
1979), koeler 
'TMT' van Bruno 
Munari (Zani & 

Zani, 1955), tafellamp 'Tolo
meo' van Michelle de Lucchi
Giancarlo Fassina (Artemide, 
1986); velrand met toelich
ting 'Design Italiano'. 
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io3'oo. Jubeljaar 2000; 
schilderijen/fresco's. 
450, 650, 800,1000,1200 L. 
(€0.23, 0.34, 0.41, 0.52, 
0.62). Resp. 'Geboortevan 
Christus met aanbidding 
door de herders en komst 
van de drie koningen' (Ghir
landaio), 'Doop en Verzoe
king van Christus' (Verone
se), 'het laatste avondmaal' 
(Ghirlandaio), 
'rouw om de Dood van Chris
tus' 
(Giotto), 'de Opstanding van 
Christus' 
(Piero della Francesca). 

JERSEY 
225'oo. Millennium; mari
tiem erfgoed, schepen. 
Vel met vijfmaal 22 en vijf
maal 26 p. Resp. Romeinse 
koopvaarder, vikingschip, 
oorlogsschip (13de eeuw), 

koopvaarder (14de
15de eeuw), Tudor 
oorlogsschip (i6de 
eeuw), oorlogsschip 
(17de eeuw), 'Navy 
Cutter' (marine zeil
sloep van oorlog
gschip, iSdeeeuw), 
bark (igde eeuw), 
'Oyster Cutter' (oyster: 
oester, igdeeeuw), 
'Ketch' (19de eeuw). 
Vel met tienmaal 22 
p., vel met tienmaal 26 

p. met op velrand beeldmerk 
'Stamp Show London 2000'; 
postzegelboekjes. 

56'oo. Onderwaterleven, 
IV; zeezoogdieren. 
22, 26, 34, 38,44, 64 p.; blok 
van £ 1.50. Resp. Tursiops 
truncatus, Globicephala me
las, Phocoena phocoena, Ha
lichoerus grypus. Grampus 
griseus, Lagenorhynchus al
birostris; Delphinus delphis. 

2i6'oo. Achttiende verjaar
dag prins William van VVales. 
75 c. Viermaal. Portretten. 
Resp. als skiër, met polosport 
op achtergrond, als een toe
komstige koningvan Enge
land met kasteel Caernarvon 
op achtergrond, met vuurwerk 
ter gelegenheid van zijn 'co
ming of age' (achttien jaar). 
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JOEGOSLAVIË 
252'oo. Vlinders. 
Strook met viermaal 10. din. 
en vignet. Resp. Nymphalis 
antiopa L., Parnalius poly
xena, vignet met bosgezicht, 
Limenitis populi L., Mela
nargia galathea L. 
i43'oo. WWF*, bescherm
de diersoorten; vogels. 

Strook met viermaal 10. din. 
en vignet. Resp. twee ver
schillende afbeeldingen van 
Perdix perdix, vignet met 
paddestoelen, twee verschil
lende afbeeldingen van Alec
toris graeca; beeldmerk. 
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lOlOATIË 
i6i2'9g. Uitgiftedatum 
melding 2/146 'overlijden van 
Staatspresident Franje Tudj
man (19221999). 

LIECHTENSTEIN 
g5'oo. Europa 2000; alle bij 
PostEurop aangesloten lan
den geven één zegel met het
zelfde ontwerp uit. 
i.io F. Gezamenlijke afbeel
ding (kinderen uit verschil
lende landen dragen vanuit 
vier richtingen sterren aan 
om gezamenlijk een Euro
pese sterrentoren te bouwen, 
hoofdletter E). 

95'oo. Wereldtentoonstel
hng 'Hannover 2000'; thema 
'mens, natuur, techniek' 
(ontwerpen van Friedens
reich Hundertwasser). 
70, go r., 1.10 F. Resp. 'geur 
van humus', 'Do Not Wait 
HousesMove', 'de auto: op 
weg naar natuur en schep
ping'. 

gj'oo. Fysieke handicap en 
wereldvrede; vereniging van 
mond en voetschilders no
digde leden uit de hele wereld 
uit om met als thema 'een 
vredesafbeelding' ontwerpen 
in te zenden. 
1.40,1.70, 2.20 F. Resp. 'vre
desduif van Antonio Martini 
(Italië), 'wereldvrede' van Al
berto Alvarez (Argentinië), 
'regenboog' van Eiichi Mina
mi (Japan). 

LITOUWEN 
iij'oo. Tien jaar herstel on
afhankelijkheid. 
Blok van 7.40 Lt. Zegel met 
onafhankelijkheidsverklaring 
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en handtekeningen, blok
rand met gebouw en nationa
le vlag. 

LUXEMBURG 
3i3'oo. Toegevoegde waar
de frankeerzegels. 
9 F. Portret van groothertog 
Jean. 

NOORWEGEN 
Wetenschappelijke namen 
melding4/296 'flora'. Resp. 
Pedicularis oederi, Nym
phaea alba, TroUius euro
paeus, Cirsium helenoides 
(zie ook 'Thematisch panora
ma', aprilnummer, pagina 
306). 

ski (18841942), professor J. 
Zwierzycki (18881961, on
derzoek archipel van Malei
sië, cartografie Indonesië). 

PORTUGAL 
Aanvulling melding 4/296 
'vogels'. 
85., 90.e. Resp. Podi
ceps cristatus, Phoenicop
terus ruber. 

2000 en getal 50 met in de 
nul beeldmerk Verenigde Na
ties), blokrand met weerver
schijnselen, meteorologische 
apparatuur en satellieten, 
schepen, vliegtuigen. 

3i3'oo. Muziekinstrumen
ten. 
3,12, 21, 30 F. Resp. hoorn, 
saxofoon, viool, piano (vleu
gel). 
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MALTA 
73'oo. Malta in de twintig
ste eeuw; contrasten tussen 
vroeger en nu. 
6,16, 22, 27 c. Resp. roei
bootje met passagiers en 
cruiseschip, dorpsmuzikan
ten (strijkinstrumenten) en 
toeristisch entertainment, 
echtpaar met dochter uit 
vroeger tijd en modern ha
vengezicht, boerenechtpaar 
met geit en veranderd 'Gozi
tan' landschap. 

OEKRAÏNE 
2oii'gg. 'Hetmane' 
(kozakkenhoofdmannen), 
V. 30 k. Hetman Iwan 
Wigoskij, slag bij de stad Ko
notop. 
26ii'gg. Kerstmis iggg. 
30, 60 k. Resp. 'koljadki' 
('Sternsinger': drie zingende 
verklede figuren voorafge
gaan door een sterdrager), 
fresco uit de 'St.Stephans 
Dom' in Wenen. 
30ii'gg. 'Zukunft auf Brief
marken' ('Stampin' the Futu
re'); wereldwedstrijd postze
gels ontwerpen voor kinde
ren. 
Blok met tweemaal drie ze
gels van 10 k. Resp. 'mijn 
droombeeld' (Ivan Kowalew
skij), 'roze gekleurde olifant' 
(IvanTschuew), 
'op ontdekkingsreis' (Dmitrij 
Werjbitzkij). 

OOSTENRIJK 
284'oo. Eerste beklimming 
van de Grossglockner twee
honderd jaar geleden. 
7. S. De Grossglockner en 
uitkijkpunt. 
284'oo. Serie 'Oostenrijkse 
sagen en legenden'; 'Der 
Hexenritt'. 
22.S. 
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MOLDAVIË 
iii2'gg. Kunstschatten van 
het historischnationaal mu
seum. 
25 b., 1.80, 3,60 L. Resp. 
helm en kandelaar van brons 
(4de eeuw voor Christus), 
keramische pot uit Thracië 
(iode8ste eeuw voor 
Christus), evangelieboek 
(1855). 

MONACO 
34'oo. Uitgiftedatum mel
ding 3/214 'de twaalf aposte
len'. 
34'oo. Internationale hon
dententoonstelling. 
6.50 F. (€0.99). Labrador re
triever en golden retriever. 

POLEN 
2i'oo. Millenni
um.Zegel met letter 
A (70 gr.). Elektro
nische verworven
heden (afbeelding 
van mens lijkend 
op anatomische te
kening van Leonar
do da Vinci, 1452
151g). 
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222'oo. Bekende Polen. 
1.55,1.95 Zl. Resp. etno
loog/socioloog B. Malinow

ROEMENIË 
2g2'oo. Pasen 2000; 'de 
Dag van de Opstanding'. 
1700 L. Geverfde eieren als 
symbool van vruchtbaarheid 
en wederzijdse genegenheid. 

R O M A N I A 

9 
1700L 

i24'oo. Internationale sa
menwerking in de ruimte. 
2., 3., 5. r. Resp. experi
mentele vlucht SoyuzApollo 
(ruimtelijke 'ontmoeting' van 
USSR en VS in 1975), interna
tionaal ruimtestation, inter
nationaal ruimtevaartproject 
'Sea take off point' (lancering 
vanaf zee). 
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i33'oo. Overdruk van 
'kroon' op 'fauna 1997'. 
1700 L. Mustela erminea. 

SLOVENIË 
2i3'oo. Bergen. 
18 Sit. Berg Storzic (2132 me
ter hoog), edelweiss. 
ivwwvwiwnwwwww^Mw« 

i43'oo. Overdruk van 'slang 
met kelkje' (vijzel?) op 'fauna 
1996'. 
1700 L. Natrix natrix. 
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2i3'oo. Illustraties (figu
ren) uit kinderboeken. 
20 Sit. Driemaal. Resp. 
'MacekMuri' (de voetballen
de kater Muri; creatie van 
dichter Kajetan Kovic, illus
tratie van JelkaReichman), 
'Mojca Pokraculja' (sprookje 
uit Karinthië uit 1976 met il
lustraties van Marjan Man
cek), 'Pedenjped' (van dichter 
Niko Grafenauer in 1966, la
tere uitgave met illustraties 
van Marjan Mancek in 1979); 
postzegelboekje met drie
maal drie zegels en negen 
vignetten met wensen. 

203'oo. Kunstschatten (de 
paradij svogel als kunst
object) van het 'Grigore Anti
pa' museum. 
1700, 2400, 9050,10050 L. 
Resp. Paradisaea apoda, 
Diphyllodes magnificus, 
Lophorina superba, 
Cicinnurusregius. 

2i3'oo. Terugkeer van bal
lingen 19411945. 
25 Sit. Landschap met vogels. 

RUSLAND 
203'oo. Vijftig jaar WMO*. 
Blok van 7. r. Zegel met 
beeldmerk (jaartallen 1950



2i3'oo. Fossielen. 
80, 90 Sit. Resp. trilobiet 
'Paladin (Kaskia) bedici', 
draviet. 

zij'oo. Jubeljaar 2000. 
Blok van 2000 Sit. Deur van 
de katliedraal in Ljubljana. 

SPANJE 
3i'oo. Honderdvijftig jaar 
Spaanse postzegels; zegel op 
zegel en portret koning Juan 
Carlos I (geboren in 1938, re
gerend sinds 1975). 
Vel met tweemaal zeven ze
gels van 35 P. Resp. Yvert nrs. 
2,1, 3,4,1 (met staatswapen 
uit 1850), 5, met staatswapen 
uit 2000. 

TSJECHIË 
54'oo. Pasen 2000. 
5. Kc. Mandje metpaasge
bak met afbeelding van lam
metje, beschilderde paasei
eren, penselen en boeketje 
lentebloemen. 
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54'oo. Praag, culturele 
hoofdstad van Europa in 
2000; kunstwerken als sym
bolen van schoonheid en cul
tuur van Praag. 
Blok met 9., 11., 17. Kc. 
met drie vignetten. Resp. 
standbeeld van 'de zegevie
rende winnaar' van Smrsa in 
Belveder, toren van Praags 
kasteel op achtergrond; hou
ten beeld van de harp bespe
lende koning David (uit de 
kerk van Na Karlove, 1725); 
koning Karel IV met regalia; 
vignetten met resp. beeld
merk 'Praha 2000', gevleu
gelde vrouw ment driespan 
paarden en letter P (Praag), 
symbolisch portret van Praag 
(schilderkunst, muziek, 
theater en literatuur). 

TURKIJE 
24i2'99. Karavanserais op 
de zijderoute. 
150.000, 250.000TL. Resp. 
karavanserai Sarapsa bij 
Alanya (ca.1240), Obruj bij 
Konya (1230). 

i2'oo. Millennium. 
275.000, 300.000 TL. Resp. 
wereldbol gedeeltelijk bedekt 
met hersenen, satelliet; 
Monachus monachus (Mid
dellandsezeerob). 
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23'oo. Millennium. 
75.000,150.000, 275.000, 
300.000 TL. Resp. mobiele 
telefoon, 'Hosgeldin 2000', 
internet, satelliet'Türksat'. 

lYETl 

WITRUSLAND 
i5ii'99. Automobielfabriek 
Minsk, II; vrachtwagens. 
51.000, 86.000 r. Resp. MAS
6430 (1998), MAS4370 
(1999)
25ii'99. 'Zukunft auf Brief
marken' ('Stampin' the Futu
re'); wereldwedstrijd postze
gels ontwerpen voor kinde
ren. 
32.000, 59.000 r. Resp. 
'landschap' (Olja Smanzer), 
'meisje in feestkleding' 
(Mascha Dudarenko). 
io3'oo. Frankeerzegels, IV; 
cultuur, historie en etnogra
fie. 
Zegel letter A, 3, 20 r. Resp. 
'national holiday kupala', 
muziekinstrument (lier), 
volksdans 'Kryshachok'. 
223'oo. Vogels uit 'het rode 
boek' van Witrusland. 
50 (tweemaal), 75,100 r. 
Resp. Burhinus oedicnemus, 
Mergellus albellus, Lagopus 
lagopus, Aquila pomarina. 

ZWITSERiAND 
203'oo. Rolzegel, type fran
keerzegels 'souvenirs' (mel
ding 3/216). 
50 c. Ibex. 
io5'oo. Pro Patria 2000; 
stadsgezichten 2000. 

70435 (tweemaal), 90440 
(tweemaal) c. Resp. restaura
tie historisch plein in Näfels 
(Glarus), herbestrating weg 
inTengia (Ticino), aanleg 
van verbindingsvoetpad tus
sen oude en nieuwe Brugg 
(Aargau), restauratie fontein 
en marktplaats van Carouge 
(Geneve). 
io5'oo. Europa 2000; alle 
bij PostEurop aangesloten 
landen geven één zegel met 
hetzelfde ontwerp uit (zie on
der Liechtenstein). 
90 c. Kinderen uit verschil
lende landen dragen vanuit 
vier richtingen sterren aan 
om gezamenlijk een Europe
se sterrentoren te bouwen, 
hoofdletter E. 
io5'oo. Honderd jaar 'Al
liance F'  Zwitserse vrouwen
raad. 
70 F. Symbolische voorstel
ling. 

io5'oo. 'NABA 2000', na
tionale postzegeltentoonstel
ling in St. Gallen. 
Blok met 70435, 20no, 
20410, 90445 c. Doorlopend 
beeld. Ontwerp van studen
ten van het college van 'de
sign' in St. Gallen (zie ook 
melding 8/9/607/608 'NABA 
2000') 
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BUITEN EUROPA 
ANTIGUA EN BARBUDA 
i63'98! Honderdvijfenze
ventig jaar Moravische kerk 
(broedergemeente) van Cedar 
Hall. 
20,45, 75, 90 c , $ 1.20, 2.; 
blokvan $ 6.. Resp. eerste 
kerkgebouw (gebouwd tus
sen 18221840) en bijge
bouw, school (1840), domi
nee Hugh A. Grant (predi
kantvan 19451953), kerk 
(1968), cisterne (1822), bijge
bouw; kerk (1968). 
ii5'98! Walt Disney; 'een 
jaar met Winnie the Pooh en 
zijn vrienden'. 
Twee vellen met zesmaal $ i.
; drie blokken van $ 6.. 
i78'98! Internationaal jaar 
van de oceaan, I; twintigdui
zend mijlen onder zee. 
Vel met 25 zegels van 40 c. 

met doorlopend beeld; blok 
van$ 6.. 
i78'98! Internationaal jaar 
van de oceaan, II; fauna. 
Vel met twaalfmaal 75 c. met 
doorlopend beeld; blokvan 
$ 6.. Resp. Pyrrhura melanura 
souancei, Ardea cocoi. Sterna 
hirundo, Trichoglossus hae
matodus, Chaetodon ephippi
um, Parupeneus cyclostomus 
en Stegastoma tigrinum, Da
syatis americana en Prionace 
glauca, Symphorichthys spilu
rus, Epinephelus striatus. 
Gramma melacara en Acan
thurus coeruleus, Dasyatis 
americana, Dasyatis america
na en Choriaster granulatus; 
Trygonorhina fasciata. 
208'98! Uitgiftedatum mel
ding 11/822/823 'Caricom*'. 
i9'98! Oude auto's. 
Twee vellen met zesmaal 
$1.65; blokvan $6.. 
Vel I. Resp. Torpedo (1911), 

Mercedes 22 (1913), 
Rover (1920), Merce
desBenz (1956), 
Packard V12 (1934), 
Opel (1924). 
Vel II. Resp. 
Ford (1896), Ford A 
(1903), FordT 
(1928), Ford T 
(1922), Ford Black
hawk(i929). Ford 
Sedan (1934). 
Blok. Ford (1929). 

2ig'g8! Moderne gevechts
vliegtuigen. 
Twee vellen met zesmaal 
$ 1.65; twee blokken van 
$6.. 
Vel I. Resp. Space Shuttle van 
de NASA*, Saab Gripen, Eu
rofighter EF2000, Suchoi 
Su27, Northrop B2, Lock
heed F117 Nighthawk. 

Vel II. Resp. Lock
heed YF22, Das
saultBreguet Ra
fale BO I, Mikojan
Gurewitsch MiG
29, DassaultBre
guet Mirage 
2000D, Rockwell 
BiB Lancer, Mc
DonnellDouglas 
C17A. 
Blokken. Resp. 
McDonnellDou
glas F18 Hornet, 
Suchoi Su35. 
ioii'98! Belang
rijke personen en 
gebeurtenissen uit 
de 20ste eeuw; uit
vinders met uitvin
dingen. 
Twee vellen met 

achtmaal 
$ I.; twee blokken van $ 6.. 
Vel 1. Resp. Rudolf Diesel en 
dieselmotor (vrachtwagen, 
onderzeeër, trein), Ferdinand 
Graf von Zeppelin en lucht
schip. Wilhelm Conrad Rönt
gen en röntgenfoto van hand, 
Werner Freiherr von Braun 
en start van Saturnusraket. 
Vel II. Resp. Carl Benz en 
auto, Albert Einstein en nu
cleaire paddestoel(wolk), Le
opold Damrosch Mannes en 
Leopold Godoesky en foto
toestel met dia's, HansJo
achim Pabstvon Ohain en 
Heinkel He 178, w. 
Blokken. Resp. Hans Geiger, 
William Shockley. 
iSii'gS! Wereldjamboree, 
Chili. 
90 c , $ I., 1.20; blok van 
$ 6.. Resp. handdruk, trek
tocht, groet; Robert Baden
Powell. 

I 

iSii'gS! Vijftigste sterfdag 
van Mahatma Gandhi (1869

1948). 
90 c, $ I., 1.20,1.65; blok 
van $ 6.. Portretten op ver
schillende leeftijden. 
iSii'gS! Vijftig jaar OAS*. 
$ I.. Beeldmerk. 
iSii'gS! Eerste sterfdag van 
Diana, prinses van Wales 
(19611997). 
$ 1.20. Portret. 
i8ii'98! Vijfentwintigste 
sterfdag van Pablo Picasso 
(18811973); schilderijen. 
$ 1.20,1.65,1.75; blokvan $ 
6.. Resp. 'figuren aan het 
strand', 'drie figuren onder 
een boom', 'twee vrouwen 
aan het strand'; 'stierenge
vecht'. 
i8ii'98! Honderdste ge
boortedag van Enzo Ferrari 
(18981988); auto's. 
$ 1.75. Driemaal; blokvan 
$ 6.. Resp. Dino 246 GT
GTS (van boven gezien), 
idem (vooraanzicht), 365 
GT4 BB (1977); Dino 246 GT
GTS (geel). 
i8ii'98! Tachtig jaar RAF*; 
gevechtsvliegtuigen. 
$ 1.75. Viermaal; twee blok
ken van $ 6.. Resp. McDon
nell Douglas Phantom FGRi, 
Sepecat Jaguar GRiA, Pana
via Tornado F3, McDonnell 
Douglas Phantom FGR2; 
Hawker Hurricane en Euro
fighter, Bristol F.2B en Aquila 
chrysaetos (vogel). 
24n'98! Zeevogels. 
15, 25, 45, 90 c. Resp. Pele
canus occidentalis, Calidris 
alpina, Fratercula arctica, 
Phalacrocorax varius. 
Vel met twaalfmaal 75 c. 
Resp. Somateria spectabilis, 
Larosterna inca. Alle alle, 
Rhodostethia rosea, Anous 
stolidus, Brachyramphus 
marmoratus, Sula bassana, 
Alca torda, Stercorarius lon
gicaudus, Cepphus grylle, 
Numenius phaeopus, Hae
matopus palliatus. 
Twee blokken van $ 6.. 
Resp. Diomedea exulans, 
Rynchops niger. 
ioi2'98! Honden. 
15,25, 65,75, go c , $ 1.20, 2.; 
blokvan $ 6.. Resp. border
collie, dalmatiër, weimaraner. 
Schotse terrier, langharige 
dwergteckel, golden retriever, 
pekinees; dalmaner. 

ARGENTINIË 
262'oo. Wijncultuur. 
Blokje met 25,50, 25 50 c. 
Resp. wijnstok en druif, flessen 
wijn, kurkentrekker, het proe
ven van de wijn (degustatie). 

i83'oo. Wereldjaar van de 
wiskunde. 
75 c. Symbolische voorstelling 
(symbool voor oneindig). 



i83'oo. Vogels; duiven. 
75 c. Viermaal; postzegel
boelqe. Resp. Columba 
picazuro, Columbina picui, 
Zenaida auriculata, Leptotila 
verreauxi. 

AUSTRALIË 
2ii'oo. Dag van Australië; 
de laatste 'Anzacs': 'Austra
lian and New Zealand Army 
Corps' ; nog levende Australi
sche soldaten die vochten bij 
Gallipoli. 
45 c. Viermaal. Resp. Roy 
Longmore (geboren in 1894), 
Walter Parker (geboren in 
1894, overleden 22 januari 
2000), Alec Campbell (gebo
ren in 1899), onderscheiding 
'19141915 Star'. 

i34'oo. Verjaardag l<onin
gin Elizabeth II (21 april). 
45 c. Portret en fotomontage 
van enkele bezoeken aan 
Australië. 

233'oo. Tuinen gedurende 
de jaargetijden; flora. 
Strook met vijfmaal 45 c. met 
doorlopend beeld. Resp. 
Banksia integrifolia, Harden
bergia violacea, Eucalyptus 
ptychocarpa; 'Swamp Bottle
brush ' of'Albany Bottle
brush ' met Acanthorchyn
chus tenuirostris (vogel); 
Canna x generalis 'Lucifer', 
Canna x generalis, Cannax 
generahs 'Brandy Wine'; 
Rosa 'Lord Gold', Rosa 
'Blush Rambler', Rosa 'Iced 
Parfait', Porphyrio porphyrio 
(vogel); Hisbiscus rosa
sinensis, Nerium oleander 
'Punctatum'; postzegelboek
je met tien zelfldevende ze
gels en geurend kaftje. 
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= i84'oo. Koreaanse oorlog 
° vijftig jaar geleden; inwijding 
_ monument in Canberra. 
^ 45 c. Drie medailles/onder
^ scheidingen (van Australië, 
^ het Gemenebest en Korea), 
^ landschap op de 38ste breed
< tegraad. 

225'oo. 'Towards Federa
tion' (federatie van zes kolo
niën: 'New South Wales', 
'Victoria', 'Queensland', 
'South Australia', 'Tasmania' 
en 'Western Australia'). 
45 c , $ 1.50. Beide tweemaal; 
blok met alle zegels. Resp. 
stembureau (stemmen in 
1898, tekst 'yes, no') , wach
ten op de uitslag buiten het 
'SunFire Office' in Geraldton; 
allegorische voorstelling 
'Birth of the Commonwealth ' 
van George Dancey, koningin 
Victoria; blokrand met toe
lichting. 

i i5'oo. Natuur en natie. 
45 c. Vijfmaal met samen
hangend vignet. Resp. Heli
chrysum bracteatum (flora), 
Australië en wereldbol (satel
lietfoto met sterrenbeeld het 
Zuiderkruis), Icangoeroe 
(Macropus rufus) en vlag, 
zand/zee/lucht met op voor
grond het Zuiderkruis, re
genwoud. 

BAHREIN 
262'oo. Tentoonstelling 
Dilmun cultuur; vierduizend 
jaar oude cultuur, Bahrein 
speelde een cruciale rol bij in
ternationale handel tussen 
zuidelijk Irak (oude Mesopo
tamié) en Oman en Indus
vallei (Harappan cultuur). 
100, 200, 250 fils. Drie ver
schillende afbeeldingen van 
landkaart met tentoonstel
lingsvoorwerp, portret van de 
emir. 

BELIZE 
Aanvulling melding 4/298 
'frankeerzegels, fauna'. 
Wetenschappelijl<e namen 
resp. Iguana, Agouti paca 
nelsoni, Alouatta pigra, Ta
mandua mexicana, Eretmo
chelys imbricata, Mazama 
americana, Panthera unca, 
Trichechus manatus, Croco
dylus moreleti, Tapirus 
bairdii, Tayassu tajacu. Boa 
constrictor. 

BERMUDA 
i j 'oo. Pioniers vooruitgang 
(suffragettes). 
30 c. Driemaal. 
235'oo. Wedstrijd grote 
zeilschepen. 
5, 30, 60, 65, 80 c. 

CANADA 
52'oo. Sport; 'AllStar 
Game' van de NHL ('National 
Hockey League'); ijshockey. 
Vel met zesmaal 46 c. met sa
menhangende vignetten met 
portretten van bekende spe
lers. Resp. Wayne Gretzky 
('The Great One'/ 'LaMer
veille'), Maurice 'Rocket' Ri
chard, Bobby Orr, Gordie 
Howe ('Mr. Hoclcey'), Doug 
Harvey, lacques Plante; vel
rand met beeldmerk, gebou
wen 'Maple Leaf Centre' en 
'Air Canada Centre', sterren. 

iMIIIlullS^HilEiii 

i3 'oo. Vogels, V. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. Wilsonia canadensis, 
Pandion haliaetus, Gaviapa
cifica, Cyanocitta cristata; 
postzegelboekje met twaalf 
zelfl<Ievende zegels. 
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i73'oo. De millenniumcol
lectie, XIV; thema 'techniek 
en technologie'. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. bruggen en tunnels 
('Le col Rogers'/ 'Rogers 
Pass'), imposante water
krachtcentrales (rivier de 
Manicouagan), Canadees 
ruimtevaartprogramma, 'La 
Tour CN'; nationale toren 
(zendmast). 

i73'oo. De millennium
coUectie, XV; thema 
'uitvinders'; portretten. 
Blokje met viermaal 46 c. 

Resp. uitvinder George Klein 
(achtergrond met rader
werk). Abraham Gesner ('va
der' van de olieindustrie, 
olielamp en kolf), Alexander 
Graham Bell (schema), lo
sephArmand Bombardier 
('getting around in the win
ter'/'vision et determina
tion'). 

i73 'oo. De millenniumcol
lectie, XVI; thema 'voedsel'. 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. portret van 'de markies 
van de tarwe' Sir Charles 
Saunders en korenaren. Dr. 
Frederick Tisdall met baby
voeding 'Pablum' ('babies 
zijn er gek op' , babytoetje vol 
gesmeerd met Pablum), Dr. 
Archibald Gowanlock Hunts
man 'de vriend van de vis
sers', 'McCain Foods' op vier 
continenten (aardappelak
ker, verpakte 'McCain' fri
tes). 
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i73 'oo. De millenniumcol
lectie, XVII; thema 'grote on
dernemers' (laatste serie van 
de 17 millenniumseries). 
Blokje met viermaal 46 c. 
Resp. 'Hudson's Bay Compa
ny', 'Bell Canada Enterprises' 
brengt de wereld dichter bij 
ellaar (gestileerde satelliet), 
'RoseAnna Vachon' (onder
nemersfoto 'I.A. Vachon & 
Fils', chocoladekoelqes), 
'Weston de bakker op de 
hoek' (verschillende brood
soorten). 

254'oo. Vijfenzeventig jaar 
'the calling of engineer'; 
ritueel loopbaan/beroep in
genieurs (19252000); 
Vel met twee stroken van acht 
zegels van 46 c. met midden
veld. . 

CAYJWANEILANDEN 
Afbeelding/aanvulling mel
ding 4/298 'koningen en ko
ninginnen door de eeuwen 
heen'. 
Behalve gemeld vel een losse 
zegel van 10 c. 

CAYMAN * i 
ISLANDS ER 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
i63'oo. Honderd jaar uni
versiteit van Soochow. 
5., 25.. Resp. toegangs
poort, gebouw van de cam
pus Waishuanghsi, rivier de 
Shuangshi; monument 'de 
gerechtigheid', schoolem
bleem, Ansuhal; universi
teitsmotto in Chinese karak
ters op beide waarden. 

i24'oo. chinese klassieke 
novelle 'The Romance of the 
Three Kingdoms'. 
3.50 (tweemaal), 5., 20.. 
Resp. de drie helden Liu Bei, 
Guan Yu en Chang Fei zwe
ren broederschap; Guan Yus 
leest 's nachts een boek ter
wijl hij zijn schoonzuster be
schermt; drie bezoelcen van 
Liu Bei aan het huisje met rie
ten dak; laden van boten met 
bundels stro om pijlen op de 
vijand buit te maken. 
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CHRISTMASEILAND 
i34'oo. Gezichten van jon
geren en ouderen van Christ
maseiland (zie ook melding 
2/148 van Australië). 
Strook met vijfmaal 45 c. 
Resp. Yeow lian Min, Ida 
Chin, HoTakWah , Thomas 
Faul en James Neil, Sanniah 
Kawi. 

COCOS (KEELING) 
EILANDEN 
i34'oo. Gezichten van jon
geren en ouderen van Cocos 
(Keeling) eiland (zie ook mel
ding 2/148 van Australië). 
Strook met vijfmaal 45 c. 
Kleurdoorloper. Resp. Ratma 
Anthoney, Nakia Haji Dol
man, Muller Eymin, Courtney 
Press, Mhd AbuYazid. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
iSio'gg. America Upaep*; 
het nieuwe millennium zon
der wapens. 



$ 2., 6.. SymboHsche voor
stellingen. Resp. duif boven 
gebroken geweer en mijnen, 
atoomwolk met verbodsbord. 

lumbus, ' vuurtoren). 
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25. C. Beeldmerk met getal 
40, tekst. 

m 

22io '99. Dag van de postze
gel. 
$ 5.. Portret van Dr. Luis F. 
Thomén, boek 'Dominican 
Republic, The Issues of 1866
1874'. 

REIMBUCA DOMMCANA 

iMoasaui „„ , 

i7i2'g9. Muziek; klasssieke 
musici met instrumenten. 
$ 5.. Driemaal. Resp. José de 
Jesus Ravelo (18761951) en 
klarmet, Juan Francisco Gar
cia (18921974) en trompet, 
Manuel Sirao Rojas (1916
1988) en saxofoon. 

ioii'99. Millennium 
$ 3., 5.. Resp. Symbolische 
voorstellingen. 

REPUBLICA SS. • 
OOMINICANA S S K : 
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3i2'99. Vogels; de specht. 
1.50 C. Vijfmaal. Resp. Mela
nerpes aurifrons, Piculus ru
biginosus, Sphyrapicus va
rius, Dryocopus lineatus, 
Melanerpes formicivorus. 

30i2'99. Honderd jaar 'Bil
letesmunicipales'. 
$ 2.. Vijfmaal; blok met de 
vijf zegels. Resp. Santo Do
mingo/San Pedro de Macoris, 
Puerto Plata/Moca, Santia
go/Cotui, S.F. de Macoris/La 
Vega, San Cristobal/Samana. 

7i2'99. Zeventig jaar bond 
van kofïieplanters. 
10. C. Beeldmerk met getal 
70, landkaart, tekst. 

BSatvador <i^^ 
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23i i  '99. Tweede topconfe
rentie Afrikaanse, Caribische 
en 'Pacific' staatshoofden 
(ACP, zetel in Brussel). 
$ 5., 5., 10.. Resp. land
kaart Caribische gebied met 
walvis, voorouderbeelden op 
Paaseiland (Grote Oceaan), 
kaart van Afrika met leeuw; 
beeldmerk. 

iMUaDOiÖCM 

29i i '99. Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
$ 6.; blokvan $ 10.. Symbo
lische voorstellingen; beeld
merk. 
3i2'99. Vijftig jaar Udual*. 
$ 6.. Symbohsche voorstel
ling met getal 50. 

REPUBLKADOMINICANA 
UNMK umcfHouxs ce uKnu Ltnu 
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i4i2'99. 'Faro a Colon' (Co

30i2'99. Vijfenzeventig jaar 
kamer van handel en indus
trie. 
$ 10.. Symbolische voorstel
ling met getal 75 en beeld
merk. 

6i'oo. Millennium. 
1.50 C. Symbolische af

beelding, tekst 'Salvadoreflos 
2000, El Renacer (wederge
boorte) de Una Patria'. 

EGYPTE 
23i2'9g. Feestelijkheden 
2 0 0 0 . 
20 P. Tweemaal. Flora. 
30i2'99. Kunstenaars. 
20 P. Viermaal. Resp. zan
ger/musicus Farid El Atrach 
(19131976), zangeres/film
ster Laila Mourad (1918
1995), acteur Anwar Wagdi 
(19111955), filmproducente 
Assia Dagher (19011986). 
3i'oo. Vijftig jaar universi
teit van Ein Shams. 
20 P. Hoofdgebouw, beeld
merk universiteit. 
20i'oo. Islamitische ont
wikkelingsbank. 
20 P. Achthoekige ster met 
beeldmerk. 

EL SALVADOR 
24ii '99. Veertig jaar Inter
Amerikaanse ontwikkeling
bank (BID: Banco Interame
ricano de Desarrollo). 

i7i'oo. Vijfentwintig jaar 
'Patronato Cuerpo de Bom
beros de El Salvador'; brand
weer. 
2.50, 25. C. Resp. brand 
blussende en hulp verlenende 
brandweerman, beeldmerk. 
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EQUATORIAAL GUINEE 
1999. Geboorte van Christus 
2000 jaar geleden; schilderij
en. 

500 F. Driemaal, in samen
hang. Resp. 'Kruisiging' 
(Diego Velazques, 1599
1660), 'aanbidding door de 
koningen' (Peter Paul Ru
bens, 15771640), 'de Heilige 
Familie' (Michelangelo Buo
narroti, 14751564). 
1999. Flora;orchideeën. 
400 F. Viermaal, in samen
hang. Resp. Cattleya leopol
dii, Angraecum eburneum, 
Paphiopedilum insigne, An
sellia africana. 

ERITREA 
i6'98! Uitgiftedatum mel
ding 10/742 'inheemse wo
ningen'. 
23ii'98! Inheemse kapsels. 
10, 50, 85, 95 c. Resp. Cuna
ma, Tigrinys, Bilen, Tigre. 
28i2'98! Inheemse muziek
instrumenten. 
15, 60, 75, 85 c. Resp. chira
wata (strijk en blaasinstru
ment), imbilta/malaket/ 
shambeko (blaasinstrumen
ten), kobero (trommel), k'rar 
(snaarinstrument). 
245'99. Acht jaar onafhan
kelijkheid. 
60 c , I, 2 N. Onafhankelijk
heidsstrijder met vlag. 

ETHIOPIË 
93'99. Moeder Teresa 
(19101997). 
45, 55 c , I., 2. Birr. Portret
ten. 
i76 '99. Wereldmilieudag. 
45, 55 c., I., 2. Birr. Beeld
merk. 
23i2'99. Vijftig jaar univer
sele verklaring rechten van de 
mens. 
45, 55 c , I., 2. Birr. Beeld
merk met getal 50. 

FALKLANDEILANDEN 
Afbeelding melding 4/299 
'koningen en koninginnen 
door de eeuwen heen'. 

FALKLAND Qb 
ISLANDS ER 

Afbeelding melding 4/299 
'bezoek van prinses Alexan
dra'. 

A«aaa*««AAaAA«a*A* 

Afbeelding melding 4/299 
'Hans Christiaan Andersen', 

Afbeelding melding 'eerbe

toon aan wijlen koning Hoes

sein'. 

JAMAICA 
Aanvulling melding 4/299 
'honderd jaar Edna Manley 
(19001987)'. 
$ 10, 25, 30,100; blokvanalle 
waarden. Resp. beeldhouw
werk 'de profeet' (1935), 
'paard van de morgen' 
(1943), 'de engel' (1970), por
tretvan Edna Manley. 

KOREA NOORD 
25i'oo. 25i'oo. Kunst; 
Koreaans meesterwerk 'leven 
op het platteland'. 
Blokje met viermaal 60 ch. 
Resp. zaaien, weven van hen
nepkleding, dorsen, markt. 
32'oo. Folkore; Pongsan 
masker dans. 
Blokje met 50, 80 eh., i. w. in 
samenhang. Dansen. Resp. 
Chuibari, Ryangban, Malttugi. 

ISRAËL 
Afbeelding melding 4/299 
'historische gebeurtenissen'. 

WM::: ■•,..\ 
«w» 50», FnVa  80p aw^'è' 1 

62'oo. Katten. 
50 ch. Driemaal. Resp. kat in 



vensterbank, jonge katjes, 
moederpoes metjongen. 
i62 'oo. Achtenvijftigste 
verjaardag van de grote leider 
Kim Jong II. 
40 ch. Bergtop 'Jong II', en 
geboortehuis in het geheime 
kamp op de berg Paektu, flo

ra (Kimjongilia, Primula po

lyantha en Convallaria maja

lis). 
i4'oo. Volksopstand van ig 
april veertig jaar geleden. 
10 ch. Man met vlag. 

KOREA ZUID 
ii i'gg. Frankeerzegel. 
2000 w. Verguld bronzen 
kroon (5de6deeeuw), opge
graven in de Paekche tombe 
nr. 9 in Shinch'onri, 
Najugun, Chollanamdom 
(opgegraven 19171918). 

3ii '99. Serie 'Koreaanse 
schoonheid' , IX; thema 'Chi
nese karakters' (unieke 
volkskunst van de Choson
dynastie). 
340 w. Achtmaal; vel met 
acht zegels. Resp. respect 
voor ouders, liefde tussen 
broers/ zusters/buren (beide 
afgebeeld), trouw aan het va
derland, betrouwbaarheid, 
etikette, recht, integriteit, ne
derigheid. 

■p 

i5i i '99. Frankeerzegel. 
600 w. Portret van IVIr. Hong 
Youngsik ('vader' van het 
moderne Koreaanse post
systeem), postkantoor. 

=. i6 i i  '99 . Millennium, II (se
° ries met miUenniumzegels 
_ die terugblikken op een lange 
^ geschiedenis van 5000 jaar); 
^ collectie voorwerpen gevon
^ den onder de tijgervormige 
^ heuvel in de graftombe in 
2 Sarari, Kyongju. 
— Vel met zesmaal 170 w. Resp. 

grafruines in Sarari, Kyong
OOA ju; gouden kroon en zilveren 
wOV beker met dierafbeelding uit 

de Hwangnamdae tombe in 
Kyongju; muurschildering 
met jachtscène in de tombe 
van de dansers, Chiban; gou
den diadeem ornamenten en 

gebogen jade uit de tombe 
van koning Muryong; gouden 
kroon uit Koryong en wapen
uitrusting in Kimhae; 'dakbe
dekking' (sierlijke dakpan, 
angstaanjagende kop) opge
graven op de historische 
plaats van de 'Unified Shilla' 
(de Anapjivijver) in Kyongju; 
velrand met landschap en 
tekst. 

l^ 
f 

17PJ 
fHllI iflBI II A l t 

5i 'oo. Honderd 
jaar lid van de UPU*. 
170 w. Beeldmerk, 
postgeschiedenis. 

UÉÉMMIHIMÉIMMMMIIItlÉMIÉÉ 

iiz'gg. Nieuwjaarswensen 
2000 (jaar 4333 in de Tangun 
chronologie; Tangun: de le
gendarische stichter en de 
eerste koning van KoCho
son, 2333 voor Christus); het 
jaar van de draak**. 
170 w.; blokje met twee ze
gels. Gestileerde draak. 

9i2'g9. Registratie 
Koreaanse cultuurschatten 
als deel van werelderfgoed. 
170, 340 w. Resp. 'Chong
jon' (hoofdgebouw 'Chong
myo' koninklijke tombe), 
grote ceremonie Chongmyo. 

^ U E J B ^ KOREA 

170 

• • •É^MMiaMMa 

I 2  I 
gels. 
20 w. 

'00. Frankeerzegel; vo

Nycticorax nycticorax. 

MAAGDENEILANDEN 
Afbeelding melding 4/299 
'koningin en koninginnen 
door de eeuwen heen'. 

•••••«•■••«I«* 
BRITISH VIRGIN ; 

3ii2'99. FIFA*; wereld
beker Korea/Japan. 
Strook met viermaal 170 w. 
Doorlopend beeld. Spelmo
menten. 
3i 'oo. Millennium, III (zie 
i6i i  '99). 
Vel met vijfmaal 170 w. en 
een vignet. Resp. vignet met 
yinyang symbool (vlag) en 
jaartallen 1999, 2000 en 2001; 
stichting oude Choson 
(nauwkeurige geschied
schrijving gevonden in histo
rische documenten 'Samguk
Saki' en 'ChaewangWunki'); 
'Sirum': Koreaans worstelen 
(afbeeldingen gevonden in 
het 'worstelgraf SirumMu
dom, 4de5de eeuw voor 
Christus); koning Kwang
gaet'o de Grote ('Big Expan
der of Domain', 391413, 
19de troonopvolger van de 
Koguryotroon); 'The warrior 
spirit of Hwarang' (met vijf 
erecodes vastgelegd door de 
boeddhistische monnik 
Wongwang: trouw aan de ko
ning, respect voor ouders, 
trouw in vriendschap, 
moed, dapperheid); 'Chang 
Pogo', de meester van de 
Gele Zee. 

MACAU 
233'oo. Kunst; 
Chinese kalligrafie. 
Blok met viermaal $ 

3.; blok van $8 .  . 

m m i i i i i i l 
MADAGASCAR 
23i2 'g9. Negentigjaar 
scouting. 
Acht blokken met vier zegels. 
(4 X 1.350 F., 4 X 1.500 F., 4X 
1.950 F., 4 X 2.000 F., 4 X 
2.500 F., 4 X 3.000 F., 4 X 
5.000 F., 4 X 7.500 F.). 
23i2'99. Film; tekenfilms. 
Vier blokken met negen ze
gels. Resp. negenmaal 1.800, 
negenmaal 3.200 F. Beide 
tweemaal; drie blokken van 
12.500 F. Resp. 'The Incredi
ble Hulk', 'Silver Surfer', 
'Garfield', 'Spiderman'; 'The 
Amazing Spiderman', 'The 
Incredible Hulk', 'Silver Surf
er'. 
30i2 '99. Transportmidde
len. 
Acht blokken met drie zegels. 
Resp. driemaal 2500, drie

maal 3500, driemaal 5000, 
driemaal 7500 F. Alle twee
maal. 
30i2'g9. Bekende perso
nen. 
2750 F. Driemaal. Picasso. 
Resp.'Bacchamaha' (1955), 
'Picador' (1971), 'zittend 
naakt' (19061907). 
Blok met achtmaal 1950 F. 
prinses Diana (19611997), 
Kwame Nurumah (president 
van Ghana, 19091972), ge
neraal Georgi Zhukov (1896
1974), SamoraMachel (presi
dent van Mozambiek, 1933

1986), generaal Mosje 
Dajan (19151981), Ma
hatma Gandhi (1869
1948), Jacqueline Ken
nedy (19291987), ge
neraal John Pershing 
(18601948). 
Blok met zesmaal 1950 
F. Prinses Diana. 
Blok met viermaal 

2250 F. Mahatma Gandhi. 
Twee velletjes van 12.500 F. 
Resp. Picasso ('de twee acro
baten'), Mahatma Gandhi. 

NAURU 
i i 'oo. Uitgiftedatum mel
ding 4/300 'millennium' (ver
leden, heden en toekomst 
van Nauru). 
70 c , $ i.io, 1.20; blok met 
alle waarden. Resp. verleden 
(vrouw en arbeid); heden 
(landbewerking, hardloper, 
kruis, vliegmig, schip, terrein
wagen, satellietontvanger); 
toekomst (vrouw met wereld
bol, man achter computer); 
blokrand met eiland Nauru. 

NIEUWZEELAND 
22'oo. Habitatzegel; we
reld dag 'wetlands' (zevende 
uitgifte serie 'Bird Habitat'). 
$ 10.; blokvan $ 10.. Anas 
platyrhynchos (vogels, man
netje en vrouwtje). 

63'oo. Frankeerzegels; 
landschappen. 
$ I., i . io, 2., 3.. Resp. 'Ta
laroa Head' (vuurtoren op 
schiereiland Otago), 'Kaikou
ra Coast' met besneeuwde 
bergen op achtergrond, 
'Great Barrier Island' (eerste 
plaats in NieuwZeeland met 
luchtpost: postduiven), 'Cape 
Kidnappers' in 'Hawke's Bay' 
(broedkolonie van de jan
vangent); postzegelboekje 
met viermaal $ i . io. 

hA^AAAAAAA 

63'oo. Vogels; Apteryx 
australis (met uitsterven be
dreigde vleugelloze kiwi), 
ronde zegel; herdruk in 
'goud' (eerder uitgegeven in 
1988,1991,1993 en 1997). 

i . io. 

77'oo. Landschapsweer
spiegelingen (landschappen 
weerspiegeld in water). 
40, 80 c , $ i . io, 1.20,1.50, 
1.80. Resp. 'Lake Lyndon', 
'LakeWakatipu', 'Mount 
Ruapehu', 'RainbowMoun
tain', 'Lake Alexandrina', 'Ta
rua Harbour'. 

PARAGUAY 
86'g9. 'Paz Del Chaco 99', 
postzegeltentoonstelling van 
Paraguay en Bolivia. 
400 Gs. 
236'99. Schilderijen. 
500,1600,1700 Gs. Resp. van 
Ignacio Nunez Soler, Modes
to Delgado Rodas, Jaime 
Bestard. 
246'99. Sport; ZuidAmeri
kaans voetbalkampioenschap 
'Copa America'. 
300, 500,1900 Gs. Resp. na
tionale speler Carlos Hum
berto Paredes, gebouw van de 
ZuidAmerikaanse voetbal
bond in Luque, stadion 'Feli
cianoCaceres' in Luque. 

PAPOENIEUWGUINEA 
Sg'gg. Uitgiftedatum mel
ding 4/301 'Hiri Moale Festi
val 1999'. 
25, 50, 65 t., I. K.; blok met 
driemaal i. K. Resp. 'The 
Hiri Claypot, 'The Hiri Ha
nenamo' , 'The Hiri Lagatoi', 
'The Hiri Sorcerer'; drie ver
schillende afbeeldingen van 
'The Hiri Sorcerer'. 

POLYNESIË 
Afbeelding melding 4/301 
'OPT en de filatelie in Polyne

QATAR 
266'99. Oude munten uit 
verschillende dynastieën 



(Omaijade, Abbaside, Mura
bitide, Fatimide, Sassanide). 
Vel met vijfmaal i R.; vel met 
vijfmaal 2 R.; blokken van 2 
R. en 3 R. 

SIERRA LEONE 
3i8'g8! Walt Disney; zeven
tigjaar Mickey Mouse. 
Vel met zesmaal 30 Le.; twee 
blokken. 
iSg'gS! Walt Disney; film 
'de leeuwenkonmg'. 
Twee vellen met zesmaal 500 
Le; twee blokken van 2500 
Le. 
i4i2'98! Kerstmis 1998; re
ligieuze schilderijen. 
200, 500,1500, 2000 Le; twee 
blokken van 3000 Le. Resp. 
'Maria Magdalena als boet
vaardige' (Titiaan), 'bewenen 
van Christus' (Veronese), 
'Noach bouwt de ark' (Reni), 
'Abraham offert Izak' (Rem
brandt); 'aanbidding door de 
herders' (Murillo), 'Maria 
Hemelvaart' (Murillo). 
i5i2'98! Tweehonderdste 
geboortedag van Eugene De
lacroix (17981863); schilde
rijen. 
Vel met achtmaal 400 Le; 
blokvan 400 Le. Resp. 'rots 
en dal', 'joodse muzikanten 
uitMogador', 'reis in Marok
ko', 'vrouwen uit Algerije', 
'manoevre in Marokko', 'Ara
bische ruiters', 'Arabische 
aanvoerders', 'processie in 
Tanger'; zelfportret. 
i5i2'98! Vijfentwintigste 
sterfdag van Pablo Picasso 
(18811973); schilderijen. 
400, 600, 800 Le; blokvan 
2000 Le. Resp. 'man met 
strooien hoed', 'vrouw in 
stoel', 'naakt in de tuin'; 
'kind met duif. 
i5i2'98! Eerste sterfdag van 
Diana, prinses van Wales 
(19611997). 
600 Le. Portret. 
i5i2'98! Vijftigste sterfdag 
van Mahatma Gandhi (1869
1948). 
600 Le; blok van 2.000 Le. 
Portretten. 
i5i2'98! Tachtig jaar RAF*; 
gevechtsvliegtuigen. 
Velletje met viermaal 800 Le; 
twee blokken van 2.000 Le. 
Resp. McDonnell Douglas 
Phantom FRG2, Panavia 
Tornado GRi, Jaguar GRIA, 
Hercules C Mk3P; roofvogel, 
Lysander. 
i5i2'g8! Wereldjamboree, 
Chili. 
Twee stroken met driemaal 
1.500 Le; twee blokken van 
3.000 Le. Resp. William D. 
Boyce, Guion S. Bluford, 
Fihson S. Onizuka; Dan 
Beard en BadenPowell 
(1937), Koeweiü, voeren van 
beren; echtpaar Baden
Powell, jonge beer. 

ST. HELENA 
Afbeelding melding 4/3 02 
'koningen en koninginnen 
door de eeuwen heen'. 

tmttmmmmm 
\ ST HELENA * ; 

ER 

ST. VINCENT 
2ii'99. Walt Disney; zeven
tig jaar Mickey Mouse (1998); 
wintersport. 
Drie vellen met zesmaal 
$1.10; drie blokken van $ 5.. 
25i'99. Sport; wereldkam
pioenschap worstelen. 
Vel met achtmaal 70 c. Resp. 
Hollywood Hogan, Kevin 
Nash, Sting, Randy Savage, 
Bret Hart, DDP, Giant, Gold
berg. 

ST. VINCENT 
GRENADINEN 
52'oo. Het jaar van de 
draak**. 
Vel met drie verschillende 
verticale zegels van $ 2.. Drie 
verschillende afbeeldingen 
van de mystieke draak, 
Blokvan $ 4.. Afbeelding 
van de middelste zegel van 
$2. . 
Februari '00. Vissen. 
$ o.10, 0.20, 0.70, 0.90,1., 
1.40. Resp. Sparisomaviride, 
Bodianus pulchellus, Stegas
tes leucostictus, Anisto
tremus virginicus, Hypo
plectrus puella, Balistes 
vetula. 
Vel met twintig zegels van 50 
c. Resp. Abudefduf saxatilis, 
Imbricata eretmochelys, Ca
ranx latus, Megaptera nova
engliae, Carnax latus, Me
gaptera novaengliae, Carnax 
latus, Gramma melacara, 
Delphinus delphis, Haemu
lon flavolineatum, Sphyraena 
barracuda, Tursiops trunca
tus, Hippocampus reidi, Hae
mulon flavolineatum en Da
syatis americanus, Haemulon 
flavolineatum, Hypoplectrus 
indigo, Cetorhmus maximus, 
Epinephelis striatus, Gingly
mostoma cirratum en 
Equetus lanceolatus, Dasyatis 
americanus en Prionace glau
ca, Bodianus rufus. 
Twee vellen met elk zes ze
gels van $ i.io. 
Vel I. Resp. Diodon hystrix, 
Acanthurus coeruleus, Tha
lassoma bifasciatura, Holo
canthus ciliaris. Hippocam
pus erectus, Acanthurus coe
ruleus, Haemulon chysargy
reum. 
Vel IL Resp. Pomacanthus 
paru, Lactophrys triqueter, 
Xanthichthys ringens, 
Hypoplectrus indigo, 
Opistognathus aurifrons, 
Liopropoma rubre. 
Twee blokken van $ 5.. 
Resp. Centropyge argi, 
Chaetodon capistratus. 
i33'oo. Millennium; hoog
tepunten eerste helft 20ste 
eeuw. 
Vel met achttien zegels van 
20 c. Resp. Sigmund Freud 
(psychoanalyse, boek 'Die 
Traumdeutung': de verkla
ring van dromen), Guglielmo 
Marconi (telegraaf), Orville 
en Wilbur Wright (pioniers 
luchtvaart), Albert Einstein 
(relativiteitstheorie), Henry 
Ford (Ford model T), Alfred 
Wegener (theorie van de ver
schuiving der continenten, 
boek 'Die Entstehung der 
Kontinente und Oceane'), 
moord op aartshertog Frans 
Ferdinand in Sarajevo (uit
breken Eerste Wereldoorlog), 
Vladimir lljitsj Lenin (novem
berrevolutie 1917, Marxisme
Leninisme), James Joyce 
(klassieke novelle 'Ulysses'; 
Odysseus), Sir Alexander Fle
ming (penicilline), Edwin 

Hubble (wet van Hubble), 
Mao Zedong (lange mars), 
Alan Mathison Turing (boek 
'On Computable Numbers'), 
Otto Hahn en Fritz Strass
mann (pioniers ontwikkeling 
atoombom), Duitse inval in 
Polen (begin Tweede Wereld
oorlog), Churchill/Roosevelt/
Stalin (conferentie in Jalta), 
Jawaharlal Nehru en Mahatma 
Gandhi (onafhankelijkheid 
India), team wetenschappers 
van het Bell Laboratorium 
geleid door William Shockley 
(transistor). 
Zonder datum. Vierhonderd
ste geboortedag van de 
Vlaamse schilder Anthony 
VanDyck(i599i64i); schil
derijen. 
Vier vellen met elk zes zegels 
van $ I.. 
Drie blokken van $ 5.. 

SYRIË 
iS'gg. Tien jaar vriend
schapsfestival 'AlBasil' (Al
Basil: springruiter, 1963
1994). 
£ 10. AlBasil te paard. 
288'99. Zesenveertigste in
ternationale beurs in Damas
cus. 
£ 15. Beeldmerk en wereld
kaart. 
2i9'99. Zevende congres 
van de Arabische bond van 
tandartsen. 
£ 17. Patiënt tijdens behande
ling, landkaart Arabische sta
ten. 
i2io'99. Arabische dag van 
de posterijen. 
£ 10. Postbode, landkaart. 
i2io'99. Negendertigste 
week van de wetenschap. 
£ 17. Botanicus Abu Hanifah 
alDeilouri. 
i2io'99. Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 
£ 17. Vliegtuig, beeldmerk, 
gebouw van de UPU in Bern, 
postwagen, postruiters. 

TONGA 
Aanvulling melding 2/151 
'millennium, II, duiven met 
vredesboodschappen'; ronde 
zegels met duif half buiten 
cirkel. 
10 s., $ I., 2.50, 2.70; blok 
met $ 2.50 en 2.70. Resp. met 
nationale 'heilala' bloem 
(voor 'kahoas': halsslingers), 
boogHa'amonga (1200 
A.D.), 'kalia' kano, kroon. 

TUVALU 
83'oo. Onderwaterleven en 
zeevogels. 
Zes velletjes met zes zegels 
van 90 c. 
Vel I. Resp. 'cheveroned but
terflyfish', 'mandarinfish', 
'bicolorangelfish', 'copper
banded butterflyfish', 'clown 
anemonefish', 'lemonpeel 
angelfish'. 
Vel II. Resp. 'manta ray', 
'white shark', 'hammerhead 
shark', 'tiger shark', 'great 
barracuda', 'leatherback tur
tle'. 
Vel III. Resp. 'common tern', 
'whitetailed tropicbird', 'red 

emperor snapper', 'clown 
triggerfish', 'longfin banner
fish', 'harlequin tuskfish'. 
Vel IV. Resp. 'Wilson's storm 
petrel', 'common dolphin', 
'spotted seahorse', 'three
band demoiselle', 'coral 
hind', 'palette surgeonfish'. 
Vel V. Resp. 'great frigate
bird', 'brown booby', 'du
gong', 'red knot', 'common 
starfish', 'hawksbill turtle'. 
Vel VI. Resp. 'whale shark', 
'sixspot grouper', 'bluestreak 
cleaner wrasse', 'lemon 
shark', 'spotted trunkfish', 
'longnosed butterflyfish'. 
Drie blokken van $ 3.. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
292'oo. Milieubescher
ming. 
50, 250 fils. Resp. 'Al Gheel 
Village' in Ras Al Khaimah, 
strandgezicht bij Aggah in 
Fujeirah. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIICA 
Afbeelding melding 3/225 
'Celebrate the century'. 

Afbeelding melding 4/302 
'serie black heritage'. 

20i'oo. De Grand Canyon. 
60 c. 

PostzegeIboel<jemet22, 33, 
55, 6c c. $3.20. Resp. 'S 
Class', 'Los Angeles Class', 
'Ohio Class', 'USS Holland', 
'Gato Class'. 
jij 'oo. Regenwoud van de 
Pacific kustlijn. 
Vel met tien zelfldevende ze
gels van 33 c. verdeeld over 
het hele vel. Doorlopend 
beeld. 

WESTSAMOA 
248'9g. Uitgiftedatum mel
ding 10/711 'koninginmoe
der 99 jaar. 

ZIMBABWE 
25i'oo. Frankeerzegels, V; 
fauna. 
I c , $ 2., 4., 10., 15., 30.. 
Resp. Tragelaphus angasii, 
Crocodylus niloticus, Equus 
burchellii; vogels Struthio ca
melus, Poicephalus robustus 
(vogel), Coracias caudata (vo
gel). 

'■ Zimbabwe $1000 

25i'oo. Frankeerzegels, V; 
handel en industrie.. 
10, 30, 50 c , $ 5., 20., 50.. 
Resp. bouvwakkers, hout 
(voor meubilair, papier, ge
reedschap, bouw), tabaksvei
ling, mijnbouw, leder (tas
sen, jas, riem), toerisme (met 
regenboog). 

25i'oo. Frankeerzegels, V; 
ontwikkeling 2000. 
70, 80 c , $ I., 3., 7., 100.. 
Resp. centraal sorteercen
trum posterijen in Harare, in
ternationale luchthaven van 
Harare, Westgate winkelcen
trum, waterproject van de ri
vier de Pungwe, NUST ('Na
tional University of Science 
and Technology'), Mukorsi
dam in de rivier de Tol<we. 

D 
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273'oo. Amerikaanse mari
ne onderzeeboten. 

254'oo. Nationale 
sporten. 
$ 2., 6.70, 7.70, 
9.IC, 12. , 16. . 
Resp. basketbal, 
tennis, netbal, ge
wichtheffen, 
taeI<wondo, 
schoonspringen 
(zwemmen). 

iiSlIllllilllM 



ZUIDAFRIKA 
Afbeelding melding 4/302. 

SQUfh Africa 
Sfm4ar4 Pmfase 

ZUIDGEORGIÉ EN 
ZUIDELIJKE SANDWICH
EILANDEN 
i8i2'99. Uitgiftedatum 
melding 2/152 'millennium'. 

SOUTH GEORGIA 

ÜÉMMtÉUlÉtiÉÉÉÉ 
35, 

io2'oo. Uitgiftedatum mel
ding 2/152 'Sir Ernest Henry 
Shackleton'. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
i8i2'99. Uitgiftedatum 
meldmgio/711 (12/886) 
'Brits zuidpoolonderzoek; 
ontdekkingen'. 

» » ^ p ^ w ^ n ^ p ^ p i ^ p w w 

io2'oo. Uitgiftedatum mel
ding 2/152 'Sir Ernest Henry 
Shackleton'. 

^ BRITISH ANTARCTIC 

lER ThRRTTORY 

= ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
° Afbeeldmg melding 1/72 'vo
_ gels'. 

^ Januari '00. Derde millen
^ mumm het FranzeZuidpool
li gebied. 
< Blokmetviermaal 3.F. 
^ (€0.46). 

*: Gebruikte afkortingen: 
Caricom Caribbean Com

FIFA 

NASA 

GAS 

RAF 
Udual 

Upaep 

UPU 

WMO 

WWF 

munity 
Federation Interna
tionale de Football 
Associations 
National Aeronau
tics and Space Ad
ministration 
Organization of the 
American States 
Royal Air Force 
Union de Universi
dades de America 
Latina 
Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 
Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 
World Meteorologi
cal Organization 
Wodd Wildlife Fund 
(Worid Wide Fund 
for Nature) 

**: Het jaar van de draak; de 
Chinese dierenriem (zodiak, 
'ShengXiao') 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, 
maart en aprilnummer. 

WIPA2000; DE HARMONIE VAN DE 
POSTERIJEN KAN AANTREDEN... 
Als de internationale 
postzegeltentoonstelling 
WIPA2000 op 30 mei 
liaar deuren opent, zul

len de organisatoren een 
zucht van verlichting sla

ken. Ze hebben namelij'k 
wat benauwde momen

ten beleefd in de afgelo

pen maanden, toen de 
politieke situatie in Oos

tenrijk zich (ook) tegen 
hun expositie leek te 
gaan keren. 

In de kringen van diege

nen die beroepshalve 
over WIPA schrijven 
lees: de filatelistische 
pers  ontstond begin 
van dit jaar een discussie 
over de vraag of het wel 
kón: in de postzegelbla

den promotie bedrijven 
voor een evenement in 
een land dat door politie

ke ontwikkelingen in op

spraak was geraakt. 
Gelukkig voor de organi

satoren viel het allemaal 
nogal mee. In de afgel

oppen weken bleek de 
aandacht voor WIPA2 000 
in ieder geval niet onder 
te doen voor de belang

stelling die die andere in

ternationale expositie, 
The Stamp Shou) 2000, in 
de Europese postzegel

bladen krijgt. 

Wipa20oo omvat bijna 
2.500 kaders. Wie een 
beetje overzicht wil krij

gen over het aanbod in 
die kaders kan dus eigen

lijk zonder een catalo

gus. Gelukkig wordt die 
 samen met het inmid

dels voldoende belichte 
Basiliskenblokje  'gratis' 
bij de ingang verstrekt. 
Het woordje gratis staat 
tussen haakjes omdat na

tuurlijk wel de toegangs

prijs moet worden be

taald. 
De tentoonstelling zal 
het vertrouwde beeld bie

den: een combinatie van 
smaakvol gearrangeerde 
kaders en verleidelijk op

gestelde handelaren

stands. Aandachttrek

kers zullen zonder twijfel 
het speciale veldpostkan

toor en de stands van de 
Oostenrijkse PTT en die 
van de VN Wenen zijn. 
Elke dag heeft zijn eigen 
thema, zoals hieronder 
in het kort wordt aange

geven. 

Dinsdag 30 mei 
De harmonie van de Oos
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:ur WlrtJ2000 
tenrijkse posterijen kan 
dus op 30 mei met een 
gerust hart, precies zoals 
het in het programma 
vermeld staat, op de 
stoep van het Austria Cen

ter worden opgesteld, als 
de vele genodigden daar 
binnendruppelen. Om 
tien uur precies is het 
woord dan aan de Oos

tenrijkse president Tho

mas Klestil, die de expo

sitie  die vandaag in het 
teken van de Dag van de 
Postzegel staat  officieel 
zal openen. Tien uur later 
kunnen de medewerkers 
en deelnemers van de 
tentoonstelling dan hun 
eerste ervaringen uitwis

selen, op een receptie die 
de Weense burgemeester 
Michael Häupl hen op het 
Weense stadhuis zal aan

bieden. 

Woensdag 31 mei 
De volgende ochtend is 
het tijd voor de Dag van 
de Jeugd. De speciale 
'Confetti'zegel (gewijd 
aan een in Oostenrijk 
populair jeugdtelevisiep

rogramma) komt uit en 
er is een speciaal eerste

dagstempel beschikbaar. 

Donderdag i juni 
Op deze dag wordt de 
honderdvijftigste verjaar

dag van de Oostenrijkse 
postzegel gevierd. In een 

artikel elders in dit num

mer wordt uitvoerig over 
deze emissie geschreven. 

Vrij'dag 2 j'uni 
Wenen is een van de drie 
steden waar een hoofd

vestiging van de Verenig

de Naties is gevestigd. 
Die vestiging  en de bij

behorende postadminis

tratie  is op een steen

worp afstand van het Aus

tria Center gevestigd. Van

daag is het Tag der UNO 
op de tentoonstelling. 
Wie dat wil kan rechtst

reeks radiocontact leg

gen met het veldpostkan

toor van de Verenigde 
Naties in Kosovo. 

Zaterdag 3 juni 
De zaterdag staat in het 
teken van het christelijk 
motiefin de thematische 
filatelie, hetgeen een 
hoofdrol voor de wereld

bond Gabriel inhoudt. 

Zondag 4 juni 
Op de slotdag, gewijd 
aan de Europese filatelis

tenbonden, doen de Oos

tenrijkers het wat rusti

ger aan. De tentoonstel

ling is van negen tot twee 
geopend, veel korter dan 
op de andere dagen, als 
de deuren om g uur 
opengaan om pas om zes 
uur 's avonds weer te 
worden gesloten. 
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Austria Center uan 30 mei tot en met4juni m het teken uan WIPA2000 



OORLOGSHELD EN FILMACTEUR 
AUDIE MURPHY OP US-ZEGEL 

'De scripts waren gelijk, alleen de paarden veranderdenl' 
D O O R T H O M A S L E E F L A N G 

Het zijn eenvoudige, in zwart/wit gehouden zegels 

geworden, het kwartet dot de United States Postal Service 

deze maand onder de titel Distinguished Soldiers uitgeeft. 

Eén van de vier geportretteerde militairen is Audie 

Murphy, die veel mensen niet als oorlogsheld, maar als 

filmster kennen. 

n nieuwe 
keiharde 

AUDIE 
MURPHY 

'tikkH^mïT 
AT COMANCHE CREEK 

«Mt SEN COOPER - COILEEH MlilER " ^ ^ S L ^ ^ S I 

Audie Murphy had eigenlijk al
les tegen om een bekend Holly-
wood-ster te worden: hij was 
klein van stuk, had een baby 
face, kon bogen op roodbruin 
haar en beschikte over een 
hoog, nogal onmannelijk stem
geluid. Bovendien acteerde hij 
matig. Had hij tekst voor de ca-

Audie Murphy: ...oorlogs- en revoherheld... 

Hij is de meest-gedecoreerde 
Gl uit de Tweede Wereldoorlog 
('the slayer of some 240 Ger
mans', zoals de Amerikanen 
zeggen) met vierentwintig me
dailles, waaronder de Congres
sional Medal of Ho
nor, het Distin
guished Service 
Cross, de Silver 
Star with Oak Leaf 
Clusteren het Le
gion of Merit 
De in een eenvou
dig gezin bij Kinsgs-
ton in Texas geboren 
Audie Murphy 
schi jnt-held of niet-
van z'n oorlogserva
ringen echter 
psychisch een behoor
lijke knauw te hebben 
gekregen. Zo sliep hij 
z'n genele verdere leven 
altijd met een revolver 
onder z'n kussen. Bij ru
zies wilde hij nogal eens drei
gend met dat vuurwapen zwaai
en. En in 1969 werd hij zelfs 
met moeite vrijgesproken van 
de verdenking, betrokken te zijn 
geweest bij een moord in een 
nachtclub. 

mera, dan 
keek hij banger dan hij als 

achttienjarige ooit aan het Euro
pees oorlogsfront had gedaan. 
Hij begon z'n filmcarrière in 
1948 in 80-minuten-westerns in 
Technicolor, waarvan hij zei dat 
de scripts en de spelers alle
maal hetzelfde waren, maar dat 
alleen de paarden veranderden. 

Links: de vier oorlogshelden die op de 
deze maand verschenen sene 

'Distinghuished Soldiers'figureren 

Maar het jonge publiek 
vond het prachtig, 
Audy Murphy werd 
een volksheld; in de 
drive-in en indecine-
ma's waar B-films 
draaiden kon hij het 

opnemen tegen iedere denkba
re en ondenkbare vijand. Kort
om: de jonge soldaat met al z'n 
onderscheidingen werd alsnog 
gebombardeerd: tot superster. 
In de film To Hell and Back 
(1955), gebaseerd op z'n in 
1949 verschenen gelijknamige 
autobiografie, speelde hij zich
zelf Audie Murphy kwam, 46 
jaar oud, met vijf anderen om 

Boven: de Audie Murphy-zegel van USPS. 
Links: 'To i-iell and Back' - de enige film 
waann Audie Murphy een rol 'naar het le
ven' speelde. 

tijdens een vliegtuigongeluk. 
Nog steeds bezoeken fans van 
Audie Murphy zijn graf op de 
begraafplaats van Arlington in 
Virginia. 

Nog meer helden 
De Amerikaanse PTT heeft er
voor gezorgd dat Audie Murphy 
zich in goed gezelschap be
vindt; ook drie andere 'distin
guished soldiers' uit de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog wer
den namelijk met een zegel 
geëerd. In het blokje van vier 
zijn namelijk ook John L. Hines, 
Omar N. Bradley en Alvin C. 
York opgenomen.Generaal'Hi
nes kreeg zijn filatelistisch eer
betoon voor betoonde moed en 
uitnemend leiderschap tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Omar 
N. Bradley was commandant 
van de Eerste Legereenheid, die 
in T944 voet aan wal zette in 
Normandië, Frankrijk. Alvin C. 
York kreeg de Medal of Honor 
voor zijn verdiensten ten tijde 
van de Eerste Wereldoorlog, 
toen hij in zijn eentje een aantal 
Duitse soldaten krijgsgevangen 
wist te maken. 
Zoals gezegd: de zegels die aan 
het heldhaftige viertal zijn ge
wijd zijn sober. Het enige kleur
accent wordt gevormd door de 
zogenoemde insignia, de em
blemen van de legeronderdelen 
waarvan de vier geportretteer-
den deel uitmaakten. 

m 
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De tijd dat de aandacht 
van filatelisten vrijwel 
uitsluitend uitging naar 
'alleen maar postzegels' 
ligt gelukkig al lang ach
ter ons. De belangstel
ling voor poststukken en 
postgeschiedenis is de 
afgelopen decennia sterk 
gegroeid, waarbij uiter
aard tal van andere ken
merken dan de zegels-al
leen om nadere beschou
wing vragen. Ook op 
postale etiketten wordt 
niet meer neergekeken -
en terecht. 
Voor diegenen die 
(mede) geïnteresseerd 
zijn in aangetekende 
stukken is de recente ver
schijning van het Uitge
breid Typenoverzicht Ne
derlandse Aantekenstro-
ken 1907-1996 van be
lang. Dat de catalogus tot 
en met 1996 loopt houdt 
verband met de beëindi
ging van het gebruik van 
de zogenoemde kantoor-
naam-aantekenstrook 
per I januari 1997. Daar
door was het de auteurs 
mogelijk een 'compleet' 
overzicht van de stroken 
van dit type samen te stel
len. 
In de catalogus worden 
van de behandelde stro
ken de toegepaste letter
typen, de volgnummers 
en gebruikte papiersoor
ten vermeld. De - gedeel
telijk in kleur uitgevoerde 
- publicatie is overzichte
lijk ingedeeld en behoef
de dankzij het uitvoerige 
illustratiemateriaal niet 
veel tekstuele toelichting. 
In een appendix wordt 
aanvullende informatie 
verstrekt, onder andere 
over stroken zonder 
plaatsnaamaanduiding, 
foutdrukken, rariteiten, 
noodstroken, aanteken-
stempels en rembours-
stroken. Ook is een lite
ratuurlijst opgenomen. 
Urtaebrnd Typen-Ouerzicht van 
de Nederlandse Aantckcnstroken 
1907-1996 door R.J. van der 

Kuip en H. Ramkema; 180 pp., 
Jormaat 17x24 cm, ̂ eill. (ged.m 
kleur). Tc bestellen door ouerma-
kin̂  uanj54.50 +J7.50 ver
zendkosten op bankrekening 
644541517 t.n V. R.J. van der 
Kuipte Apeldoorn, o.v.v. 'Aboek 

Het leeuwendeel van afle
vering 14 van het Hand
boek Postwaarden Ne
derland is gewijd aan de 
tweede emissie portze-
gels, de lichtblauwe por
ten van 1881. Aan deze 
zegels is een ingewikkel
de drukgeschiedenis ver
bonden, die deze emissie 
- zoals de samenstellers 
van het Handboek terecht 
stellen - tot en uitdagend 
onderwerp van studie 
maken. Behalve de 'druk-
technische voorgeschie
denis' van deze porten 
komt ook hun gebruik ter 
sprake, waarbij gegevens 
over het postverkeer naar 

Nederland in de periode 
1881-1896 worden vers
trekt. Overigens is de 
emissie daarmee nog niet 
compleet beschreven, 
want ook in aflevering 15 
(die nog dit voorjaar 
wordt verwacht) zullen 
de lichtblauwe portzegels 
nog eens voor het voet
licht worden gebracht. 
Een andere reeks die in 
aflevering 14 wordt be
sproken is het duo her
denkingszegels die de 
befaamde kunstenaar 
Maurits Escher maakte 
ter gelegenheid van het 
jubileum van de Wereld
postvereniging in 1949. 
Wie Eschers werk een 
beetje kent weet dat hij 
een meester was in het 
verweven van emblemen 
en in het toepassen van 
vals perspectief. Ook met 
het kleine, vierkante vlak 
dat Escher in 1949 ter be
schikking stond kon de 
kunstenaar uit de voeten, 
zoals uit de voorontwer
pen en de uiteindelijke 
postzegels blijkt. De sa
menstellers van het 
handboek trekken veel 
ruimte uit voor het in de 
context plaatsen van het 

werk van Escher en dat is 
terecht: door de verstrek
te toelichting kunnen 
ook postzegelverzame
laars en filatelisten een 
indruk krijgen van de 
denkwereld van Escher 
en van de kracht van het 
werk dat hij afleverde. 
Het is bij het bespreken 
van afleveringen van het 
Handboek een terugke
rend refrein, maar het 
moet toch gezongen wor
den: de samenstellers en 
de uitgever leveren in
houdelijk zowel als gra
fisch gezien een uitste
kend product af De re
sultaten van hun gedegen 
research worden - rijke
lijk voorzien van duidelij
ke illustraties - op een 
smaalcvolle wijze gepre
senteerd. Dat er aan een 
werk van deze omvang en 
met zo'n fraai uiterlijk 
een pittig prijskaartje 
hangt is onvermijdelijk. 
Het is te adviseren de 
ware liefhebber zich 
daardoor niet te laten af
schrikken. 
Handboek Postujaardcn Neder
land (ajlevermg 14), 62 bladen; 
JormaatA4,-flcill, (geheel in 
kleur). Onder redactie van G. Hol
stege enJ, Vellekoop, Uitgegeven 
door Joh. Enschede', Postl5us 
8025,1005 AA Amsterdam, tele
foon 020-5S58607 (mevr. I. 
Hemsen). Prijs:ƒ 55.86 per ajle
vermg. 

Even dachten we dat Er
rors on U.S. Postage 
Stamps een afgeleide was 
van de onlangs in deze 
rubriek besproken fou-
tencatalogus van Yvert & 
Tellier. Maar dat is niet 
ZO: de nu voorliggende 
publicatie gaat niet over 
ontwerpfouten, maar 
over 'drukfouten'. De be
langrijkste categorieën 
die ter sprake komen zijn 
de imperforates (ongetand 
gebleven zegels) en de co-
lor omitted errots (zegels 
met een of meer wegge
vallen drukgangen). Ook 

de tot de verbeelding 
sprekende inverts (zegels 
met kopstaande midden
stukken, opdrukken e.d.) 
worden niet overgesla
gen. Zo zien we dat de 
befaamde inuerted Jenny 
genoteerd staat voor 
125.000 dollar. Gelukkig 
zijn er ook andere, meer 
betaalbare afwijkingen 
opgenomen. 
Errors on U.S. Postage Stamps 
door Stephen R. Datz; 168 pp ; 
formaat 15x25 cm.;geill. (z/u;). 
Uitgegeven door Krause Publica
tions, lola (Verenigde Staten), 
Verkrijgbaar bij P.W. Memhardt 
International Booksellers, Piet 
Heinstraat56, 2518CHDen 
Haag, telefoon 070-5652227. 
Prijs:f 40.00 (excl. verz.). 
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Hoewel het niet om een 
echte 'publicatie' gaat, 
melden we hier toch ook 
even de CD/ROM die Pe
tervan Esch uitDruten 
heeft samengesteld. Het 
gaat om een digitaal 
overzicht van het materi
aal dat deze in Oost-Eu
ropese filatelie gespecia
liseerde handelaar in de 
aanbieding heeft. Het 
gaat om bijna 2.300 stuk
ken die met behulp van 
een bijgeleverde grafi
sche viewer als thumbnail, 
maar ook beeldvullend 
bekeken kunnen worden. 
De bestanden kunnen ui
teraard ook worden 
geïmporteerd in een an
dere grafische applicatie, 
zoals PhotoShop of 
PaintShop Pro. Als geïl
lustreerde verkooplijst 
heeft de CD/ROM onge
twijfeld toekomst en het 
is ook zonder dat de be
hoefte tot aanschafbe
staat erg leuk om zoveel 
divers materiaal te bekij
ken. Van Esch zal bij een 
volgende editie meer 
structuur in zijn 
CD/ROM aanbrengen, 20 
deelt hij mee. In plaats 
van alle beeidbestanden 
in één directory te stop
pen zal hij ze naar land, 
gebied of thema gesor
teerd in subdirectories 
onderbrengen. 

CD;R0M Oost-Europese Filatelie 
doorP, van Esch; CD/ROM; ca 
2.500 bestanden. Verkrijgbaar 
bij de uitgever: Postbus 125, 
6650 AC Druten, telefoon 0487-
516991. Prijs:f 10.- (mcl, ver
zending; dit bedrag u;ordt m min
dering gebracht bij bestellingen 
bovenfioo.-). 

Ook de uitgever van de 
bekende France Cérès-
catalogus heeft de 
CD/ROM ontdekt. Vijf 
gebieden - Frankrijk, 
Monaco, Andorra 
(Frans), Polynesië en het 
Frans Zuidpoolgebied -
zijn ondergebracht op 
een zilveren schijfje en 
dat is meteen de eerste 
keuze die de gebruiker 
moet maken: het land dat 
hij wil bekijken. Behalve 
die landenkeuze kan er 
ook geselecteerd worden 
op rubriek, type of the
ma, waarna gezocht kan 
worden naar zegels met 
een bepaald Cérès-num-
mer of op jaar van uitgif
te. Daarna verschijnen 
kleine plaatjes (zoge
noemde thumbnails) van 
de geselecteerde zegels 
en kan er worden 'door
geklikt' om uitvoerige 
gegevens van de gewens
te emissie(s) op het 
scherm te krijgen. Daar
na kunnen eventuele va
rianten worden bekeken, 
maar het is ook mogelijk 
de gekozen zegel beeld-
vullend op de monitor te 
krijgen. De CD/ROM is 
voorzien van een beknop
te, maar heldere ge
bruiksaanwijzing (in het 
Frans) met een handig 
overzicht van alle snel-
toetsen die binnen het 
programma kunnen wor
den gebruikt. 
Ceres France etc. (CD/ROM); ge-
schilrtvoorWindouJS 9xen Mac, 
Uitgegeven door Ce'rcs Philatelie, 
Parijs (Frankrijk). Verkrijgbaar 
bij P.W. Meinhardt Internatio
nal Booksellers, Piet Hemstraat 
56, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-5652227, Prijs:f8g,go 
(excl. verz.). 



BANGKOK 2000: EVENEMENT 
IN HET JAAR 2543 

D O O R CEES J A N S S E N , Z O E T E R M E E R 

koop van de speciale postze
gels, de blokjes en enkele sets 
maximumkaarten. De postze
gelserie bestond uit vier postze
gels: twee van 2 baht en twee 
van 15 baht. Het blokje, dat 45 
baht kostte, bevat vier postze
gels; het werd uitgegeven op 25 
maart 2000. Het was overigens 

\/an 25 maart tot en met 3 april 
zooo (de inwoners van Thai
and gebruil<en het jaartal 2543) 
lA/erd in het Queen Sirikit Na
tional Convention Center in 
Bangkok de eerste wereldpost
zegeltentoonstelling in het nieu
we millennium gehouden: 
Bangicok 2000. Cees Janssen 
was in Thailand; hij is de auteur 
/an het nu volgende verslag. 
Bangkokzooovjeró georgani
seerd door de Communications 
^utliority of Thailand {CAT) in 
samenwerking met de Philate
lists Association of Thailand. 
Het ging om de veertiende FIP
A/ereldpostzegeltentoonstelling 
/oor jeugdige filatelisten, die 
gekoppeld was aan de dertien
je Asian International Stamp 
Exhibition van de FIAP. Wat 
nog vers in het geheugen lag 
was hetjaari993,toen onder 
letzelfde dak Bangkok g^ werd 
gehouden, een evenement dat 
neer dan 500.000 bezoekers 
wist te trekken. De organisato
■en van Bangkok2000 lieten 
«eten dat ze zouden proberen 
dit aantal te evenaren. 
De Nederlandse jeugd was op 
Bangkok 2000 vertegenwoor
digd met zes verzamelingen, 
waaronder enkele die hun spo
■en internationaal al hadden 
/erdiend. Het waren de verza
Tielingen van Olga Husson 
['Swinging Sails, rattling 
«heels: about wind and water
•nills') en Nathalie Loman 
['Horses, man's friend') in de 
eeftijdsgroep A (tot 15 jaar) en 
de Amsterdamse Postzegel 
eugdclub (groepsinzending 
Zwerg zwischen den Riesen') 
n de leeftijdsgroep C (1617 
aar), Arnoud Scheer ('Tennis, a 
oyal game for globetrotters'), 
3as Sikking ('The development 
)f transatlantic aviation') en 
Tregor TSchroots ('Monkeys 
rom manape to acrobat') in 
de leeftijdsgroep D (2021 jaar), 
n totaal waren 384 inzendingen 
^an de jeugd te bewonderen en 
de concurrentie was groot, 
fien verzamelingen ontvingen 
de hoogste prijs voor jeugdin
:endingen, groot verguld zilver. 
De strijd om de beste verzame
ingwerd uitgevochten tussen 
wee Chinese inzendingen: Ye 
^ian met 'Definitive stamps 
vith portraits of Dr. Sun Yat
jen 19311949' (leeftijdsgroep 
1,1819 jaar) en Kang Le met 
China's liberated areas com
nemorate stamp' (leeftijds
groep B, 1617 jaar). Ye had één 
)unt meer dan Kang, maar de 
;omplete jury moest in een ge

heime stemming bepalen welke 
verzameling de beste was. Dit 
bleek toch Kang te zijn; als ere
prijs ontving hij een Delftsblau
we vaas die beschikbaar was ge
steld door de Nederlandse 
Bond. Ook Ye kreeg een Neder
landse ereprijs: een Delftsblauw 
plateau, beschikbaar gesteld 
door het Nederlandse jurylid. 
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Boi'en prinses Maha Chakri Sinndhorn be
kijkt de tentoonstelling in gezelschap van 
Knud Mohr (president fan de FIP), Tay 
Peng Hian RDP (president FIAP) en 
mevrouw Yaovanee Nirandara (Philatelists 
Association of Thailand) 

Rechts een deel 
van de jury tij
dens de eerste 
Zitting onder 

voorzitterschap 
van Knud Mohr 
Nederland /s ver

tegenwoordigd 
door de schrijver 

van dit artikel, 
Ceesjanssen 
(tweede van 

rechts) 

Zo ging dus Delftsblauw aarde
werk naar het land van het Chi
nese porselein. 
Vierentwintig inzenders kregen 
verguld zilver, onder wie Olga 
Husson met haar leuke verza
meling molens. Groot zilver 
ging naar de verzamelingen van 
Bas Sikking, Arnoud Scheer en 
Gregor TSchroots. Zilver was er 
voor de Amsterdamse Postze
gel jeugdclub en verzilverd 
brons voor Nathalie Loman. 
De tentoonstelling van 2000 
werd net als die van 1993 geo
pend door de beschermvrouwe 
(in het Engels: Royal Patron) 
prinses Maha Chakri Sirind
horn. De prinses verzamelt zelf 
ook postzegels en een gedeelte 
van haar uitgebreide collectie 
was tentoongesteld. 
Een relatief nieuwe e n  z o 
bleek  belangrijke publiekstrek
ker was de gepersonaliseerde 
postzegel. Ook de prinses liet 
haar portret aanbrengen naast 
de postzegels van 2 baht in een 
velletje van vijftien stuks. Ze 

Filatelistisch materi
aal van Bangkok 
2000 links een ge
personaliseerde zegel 
(met een portret van 
de auteur van dit ar
tikel), daaronder het 
ongetande velletje 
en het omslag van 
het speciale postze
gelboekie Er was ui
teraard nog veel 
meer verkrijgbaar. 

frankeerde een prentbriefkaart 
met een postzegel die van een 
aanhangsel met haar portret 
was voorzien naar haar eigen 
adres als herinnering aan deze 
gebeurtenis. In totaal had de 
Thaise Post 100.000 vellen 
postzegels gedrukt die met een 
portret konden worden bedrukt. 
De foto's werden ter plekke di
gitaal gemaakt, waarna de ze
gels na een uur konden worden 
opgehaald. De prijs voor deze 
dienstverlening bedroeg 120 
baht ofwel ruim zeven gulden. 
Naar schatting bezochten on
geveer 300.000 mensen, waar
onder zeer veel jeugdigen, de 
tentoonstelling. Ook ditmaal 
was weer een filatelistisch pas
poort te koop (omvang 64 blad
zijden), maar dit document trok 
veel minder belangstelling dan 
de gepersonaliseerde postze
gels. Verder werd er elke dag 
een ander poststempel ge
bruikt, maar ook hiervoor be
stond minder belangstelling. 
Wat wel goed liep was de ver

niet de eerste serie die ter gele
genheid van de tentoonstelling 
werd uitgegeven. Een jaareer
der, op 30 maart 1999, ver
scheen de eerste serie en blokje 
met afbeeldingen van kinder
spelen, gevolgd door een twee
de reeks en een blokje op 4 au
gustus 1999 met Thaise fabels 
en klassieke Thaise literatuur. 
Er was een heel beperkte, ge
nummerde oplage van het blok
je van 25 maart 2000 vervaar
digd in ongetande vorm, maar 
dat was niet te koop. Niet aan
gekondigd in de tentoonstel
lingscatalogus, maar wel ver
meld in het paspoort was een 
postzegelboekje dat gewijzigde 
versies bevatte van de eerder 
verschenen postzegelblokjes en 
alle uitgegeven postzegels van 
2 en 15 baht in afzonderlijke vel
letjes van zes stuks (in samen
hang). De prijs van het boekje 
was 200 baht (zo'n twaalf gul
den). 
Ook andere landen  Argentinië 
bijvoorbeeld  gaven ter gele
genheid van Bangkok 2000 
postzegels uit. Het blokje van 
Argentinië had een oplage van 
maar 60.000 stuks. 
Tijdens de tentoonstelling hield 
de F!Pjeugdcommissie enkele 
besloten vergaderingen. Daar
buiten werd ook een openbare 
vergadering gehouden. Een van = 
deagendapunten was de vier = 
jaarlijkse verkiezing gehouden ~ 
van leden van de commissie. 3 
Gekozen werden Michael Ma ^ 
desker (Canada, voorzitter), = 
Bengt Bengtsson (Zweden, " 
vicevoorzitter en secretaris), =! 
Cees Janssen (Nederland, twee "" 
de secretaris), Seong Kwon Kim §@f 
(Republiek Korea, Internet), »W* 
mevrouw Yaovanee Nirandara 
(Thailand), Captain Yaakov 
Shabtai (Israël) en Gerhard Kra
ner (Zwitserland). 
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NOGMAALS: 
DE VIKINGEN 
De onder het kopje Vilan-
gen (2) in deze rubriek be
handelde serie van IJs
land met als thema de 
ontdekking van Amerika 
heeft een andere reeks als 
voorloper: de Europaze
gels uit 1992 van Faeröer. 
Op die twee zegels zijn 
namelijk zowel de reis 
van Leifur Eriksson als 
die van Columbus in 
beeld gebracht. 
Er zijn ook frankeerstem-
pels over de vikingen. Ik 
noem er om te beginnen 
drie uit Scandinavië. In 
het Noorse stempel (964) 
uit 1941 van Norsk Hydro 
uit Oslo zien we een vi
kingschep. Of de krijgs
haftige figuur in het 
Zweedse stempel 
(PB64677) van Gotpapper 
Presentreklam uit Göteborg 
een Viking danwei een 
Noorman is, is niet dui

delijk, maar een leuk 
stempel is het wel. In een 
Deens 'Port betaald'-
stempel van Royal Viking 
Post uit Kastrup is een ty
pische vikinghelm te zien 

Zo'n zelfde helm treffen 
we ook aan in een Austra
lisch stempel (Satas 
164274) van ASEA (Pure 
Suiedisli Excellence) uitBur-
wood. Een vikingschip is 
als beeldmerk onderge
bracht in het Belgische 
stempel (B9776) van Hy
dro Aluminium uit Raeren. 
Uit Nederland meld ik 
drie andere voorbeelden. 
In het stempel (HR7557) 
van De Sprint uit Strijen 
wordt reclame gemaakt 
voor Viking-autobanden. 
Tussen band en naam 
pronkt een stoere viking 
met schild en zwaard. 
Leuk is de reclame uit 
1963 voor de film De Noor
mannen komen'. Het stem
pel (PR1055) is waar

schijnlijk afkomstig van 
een filmdistributeur. Een 
gedetailleerde voorstel
ling van een vikingschip 
staat op het stempel 
(F685) uit 1954 van de 
Twentsche Overzee Han
del Maatschappij Ensche
de (Holland). 
In Nieuwegein hebben ze 
zelfs een postzegelhan-
del De Viking - maar die 
gebruikt geen frankeer
machine, want die plakt 
postzegels! 

THEMATICIALS 
TRENDSEHERS 
Het is zaak de actualiteit 
op de voet te volgen en 
daaruit nieuwe onder
werpen in de eigen verza
meling te onderkennen. 
Als actueel voorbeeld kan 
het tweede Wereld Water 
Forum worden genoemd 
dat medio maart in Den 
Haag werd gehouden. 
Wie het thema water ver
zamelt - een thema met 

toekomst! - zal het onge
twijfeld zijn opgevallen 
dat onze kroonprins, 
Willem-Alexander, het 
steeds over drie kernbe
grippen had: te veel, te 
weinig en te vuil. Die 
kernbegrippen kunnen 
een aardige basis zijn 
voor een plan voor dit 
thema. Nederlanders zijn 
vooral geneigd het water 
als vijand te zien. Hoewel 
steeds terugkerende wa
teroverlast voeding aan 
dat gevoel geeft, wordt 
het water - en dan vooral 
de laatste jaren - ook ge
zien als uriend, een com
pleet andere benadering. 
We zien dat ook aan de 
'terugkeer van het water' 
in landschap en stadsge
zicht. 
Een frankeerstempel 
(FR50606) dat uitstekend 
past in een verzameling 
waarin ook drinkwater 
wordt behandeld is dat 
van de gemeente Uden. 

Het bevat de opmerkelij
ke tekst Udenjijnste ujoon-
gemeente - lekkerste drmkwa-
ter. 
Een actuele ontwikkeling 
voor een geheel andere 
reeks thema's is de ver
schuiving van een aantal 
taken en handelingen van 
artsen en specialisten in 
de richtingvan de ver
pleegkundigen. Dat is 
niet slechts de praktijk, 
maar het is ook formeel 
geregeld. Voorheen 
kwam aan de halfjaarlijk
se controlebeurt alleen 
mijn tandarts te pas, 
maar de laatste keer werd 
de behandeling overge
nomen door de assisten
te, die mij weer doorver
wees naar de mondhygië
niste - een nieuwe ont
wikkeling die voor een 
thematische verzameling 
'het gebit' van belang kar 
zijn. 
De vorming van groeps-
praktijken is een andere 
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rend die in medische 
hema's een plek kan 
Tijgen. 
let signaleren van zulke 
eranderingen is een 
westie van lezen en 
jisteren; er passend ma-
sriaal voor te vinden is 
chter lastiger. In veel ge-
allen fungeren frankeer-
tempels dan als 'voorlo-
ler'. En inderdaad: van 
roepspraktijken zijn al 
rankeerstempels be-
chikbaar. 
n de milieusfeer is 'groe-
e stroom' een ontwikke-
!ngvan de laatste tijd. 
en recent frankeerstem-
el (FR52877) van de 
lutsbedrijven in Maas-
richt heeft reclame ge
laakt voor milieuvrien-
elijke stroomopwek-
ing: Groene Elektriciteit -
anzelfsprekend. Centraal 
1 het stempel is een 
windmolen afgebeeld. 

enigszins aan bij het the
ma water. Het afgebeelde 
watergebied met rietkra
gen maakt deel uit van 
een project onder de titel 
ECOS/Ballymena. In een 
bezoekerscentrum geeft 
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o'n stempel vormt een 
uke thematische com-
inatie met de Neder-
mdse zegel uit 1986, die 
'erd uitgegeven ter gele-
enheid van deinge-
ruikstellingvan het 
roefwindmolenpark in 
et Friese Sexbierum. 

EVEN EN AARDE 
)e vierde aflevering van 
e Engelse millennium-
seks van dit jaar (4 april) 
eeft als thema Life and 
arth. Op in elk geval 
vee zegels zijn nieuwe 
ntwikkelingen afge-
eeld. 
)e eersteklaszegel is ge-
'ijd aan de tentoonstel-
ng Web of Life in de die-
ïntuin van de Engelse 
oofdstad, London Zoo. 
)e expositie behandelt 
e verbazingwekkende 
ariatie van levensvor-
len op de aarde. Met be-
ulp van speciale tech-
ieken laat men zien hoe 
leren zich aanpassen 
an verschillende leefmi-
eus, hoe nieuwe soorten 
ich ontwikkelen en wel-
e bedreigingen hun toe-
omst in de weg staan, 
•p de zegels zijn Zuid-
merikaanse parasol
lieren (geslacht Atta) af-
ebeeld. Deze worden in 
uriname wel draagmie-
;n genoemd. 

e tweedeklaszegel sluit 

ECOS voorlichting over 
de landschapsontwikke
ling rond de rivier Braid 
met natte graslanden, 
poelen, droge plekken. 
De uitgraving van een 
groot meer maakte het 
mogelijk andere gebie
den op te hogen voor 
speelterreinen en het be
zoekerscentrum; een dui
delijk voorbeeld van na
tuurontwikkeling. Bally-
mena vindt u op de kaart 
in de noordoostelijke 
hoek van Noord Ierland. 
Een ander bezoekerscen
trum. Earth Centre, is in 
Doncaster te vinden, in 
het zuiden van South 
Yorkshire, tussen Huil en 
Sheffield. Het Earth Centre 
is gebouwd op de plek 
waar vroeger twee steen
kolenmijnen in bedrijf 
waren. Het belangrijkste 
doel is de bezoeker te la
ten zien hoe mensen 
duurzaam kunnen leven 
en werken zonder het mi
lieu schade toe te bren
gen. 
De zegel van 44 p. toont 
een foto van drie zonne
panelen tegen een wol
kenlucht en die van 64 p. 
behandelt hydrocultuur, 
waarin planten groeien 
zonder aarde. 
Hoe hydrocultuur werkt 
wordt uitgelegd in Project 
Suzy in Teeside (Middles-
borough). Project Suzy is 
een innovatieve toeristi
sche attractie, die de be

zoekers duidelijk wil ma
ken wat de gevolgen van 
hun levensstijl zijn voor 
het milieu. 
Zoals in Engeland ge
bruikelijk is voor deze se
rie ook een reeks hand-
stempels beschikbaar. 

BELGISCHE WWF-ZEGELS 
Wereldnatuurfondsze-
gels zijn bij de verzame
laars helemaal ingebur
gerd. Er bestaat zelfs een 
aparte postzegelcatalo
gus van zulke WWF-ze-
gels, namelijk die van 
Domfil). 
België behoort sinds 27 
maart ook tot de landen 
die een WWF-uitgifte 
voor hun rekening heb
ben genomen. De Post liet 
zijn oog vallen op be
dreigde amfibieën en 
reptielen. Op de zegels 
zijn alleen de Latijnse na
men vermeld. 

briek 'Wij lazen voor u') 
stond een groot artikel 
over het World Wildhfe 
Fund. 

SPECHTEN 
Op de serie spechten die 
El Salvador op 9 decem
ber iggg uitgaf, zien we 
vogels die niet eerder of 
nog maar heel weinig op 
zegels zijn afgebeeld. 
De specht links van de 
boomstam behoort tot de 
verzamelspechten. Het is 
Melanerpes ounfrons (in het 
Engels: Golden Fronted 
Woodpecker). Deze specht
soort werd al eens eerder 
door El Salvador gepor
tretteerd. 

geelbuikspecht (Sphyrapi-
cus nanus), die al vier keer 
op een zegel stond. 
Hetzelfde geldt ook voor 
de kuifspechtsoort (Dryo-
copus iineatus), een zwarte 
specht met een typerende 
rode kuif 
Op de vijfde zegel is een 
zwartwitte eikelspecht 
(Melanerpesformiciuorus) te 
zien. Voor deze specht is 
het de eerste keer dat hij 
op een zegel terecht 
komt. 

VLINDERS IN SRI LANKA 
De serie Butterflies o/Sn 
Lanka die Sri Lanka op 30 
december 1999 uitgaf, 
biedt vlinderverzame-
laars wat nieuws; drie van 

Een gnjskapspecht (Picu-
lus rubiginosus, afbeelding 
zie 'Nieuwe uitgiften') zit 

I 
17-0,42 ~ 

Afgebeeld zijn de adder 
(Viperus berus), de zandha-
gedis (Lacerta agihs), de 
boomkikker (Hyla 
arborea) en de vuursala-
mander (Salamandra 
salamandra). 
In het beursblad NIPA 
Nieuu;s (zie ook de ru-

rechts op de boomstam 
met de aftakking. Deze 
specht is volgens Gib
bons' Collect Birds on 
Stamps (derde druk) 
slechts eenmaal eerder 
op een zegel afgebeeld. 
Links van de boomstam 
met een noest zit een 

de vier vlinders kwamen 
nog niet op postzegels 
voor. Het kwartet werd 
niet alleen als serie uitge
geven, maar is ook on
dergebracht in een velle
tje. Tegen een groene 
bladerenondergrond zijn 
nog drie andere vlinders 
afgebeeld. 
Op de zegel van 3.50 r. is 
een Stnped Albatross (La
tijnse naam: Appias liby-
thea) te zien. 

Bij de Latijnse naam van 
de Ceylon Tî er op de zegel 
van 13.50 r., die als Pa-
rantica taprobana wordt 
vermeld, moeten we een 
vraagteken plaatsen. Vol
gens Gibbons' Collect But
terflies and Other Insects on 
Stamps moet voor Paranti-
ca worden gelezen 
Danaus. 
De Three-spot Grass Yelloui 
(Latijnse naam Eurema 
blanda) is op de zegel van 
17 r. te zien. 
De vlinder die we aantref
fen op de zegel van 20 r. 
- de Great Orange Tip ofwel 
Hebomoiafllaucippe is al 
op een aantal andere ze-

387 
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gels afgebeeld. Het is de 
grootste Piendaevlinder. 

De drie op de onderkant 
van het velletje geplaatste 
vlinders komen uit het
zelfde gebied. De vlinder 
links, onder de aan een 
tak hangende pop, is de 
Orange Tiger (Latijn: Danu
asgenuüa). Gibbons ver
meldt zeven andere ze
gels met deze vlinder. De 
grote zwartblauwe vlin
der met oogvlekken is Ju
nonia onthya, in de catalo
gus te vinden als Blue or 
Eyed Pansy or Blue Argus 
met twintig vermeldin
gen van andere zegels. 
De rechtervlinder met de 
zwarte stippen is een 
Tawnij Costa (Latijnse 
naam Acraea uiolae); deze 
soort is slechts eenmaal 
eerder op een zegel afge
beeld. 
Met dank aan de heer 
P.D. Jopse in Kruiningen. 

WATERINSECTEN 
Polen gaf op i6 juli 1999 
een serie van zes zegels 
uit met als thema water
insecten. Op de overwe
gend witte ondergrond 
springen de gekleurde 
insecten er ondanks het 
kleine formaat duidelijk 
uit. De ontwerper heeft 
bovendien op fijnzinnige 
wijze nog iets aan de af
beeldingen toegevoegd. 
Op de eerste zegel van 
60 g. is dat water en een 
stengel van een plant, 
terwijl op de andere ze
gels de vleugelbreedten 

worden aangegeven en/of 
larven zijn getekend. 
Op de eerste zegel van 
60 g. zien we de geelge
rande watertor (Dytiscus 
margmahs), lid van de 
familie waterroofl<evers. 
De tor komt voor in 
Europa en in Azië. 
De andere zegel van 60 g. 
laat ons kennismaken 
met een soort van de fa
milie duikerwantsen. Het 
insect, dat ongeveer elf 
centimeter lang is, is een 
uitstekend zwemmer. 

brengt de oevervlieg (Per
la marginata) in beeld. 
Volwassen exemplaren 
kunnen worden aange
troffen van mei tot au
gustus. De mannetjes 
worden 15 a 20 millime
ter lang, de vrouwtjes zijn 
4 tot 5 millimeter langer. 
Het insect met het blauw
gekleurde lijf dat voor
komt op de eerste zegel 
van 1.40 z. is de keizerli
bel (Anax imperator), de 
grootste Europese libel. 
Het insect kan wel acht 
centimeter lang worden. 
Het is een uitstekende 
vlieger, een type dat over 
de gehele wereld voor
komt. 
Op de ander zegel van 
1.40 z. zien we de een
dagsvlieg of haft (Epheme
ra vulgata). In het Duitse 
blad Michel Rundschau 
wordt hij aangeduid als 
Gemeine Eintagsfliege. De 
'Grote van Dale' geeft als 
citaat bij haft 'de paar da
gen om SintJan dat de 
haften vliegen'. 

VLEERMUIZEN 
Er zijn mensen die vleer
muizen geheimzinnig 
of zelfs eng  vinden, 
maar ze vormen ook een 
interessant onderwerp 
voor een thematische ver
zameling. Ik verwijs 
graag naar de 'semicata
logus' Nyctalus, die in no
vember 1999 in de ru
briek Boekenplank werd 
gerecenseerd. Het aantal 
emissies met vleermui
zen is op dit moment nog 
te overzien en nieuwe uit
giften zijn bijzonder wel
kom. En dat is voldoende 

zegels zijn de Latijnse na
men vermeld. 

Op de zegel linksboven 
zien we de langtongvleer

muis (Ectophylla alba) 
aan, die hier echter Ecto
philla alba wordt ge
noemd  een foutje dus. 

Op de eerste zegel van 
70 g. zien we een insect 
uit de familie koker
juffers (Limnophilus). In 
MiddenEuropa komen 
tachtig soorten van dit 
insect voor. Ze zijn vooral 
bekend om hun typische 
huizen, die ze bouwen 
van plantenresten, kleine 
stenen en stokjes. 
De andere zegel van 70 g. 

reden om de serie vleer
muizen die El Salvador 
op 30 juni 1999 uitgaf, 
hier alsnog te behande
len. 
De ontwerper laat zien 
hoe vleermuizen hun 
voedsel vergaren. De ze
gels zijn wat aan de don
kere kant, maar ja, vleer
muizen zijn nu eenmaal 
nachtdieren. Op de zes 

muis (Glossophaga 
sorinna), de bekendste en 
meest voorkomende 
soort. Uit de afbeelding 
blijkt dat deze vleermui
zen voor hun voedsel af
hankelijk zijn van bepaal
de bloemen. Zij hebben 
vooral belangstelling 
voor honing en stuif
meelvoeding. 
Een grote hazelipvleer
muis (Noctillio lepennus) is 
afgebeeld op de zegel 
linksmidden. Dit ge
slacht bestaat uit slechts 
twee soorten, die ook wel 
visservleermuizen wor
den genoemd. 
Op de zegel linksonder 
treffen we de witte vleer

WINTERINDEALBLAS
SERWAARD (2) 
De kerstzegels van Relipos 
uit Sliedrecht kregen een 
originele vormgeving: de 
getekende afbeeldingen 
hebben een gekartelde 
witte ondergrond in een 
schuine rechthoekvorm. 
De molens doen het in de 
winterse omgeving goed. 
Leuk is dat de ontwerper 
op de ene zegel drie 
schaatsers heeft toege
voegd. Op de tweede ze
gel links is een ijsvogel 
(Alcedo atthis) afgebeeld. 
Op de boomstam op de 
vierde zegel in deze rij zit 
een sneeuwuil (Nyctea 
scandiaca). 
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Er zijn ook twee vogelze-
gels: de vogel op de derde 
zegel rechts kan een val
kensoort (Falconidae) zijn, 
maar het kan ook zijn dat 
de tekenaar alleen zijn 
fantasie heeft laten wer
ken. Dat kan trouwens 
ook gelden voor het vo
geltje op de vijfde zegel 
rechts; ik ben benieuwd 
of iemand mij duidelijk
heid kan verschaffen... 

MARITIEM ERFGOED 
VAN JERSEY 
Over vikingen gesproken: 
een vikingschip ontbreekt 
ook niet in de uit tien ze
gels bestaande serie Mil
lennium Maritime Heritage 
die Jersey op 22 mei uit
geeft. Aanleiding is de 
opening van The Stamp 
Show 2000 in Londen. 
Op de eerste zegel in de 
bovenste rij is een Ro
meins koopvaardijschip 
afgebeeld. Aan het begin 
van de christelijke jaartel
ling behoorde Jersey tot 
het Romeinse keizerrijk. 
De Kanaaleilanden waren 
belangrijke aanloopha-
vens voor de Romeinen, 
die ze gebruikten als op
slagplaats voor de bloei
ende wijnhandel tussen 
Toscane en Brittannië. 
Op de tweede zegel staat 
een vikingschip als sym
bool voor de nauwe relatie 
tussen de Kanaaleilanden 
en het Franse Normandiè. 
Omstreeks 933 voegde 
William Longsword, de 
tweede hertog van Nor-
mandië, de eilanden aan 
zijn hertogdom toe. De vi
king Hrolf Gangor of Ha-
raldsson - beter bekend 
als Rollo - was de eerste 
hertog van Normandiè. 

Op de derde zegel staat 
een oorlogsschip uit de 
dertiende eeuw, dat werd 
gebruikt voor het vervoer 
van troepen van koning 
Johannes tussen diens 
kasteel MontOrgeuil en 
de Kanaaleilanden. In 
1483 kregen de ICanaalei-
landen als gevolg van The 
Buil ofNeutrality een neu

trale status, waardoor de 
zeehandel een kans kreeg. 
Op de vierde zegel zien we 
dan ook een koopvaardij
schip uit de veertiende en 
vijftiende eeuw afgebeeld. 
Dergelijke schepen ver
voerden voornamelijk 
wijn uit Bordeaux naar 
Engelse havens. 
Door de uitvinding van 
het kanon zag Jersey zich 
genoodzaakt versterkin
gen te bouwen tegen de 
met dit wapen uitgeruste 
Tudor-oorlogsschepen; 
een voorbeeld ervan zien 
we op de vijfde zegel. 
In het midden van de ze
ventiende eeuw was pira
terij op zee aan de orde 
van de dag. Een oorlogs
schip uit die tijd is afge
beeld op de zesde zegel. 
Met de zevende zegel be
landen we in de achttien
de eeuw. Om de smokke-
larij te beteugelen wer
den kotters van de mari
ne ingezet, de zoge
noemde Navy Cutters. 
In de negentiende eeuw 
werden vanuit Jersey han
delsposten gevestigd op 
het Gaspé-schiereiland 
bij Quebec. Voor het ver
voer van goederen werden 
barken gebruikt, waarvan 
een voorbeeld is afge
beeld op de achtste zegel. 
Het schip op zegel num
mer negen is een oester
kotter. Tussen 1810 en 
i860 werden zoveel oes
ters binnengehaald, dat 
deze vorm van visvangst 
niet langer lonend was. 
Op de tiende zegel zien 
we een kits, een kleine 
tweemaster. Zulke sche
pen werden in de twintig
ste eeuw vooral gebruikt 
voor het vervoer van agra
rische producten. De 
stoomschepen vervoer
den toen aardappels naar 
Southampton. 

Van deze series worden 
drie velletjes uitgegeven, 
die nauwelijks themati
sche meerwaarde bieden. 
Interessanter daarente
gen is het Prestiije-postze-
gelboekje; ik verwijs 

graag naar de rubriek 
'Postzegelboekjes' elders 
in dit nummer. 

POOLSE SERIE SPORTEN 
VAN ONZE TIJD 
Polen slaagde er in juni jl. 
in vier sporten van onze 
tijd - de zogenoemde 
trendsporten - op een toe
passelijke (lees: trendyj 
manier in beeld te bren
gen. De typische actie-
beelden kregen een extra 
dimensie door de naam 
van de afgebeelde sport 
als graffiti op de achter
grond te laten fungeren. 

T>elika, 

M Q^^" 1 
md 

Op de zegel van 60 g. Qaz-
de na rouierze^urskim) haalt 
een jongere op een ter-
reinfiets (mountain bike) 
halsbrekende toeren uit. 

Spectaculair is ook de ac
tie van de sneeuwsurfer 
(snoiüboarder) op de zegel 
van 70 gr.Qazde na snow-
boardzie). 

De jongen op de zegel van 
I z. (jazde na skateboardzie) 
is bezig met plankschaat-
sen (skateboarden), terwijl 
de jongen op die van i .40 
z. (jazde na rolkach) in de 
weer is op zogenoemde 
inlme-skates (rolschaatsen 
met achter elkaar ge
plaatste wieltjes). 

COUflVOlMH 
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Het is duidelijk dat deze 
serie vooral bedoeld is 
voor verzamelingen op 
het thema jongeren, 
maar de afzonderlijke ze
gels zijn ook bruikbaar 
voor andere thema's. 

'MOTORISTEN' 
In februari vroeg ik naar 
de betekenis van het be
grip motoristen in het fran-
keerstempel van A. Vled-
der Technische Producten 
uit Huissen. Nico Hel
ling, secretaris van Motor 
Filatelisten Nederland zocht 
het voor me na. Vledder is 
importeur van bos-, tuin
en parkmachines en ove
rig materiaal; het bedrijf 
maakt gebruik van zo'n 
300 dealers in Nederland, 
die ook wel 'motoristen' 
worden genoemd. Deze 
dealers hebben dus niets 
met het rijden op moto
ren te maken. 

MUZIEKINSTRUMENTEN 
Luxemburg gaf op 31 
maart een serie van vier 
zegels met muziekinstru
menten uit. Hoewel het 
om bekende instrumen
ten gaat, springen de ze
gels er toch uit doordat 
het accent is gelegd op de
tails van de instrumenten. 
Op de zegel 3 f is de mo
derne hoorn afgebeeld, 
een instrument dat is af
geleid van de jachthoorn. 
Een saxofoon zien we op 
de zegel van 12 f (afbeel
ding: zie 'Nieuwe uitgif
ten'). De saxofoon werd 
in 1840 voor het eerst ge
maakt door Adolphe Sax 
uit het Belgische Dinant. 
Van de Amerikaanse pre
sident Bill Clinton en 

onze minister Dijkstal is 
bekend dat ze dit instru
ment bespelen. 

Op de zegel van 21 f tref
fen we een viool aan, een 
instrument dat al eeuwen 
in orkesten de hoofdrol 
speelt. 
De uitvinding van de 
piano, afgebeeld op de 
zegel van 30 f, wordt toe
geschreven aan de Floren
tijnse instrumentmaker 
Bartolomeo Christofori, 
die in 1710 voor het eerst 
piano's maakte meteen 
hamermechaniek. 

KARELV [VERVOLG] 
Behalve Nederland, Bel
gië en Spanje heeft ook 
Luxemburg zich ge
schaard in de rij van lan
den die aandacht beste
den aan de vijfhonderd
ste geboortedag van Ka-
rel V. De Luxemburgse 
zegel verscheen op 7 
maart, zodat Jeffrey 
Groeneveld die nog niet 
kon meenemen in zijn ar
tikel Karel V, keizer van 
een machtig wereldrijk 
('Filatelie' van februari). 

De zegel is een aardige 
aanvulling op de uitgif
ten van dit jaar, mede 
omdat Karel V bij zijn ge
boorte de titel van Hertog 
van Luxemburg mee
kreeg. De zegel toont een 
detail van een portret van 
Karel V in krijgsuitrus-
ting naar een oorspron
kelijk schilderij van Ti-
tiaan. Het werk waarvan 
de afbeelding is afgeleid, 
wordt toegeschreven aan 
de Vlaamse kopergraveur 
Emil Vosterman. 

•i 
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AANGEBODEN 
Zwitserland gebruikt t/m 
1993. Davo Album met veel 
klassiek, bijna alle blokken 
en luchtpost. Cat.w. 
DM. 30.000,- + uiterste prijs 
ƒ5500,-. Ruud Peters, Cu-
lemborg. Tel. 0345-516566 
na 18.00 uur. 

Ned. + Overzee, Indonesië, 
Oost Eur. v.a. 35% Abo ge
hele wereld. H. Sundquest, 
J. Perkstr. 39, Papendrecht. 
Tel. 078-6153386. 

DDR 25% Ned. Bund Berlin 
Reich + Geb.Eur. eet. 3570 Pf 
& Gest. J. Römkens, 045-
5462894. 

Nederland & Ver. Europa 
pfr. + gest. v.a. nr. i. Bijna 
alles in voorraad. Stuur uw 
no., ontvang mijn prijs. 
F. Ghyben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar. 
Tel./fax 0316-529241. 

Eurocat Europa Speciaal. 
Cept. en uitgebr. meelopers. 
Prijslijst (= aanvuUing cat.) 
v.a. 1980. Info: A. van der 
Pluijm, 0180-520069/ 
0655-918354. 
E-mail: info@testnet.nl 

Australië per kg. ƒ 80,-, 100 
gest. grf. ƒ 10,-, idem 200 
grf ƒ 20,-, idem 300 grf 
ƒ 3 5,-, idem 400 grf ƒ 5 5 ,-. 
P. Antonisse, Runmolen 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 
0041-1-784 80 59. E-mail: 
w.k.schaetzle.ag(3)bluewin.ch 

Zwitserland 20oversch. 0 
10,-! CH mancolijst wordt 
gunstig en correct afgehan
deld! P. v/d Noord, Spaarne 
60, 2011 CK Haarlem. 

Polen, Joegoslavië, Roe
menië, Albanië, Hongarije, 
Bulgarije, Tsjechoslowakije. 
PZH Robert Wiktor, Hod-
gesstr. 13, 6135 CS Sittard. 

BON 

Tel./fax 046-4512751. Ook 
rariteiten. 

Nieuw WWF zegels/ms/on-
get. etc. Wij lev. abonnemen
ten, manco's. W. de Pender, 
H. Ottostr. 21, 4205 TP 
G'chem, tel. 0183-623357. 
Email: wiIcow.w.f(a)planet.nl 

Rusland collectie o 
ig25/'go. c.w. DM. 4070 
ƒ 595,-collectie XX i963/'9i 
c.w. DM. 3765 ƒ 595,-. Tel. 
010-4229820. C. V. Beveren. 

Postf Ant. Sur. + R. 1965/90 
cat. ƒ 2500,-voor 10%. Z'bl. 
Indonesië 1975/90/6000,-
voor 25% V. Europa 4/19 + 
43/86 ƒ 5264,-voor 50%. J. 
Jansen, 070-3644758. 

Stuur 10 gulden op en ont
vang 15 fdc's Nederland on
beschreven retour. R. Otten, 
Helperzoom 167, 9722 BK 
Groningen. 

100 telefoonkaarten voor 
ƒ50,- . Postbank 1537084. 
H.Garrelds, 7558 BB Hen
gelo, tel. 074-2770854. 

Ned. grfm + toeslag ƒ69 , -
p. kg., 20 kg. klfm ƒ 100,-. 
D. de Wilde, Moordrecht, 
tel. 0182-374009. 

Duitsland: 60 versch. '97 tot 
heden voor ƒ 10,-. Voorkeur 
mogelijk. Bank 567265420, 
giro 3475407. R. Paulissen, 
Ringoven 59, 6372 DD 
Landgraaf 
Email: rene.pauhssen((ï)icu.nl. 

USA: Mint sets 1973, 
1975/79. Commemoratieve 
mint sets 80/91. Huizenga, 
Biedingen, 030-6975596. 

Muziek: prachtverzameling 
p.f (900 z. 23 bl. geen D) 
prijs n.o.t.k. T. Vreugdenhil, 
Rotterdam, 010-4567749. 

2600 versch. W.-Europa 
(géénDRJBuna) ƒ 125,-, 
2600 versch. O.-Europa 
(géén DDR) ƒ 100,-. D. Zel
le, Zutphen, 0575-514090. 

Poststukken verschillende 
landen, effecten, rekenin
gen, papier, noodgeld, an

sichtkaarten Duitse Reich. 
Mw. A. N. Briggeman v/d 
Schelde, Kantelenweg 70, 
3233 RD Oostvoorne. 
Tel./fax 0181-485036. 

GEVRAAGD 
Frankeergeldige zegels van 
Ned. en Duitsland met en 
zonder gom, verzamelingen, 
partijen, telefoonkaarten 
(gebruikte). C. Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 
Spijkenisse, 06-29227782. 

Firmaperforaties. Koop of 
ruil. M. Silkens, Kortenaer-
laan 18,1215 NH Hilversum, 
035-6234423. 

Ik zoek firmaperforaties. 
Ruil of koop elk aantal. Veel 
ruilmateriaal aanwezig. 
W.J. Manssen, Laan der V.N. 
31, 3844 AD Harderwijk, 
tel. 0341-417980. 

Sluitzegels gehele wereld 
t.k. gevr. zoek motieven. J. 
van Dijk, tel. 0180-424355. 

Voor elke 10 Zomer-, Oude
ren- Rode Kruis postzegels 
van de laatste 10 jaar Ned. 
gebr. stuur ik meer dan 100 
grf wereld retour. Stuur geen 
kinderzegels en niet meer 
dan 30 per gegadigde. 
E. Schalm, Kromme 
Mijdrechtstr. 32bg, 1079 KX 
Amsterdam. 

Aantekenstrookjes Ned. An
tillen los of op stuk. Stuur 
fotokopie aan B. Smit, Hol-
beinstraat35,1077 VC Am
sterdam. 

DIVERSEN 
Studiegroep Britannia, voor 
de actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden. 
Blad. meetings, veiling, 
rondzending. Bel 070-
3860232. See you! 

www.filasoft.nl - De mooi
ste en meest verrassende 
website van René v. Dijk, Pb 
9519, Amsterdam. 

Postzegels - munten - ruil
beurs Fidei-et-Arti te Ou-
denbosch zondag 10/13 uur: 
28 mei, 0165-314898. 

In- en verkoop Postzegels -
Prentbriefkaarten - knip
sels. G.J. van Soest, Houten, 
030-6371815. 

Filatelistenver. Zuidelij'k 
Afrika Bijeenkomsten, vei
lingen, blad, rondzending en 
bibliotheek. FVZA Postbus 
33223, 3005 EE Rotterdam. 

Israël: gratis prijslijst en ver

zorgingvan 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. 

Spanje ruilen (Edifilnrs) 
j.gielen 653i(3)chelIo.nl. 
Hertstr. 68, 6531 KS Nijme
gen. 

BREAK SETS BY TOPIC 

CANADA 
Maak geen extra kosten. Stuur ƒ 150,-
frankeergeldige zegels, geen toeslag en ontvang 
1999 gebr. met souveniervelletjes of ƒ 35,- voor 
gewoon losse zegels. 
Zend uw vraaglijst voor pf. gebr. boekjes eerste 
dag of eerste vlucht. Spoorweg of siegen cancel 
poststukken enz. 
Hermans Philatelies, Box 235 Vineland. Ont. 
LOR 2 CO Canada. 

VOORKLEINE ANNONCES VOOR ABONNEES 
De rubriek Kleine annonces is alleen voor abonnees van het maandblad 'Filatelie'. Voor een advertentie van drie regels betaalt u ƒ i c -
kostj 5.-. Vermelding van naam+adres of naam+telefoonnummer is verplicht. Plaatsing onder nummer kost/8.- extra. 

rubriek: □ aangeboden □ gevraagd Q diversen 

Elke regel meer 

390 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Vul de bon in en schrijf voor liet verschuldig
de bedrag een overschijvingskaartvan bank of 
giro uit (t.g.v. ABN/Amrobankrekening 
401303632 van Brouwer Media). Zend bon en 
i<aart aanhetvolgendeadres: 
Brouwer Media, Postbus 345,3740 AH Baarn. 
Vermeld hiernaast uw naam en adres. 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

fio 
/■I5 

f20 

f25 

f30 

f35 

mailto:info@testnet.nl
http://www.filasoft.nl


THEO PETERS 
N U M I S M A T I E K & F l L A T E L I E B V 
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Tel ( 0 2 0 ) 6 2 2 25 3 0 • Fax ( 0 2 0 ) 6 2 2 2 4 5 4 

VK1 

VK2 

VK3 

VK4 

Nederland 1899 
10 truiden oranjL 
nr 80 
luxe gestempeld 
c a t w 1850 

onze prijs ƒ 9 9 0 , -

Nederland1913 
lubileumzegels 
nrs 90 t/m 100 
luxe gestempeld 
c a t w 450 

onze prijs 1 1 9 9 , -

Nederland1928 
Kmderzet,tls 
nrs 220 223 
luxe postfris 
c a t w 95 

onze prijs ƒ 6 4 , 5 0 

Nederland 1931 
Fotomontage 

i 236/237 
postfris 

'■'SO 

onze prijs ƒ 7 9 9 , 
nu met gratis Luchtpost 9 
postfns t w V 145 

Nederland 
1933-34-35 
3 complete jaargangen 

, 252 282 

luxe 
c a t w 

luxe 
c a t w 

23-i ^ " ^ , , 
gestempew 334 75 

VK5 
onze prijs ƒ139,-

Nederlandl935 
Lp%\ L"'-'!'«'-"' 

n. 278 
luxe postfn 

I c a t w 180 

vow-fi 9!̂ P.̂  

VK6 
ƒ 1 1 Q -onzep r i ) sJ^^^ j l i J 

Nederland 1941 
V ' ' « f "o ' *?n , "en379a /d ^ 7 9 391 en 379a, 

5 postfns 

VK7 onze pri)s 
/17,50j 

Nederland 1952 
ITEP 
,. . , 592 595 
luxe postfris 
r a t w 190 

VK8 onze pri)S ƒ 8 9 ^ 

Nederland 1953 
lulianaen profi l 

617 640 
^ postfris 
w 125 

onze pri)s ƒ 59/50 
„ e ( g r a l . ^ 4 6 5 / 6 3 4 b 

VK9 posi ;tfris I w V 45, 

VOORJAARSKOOPJES 
VOOR ELK WAT WILS! 

Bestel per telefoon 'S (020)622 25 30 
fax ^ (020) 622 24 54 

Nederland 
tÄV,..--d 
r Ä 0 Ä 5 1033 1037 
£ostf-"- /° ^4 501 

onze^ rMsJ_£^*V^ 

Nederland kerst-
vellen 1988-1998 
complete set v a n - " 
11 kerstvellen 
luxe postfris 

alle 

VK13 onze pri)s 
ƒ 207,50j 

Nederland 
Roltandingl9^" 

Nederland 
Luchtpost 
n e Mecuwtjes 
nrs LP 12 1 ^ 
luxe postfris 
r a t w 132b 

1951 

: i 9 onze pri|s ƒ 7 7 7 ^ 

BÈiA'uNi Nederland Postpakket 
^MwNl verrekenzegels 1924 
■ H K l nrs 1 2 

"uxe gestempeld 
c a t w 160 

VK20 onze prijs ƒ99, 

Nederland .^ 
^ f l ie Dag-envelop E.44 

JU . ^ * ' 1 , „ v „ onbeschreven luxe onbeschreven 

c a t w 60 

V K 2 1 
„nzepr i , s2^9ß0 l 

I Nei 
l i e 

I c d a g 
1 Pnch t i 

compl ' 
luxec 
c a t w 

ïderland 
g-enveloppen 
; | , o p p c n - ^ « ^ 9 7 0 
col lectie N 

>te )aren nrs 
ïbeschreven 

1 maar lefst 3 
109 

228 75 

C22 onze pri)s ƒ 

Indonesië Souvenir 
I Sheets 1990/1999 
1 Prachtige kennismakin^sset van 

25 verschil lende blolc|es' 
I Ook voor de gevorderde verzamelaar 

( it w Zonnebloem 200 (++) 

Kwaliteitsgarantie ' Wi) garanderen zowel de juiste 
c italo^uswaarde als de omschreven kwi l i te i t Mocht iets 

met a i n uw wensen voldoen w o r d t e e i omf,erui ld 

Bestelfnrmuhor sturen aan 

»̂  PETERS 
Nieuweziids Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 

Stuurt u mij de volgende aanbiedingen 

990 X VK 1 a f 990 = f 
x V K 2 a f 199 = f 

f 64 50 = f 
f 799 = f 
f 139 = f 
f 119 = t 

x V K 3 
X V K 4 
X V K 5 
X V K 6 
X VK 7 a f 17 50 = f 
X VK 8 è f 89 50 = t 
X VK 9 a f 59 50 = f 
X V K I O a f 79 = t 
X VK 11 a f 8 50 = f 
X VK 12 a I 34 50 = f 
X V K 1 3 a f 207 50 = f 
X V K 1 4 a f 325 = f 

Na i rn 

XVK 15 a f 17 ? 
X V K 1 6 a t 99 
X V K 1 7 a f 75 
X V K 1 8 a f 189 
X V K 1 9 a f 777 
X VK 20 a f 99 5 
X V K 2 1 a f 39 5 
X VK 22 a f 99 
x V K 2 3 a f 75 

Subtotaal 
Kosten (onder f 200 
Totaal 

Postcode 

Handtekening 

Ik ben re (ds k im t bi) Theo Peters en betaal b m n t n 14 da 
^cn n i on lv in^st 
Ik bel n l vooruit d m v bijgevoegde cheques/contanten 
Ik heb het bedraf, op uw Postbankrekening 2351646 of 
ABN AMRO rekenint, 40881 244 S overgemaakt 



Verzamelen bij De Post 

Ĵ R 

Bf" cte Hmc! 

Ja ik wil een abonnement op: 
K 

D Belgische postzegels (1000 BEF - 27,79 €) 
□ het Filatelieboek (1650 BEF - 40,90 €) 
□ de Jaarmap D 1998 (1500 BEF - 27,79 €) D 1999 (1650 BEF-40,90 €) 

Naann: , , . . . , .^..,. . Adres: . 
Postcode: _..W ; ^ : , > r « ^ : \ l > i ^ \ Stad: . . 
Land: '.^r^ J^X :V Telefoon: 

Ik betaal met: 
□ VISA □ EURO-/MASTERCARD 

kaartnumnner: 
vervaldatum: 
handtekening: 

Overschrijving op onze girorekening in Nederland (in NLG/EURO) 
Onze gegevens: NR.6234571, Belgische Post, Filatelie 
Postbank BTD/BD5,000-Giro-Amsterdam 

Terugsturen naar: De Post  Filatelie  Muntcentrum  1000 Brussel  België 




