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TOVENAAR MET 
LICHT EN KLEUR 
EUROPA 9 9 
DEEL 2 
NIEUWE BONDSVOORZITTER 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal liet best georiënteerd 

ZAANDAM 

HAARLEM 

Inzendingen taxaties 

Veilingzaal en bezichtiging 

te Weesp 

Vanaf A1: 
In Weesp rotonde 
rechtdoor, na 
50 m. rechts 
(to. NS station). 

Voor onze belangrijke najaarsveiling ontvingen wij diverse praciitige 
verzamelingen. 
Indien u voor deze veiling materiaal wilt inleveren 

bieden wij u twee mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze grote 

Internationale veilingen 
(inzendingen zo spoedig mogelijk) 

door overmaking van ƒ 25,00 op giro 461000 ontvangt u de catalogus 

Vanaf heden Leeuwenveldseweg 14,1382 LX Weesp 
Evt. op afspraak Rokin 60, Amsterdam Centrum 

Beëdigd makelaars en taxateurs Tel 0294-433020 Fax 0294-433055 



Phil«post ruimt cl« MunkoiMVi r̂r?̂ ] 
v«n üfMTtl «n ivMt! 

Par t i j I  'Suriname na de Onafhanke l i j khe id ' 
Bij een gerenomeerde Nederlandse veiling kocht Philapost een enorme partij 
'Suriname na de Onafhankelijkheid' met f 800.000,= cataloguswaarde Zonnebloem 
voor minder dan 5% van de waardel 

Hoe IS het mogelijk? Zat iedereen te suffen in de zaal? 

Collectie van ruim f 500,=. 
80% korting op de catalogus! 
Alles compleet luxe postfris. 

Van f 249,= voor slechts f 99,=! 

Par t i j I I  'Wereld handelsstock Post f r i s ' 
i Een bezoek aan Parijs leverde een handelsvoorraad complete postfrisse uitgiften op 
■ met onder meer 20 complete sets vellen van de uiterst zeldzame Belgische Caritas 
.reeks uit 1900. 

Caritas reeks compleet Yvert 840,=. 
75% korting op de cataloguswaarde! 
Compleet postfris en uiterst luxe. 

Van f 149,= voor slechts f 69,=! 

Par t i j I I I  'Thematische voorraad Mot ieven ' 
ging een deel van de 20 vellen Caritas te verkopen in Brussel liep Philapost 

Itegen een Wereldvoorraad motieven aan met een onvoorstelbare verscheidenheid 
complete postfrisse uitgiften. 

Collectie Wereld Motief Yvert Frfr 1 
85% korting op de cataloguswaarde 
Compleet postfris en geen doubletten 

Van f 1.500,= voor slechts f 795, 

Par t i j IV  'Handelsvoorraad Winkeldochters ' 
FDoor de bomen zie je alleen nog maar het bos, als er af en toe eens flink een bezem Doos Winkeldochters Michel 10.000,= 
door de voorraad gaat. Ruim 150.000 albums zakjes en kaartjes zijn aan de beurt om 96% korting op de Michel catalogus! 
te worden opgeruimd. 500 items waarbij 17 a 18 albums 

Van f 995,= voor slechts f 395,= 

• • • Mega Partii V  'Da viar Aaabiadiagea I« I I , I I I & IV ' • 
fMaak het Philapost makkelijk, profiteer van het moment en doe u tegoed aan de Totaal meer dan 30 insteekalbums. 
fweldaad van lage prijzen en een hoeveelheid postzegels die u verdient omdat u Catalogus f 17.000,= normaal f 2.813,=! 
het zich kunt veroorloven. 95% korting op de cataloguswaarde. 

Enorme doos met bovenstaande aanbiedingen. Nu van f 1.558,= voor slechts f 995,=! 

Phi lapost  Helder in postzege ls en t o e b e h o r e n 

PHILAPOST. 
BERKEL EN R O D E N R I J S 

BEL 010511 50 99 
Van 9 00 uur tot 17 00 uur ma vr 

FAX U 1 U  :> in üi / 1 
24 uur per dag 7 dagpn pt r week 

POST Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

EMAIL info@philapost.nl 

Ranonkelweg 4, 2651 MX 

Berkel en Rodenrijs 

Bezoek: maandag t/m vrijdag van 10 0017 00 uur 

LET OP: In juni, juli en augustus géén Open Dageni 

I N S T E E K A L B U M S 
Witte Bladen Vlakliggend 
A48/16 
A416/32 
A424/48 
A432/64 

Witte Blader 
A48/16T 
A416/32T 
A424/48T 
A432/64T 

Zwarte Blad 
A48/16ZB 
A416/32ZB 
A424/48ZB 
A432/64ZB 

8 bladen/16 zijden 
16 bladen/32 zijden 
24 bladen/48 zijden 
32 bladen/64 zijden 

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

1 Vlakliggend met Tussenstrook 
8 bladen/16 zijden 

16 bladen/32 zijden 
24 bladen/48 zijden 
32 bladen/64 zijden 

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

sn Vlakliggend met Glasheldere Str 
8 bladen/16 zijden 

16 bladen/32 zijden 
24 bladen/48 zijden 
32 bladen/64 zijden 

f 12,50 
f 19,50 
f 29,50 
f 39,50 

Luxe Zwarte Insteeldoarten met Blanice Strokei 
100 IVIInl 
100 Sem i 
lOOIVlidi 
100 Maxi 

100x73 mm 
147x84 mm doosje 
157 X 109 mm doosje 
209 X 149 mm 

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

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

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

oken 
f 10,00 
f 15,60 
f 23,60 
f 31,60 

1 

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

LID N V P H Geen verzendkosten 
100% Retourgarantie binnen 7 
dagen Betaling binnen 10 dagen 
Vaste kosten per bestelling f5,00 
Levering zolang de voorraad strekt 
Uitgebreide leveringsvoorwaarden worden u op 
verzoek toegezonden 

P h i l a p o s t " P h i l a " en W o n d e r d o o s * z i j n 
gereg i s t ree rde hande lsmerken van Phi la B V 

mailto:info@philapost.nl


« W I V M O T I ^ NEDERLAND 
Postfris zonder plakker 

f j Prijsactief 

50/55 
56 
57/61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 

XX 1250,-
XX 78 , -
XX 125,-
XX 24 , -

25,-
18 

XX 26 ,— 
XX 1 8 , -
XX -,— 
XX -,— 
XX 1 7 5 , -
XX 75 ,— 

XX 45,-
XX 48,-
XX 120,-
XX 175,-
XX 725,-
XX 375,-
XX 950,-
XX 375,-
XX 475,-
XX 950,-

80 XX 2950,-
tête-beche 
61b 
61c 
81 
82/83 
84/86 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
131 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163/65 
166/68 
169/76 
177/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 

XX 175,— 
XX 970,— 
XX 1 2 5 , -
XX 35 ,— 
XX - , — 

XX 48 ,— 
XX 28 ,— 
XX 54 ,— 
XX 54 ,— 
XX 144,— 
XX 250,— 
XX - , — 

XX 975,— 
XX 2950 — 
XX 295,— 
XX 560,— 
XX 525,— 
XX 12,— 
XX 310,— 
XX 30 ,— 
XX 99 ,— 
XX 160,— 
XX 120,— 
XX 850,— 
XX 650,— 
XX 2 7 5 , -
XX 128,— 
XX 275,— 
XX 36,— 
XX 38,— 
XX 99,— 
XX -,— 
XX 775,— 
XX 28,— 
XX 24,— 
XX 1075,— 
XX 42,— 
XX 80,— 
XX 42,— 
XX 250,— 
XX 50,— 
XX 75,— 
XX 95,— 
XX 84,— 
XX 80,— 
XX 755 — 
XX 125,— 
XX 140,— 
XX 315,— 
XX 135,— 
XX 88,— 
XX 48,— 
XX 205,— 
XX 130,— 
XX 88,— 
XX 105,— 
XX 48,— 

XX 

270/73 
274/77 
278 
279/82 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
310/12 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
346/49 
350/55 

356/73 XX 
356 a/d XX 
374/78 XX 
379/91 XX 
391 a XX 
379 a/d XX 
392/96 XX 
397/01 XX 
402/03 XX 
402/03B XX 
422f XX 
422fa XX 
405/21 XX 
423/27 XX 
428/42 XX 
444/48 XX 
449/53 XX 
454/59 XX 
460/68 XX 
462 los XX 
469/73 XX 
474/89 XX 
487/89(3)xx 
490/94 XX 
495/99 XX 
500/03 XX 
504/05 XX 
506/07 XX 
508/12 XX 
513/17 XX 
518/33 XX 
534/37 XX 
538/41 XX 
542/43 XX 
544/48 XX 
549 XX 
550/55 XX 
556/60 XX 
561/62 XX 
563/67 XX 
568/72 XX 
573/77 XX 
578/81 XX 
582 XX 
583/87 XX 
588/91 XX 
592/95 XX 
596/00 XX 
601 XX 
602/06 XX 
607/11 XX 
612/16 XX 
617/36 XX 
637/40 XX 
465/634b 
fosfor XX 
641/45 XX 
646 XX 
647/48 XX 
649/53 XX 
654+660 XX 

1 3 5 , -
1 4 5 , -

9 8 , -
1 3 5 , -

95 ,— 
20 ,— 
7 5 , -
16,50 
56 ,— 
48 ,— 
5 0 , -
1 5 , -
4 8 , -
5 8 , -
2 0 , -
3 0 , -
52 ,— 
34 — 

DP 
4 0 , — 

175,— 
120 — 

14,— 
9 , -

1 0 , -
9,50 
6 , -
3 , -
8 , -

2 8 0 , -
1 8 , -
3 5 , -
3 , -
1,50 

12,— 
2 — 
4,— 
5,— 

1 2 , -
1 0 , -
4 , -

1 4 8 , -
7 0 , -
8 , -
7 , -
9,50 
4,— 
5 , -
9,50 

1 9 , -
326,— 

DP 
18,— 
12,50 
2 2 , -
3 , -

5 0 , -
8 0 , -
1 2 , -
2 5 , -
3 3 , -
2 4 , — 
28 ,— 

3,50 
1 9 , -
1 0 , -
7 0 , -
15,— 

1 — 
22 ,— 
15,— 
1 9 , -
1 4 , -
3 5 , -

1 8 , -
2 8 , -

4,— 
7 , -

1 8 , -
4 , -

655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 
707/11 
712 
712b 
712f 
712fb 
713/14 
715/19 
720/21 
722/26 
727/28 
729/30 
731/35 
736/37 
738/42 
743/44 
745/46 
747/51 
752/56 
757/58 
759/63 
764/65 
766/70 
771/73 
774/76 
777/78 
779/83 
784/85 
786/90 
791 
792/94 
795/99 
800/01 
802/06 
854 
858 
875 
886/88 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

886/88VEL 

899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1052/54 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

1052 paar 
XX 

1307/08BXX 
1307/08BXX 
met nr 
1307/08BXX 
strip 5x 

Postfris, osse 

1 9 , - 1 
14,— 
1 9 , -
4 4 , -
1 4 , -
48 ,— 
14,— 
15,— 
7,— 
9 , -
9 , -

1 6 , -
1 8 , -
2 , -

1 6 , -

-,— 
580,— 

1,50 
1 2 -

1,50 
17,— 
4,— 
2,— 

1 0 , -
4,50 

1 6 , -
8 , -
4,— 

1 5 , -
9,50 
-50 
7 , -
2 , -
7,60 
4,— 

12,— 
1,50 
6,40 
1,50 
8 , -
1,50 
,75 

4 -
2 , -
4,— 

3 3 , -
4 -
4 — 
9,— 

9 5 , -
6 , -

1 0 , -
1 1 , — 
1 8 , -
1 4 , -
9 , -

1 3 , -
9 , -

15 — 

2 8 , -

4 4 , -

120,— 

waar-
den uit series en met 
aangeboden 
zegels meest lever- 1 
baar, gaarne manco-
ll|St 

boekjes 
1293 
1305 
1328 
1352 
1375 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

5 , -
5 , -
5 , -
5,— 
5,— 1 

1384 XX 
1402 XX 
1427 XX 
1447 XX 
1471 XX 
1524 XX 
1635 XX 
1560 XX 
1611 XX 
Spec pnjs per 
jaargang 
1970 XX 

10,— 

XX 4 0 , — 
XX 35 ,— 
XX 3 0 , — 
XX 3 0 , — 
XX 38 ,— 
XX 15 ,— 
XX 33 ,— 
XX 17 ,— 
XX 16 — 
XX 14 ,— 
XX 17 ,— 
XX 9 0 , — 
XX 16,— 
XX 25 ,— 
XX 28 ,— 
XX 27 ,— 
XX 29 ,— 
XX 5 4 , — 
XX 37 ,— 
XX 33 ,— 
XX 35 ,— 
XX 7 4 , — 
XX 52 — 
XX 69 ,— 
XX 58 ,— 
XX 52 ,— 
XX 6 0 , — 
XX 59,50 

Onze jaarjangen zijn 
incl zomer/ Rode kr 
boekjes, Kerstvellen 
echter met 
Porto 
27 
27/28 
29/30 
44/60 
65/68 
61/64 
69/79 
80/106 
80a/105a 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

9 0 , -
9 9 5 , -

3 8 , -
4 9 8 , -

15 ,— 
6 0 , — 
65 ,— 

XX 56 ,— 

XX 2 9 5 , -
Roltanding 
1/18 
19/31 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

1600,-
550,-
625,— 
370,— 
360,— 
190 — 

77,— 
125,-
9 8 , -

160,— 
155,— 
150,— 

ook losse waarden 
Luchtpost 
LP 1/3 
LP6/8 
LP9 
LP 12/13 

XX 
XX 
XX 
XX 

Brandkast 
1/7 
Dienst 
1/8 
16/19 
16a/119a 
20/24 
26/26 

XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

275,-
8 8 , -

110,-
625,— 

1775,— 

850 — 
156,-
525, -

1350,— 
1075,— 

Alle aangeboden zegels zijn postfris zonder plakker, org. gom met volle garantie 
van echtheid, duurdere soorten desgewenst met foto-certificaat van echtheid, 
kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt Bij 
opdracht boven ƒ 500,- 2% korting Postgiro 271040 Porto extra, echter franco 
vanaf ƒ 250,- opdracht D P = Dagprijs 

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

Veiling nr. 66 
wordt gehouden op 

zaterdag 
8 JULI 2000 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 

en All<maar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

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

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

MIST U NOU OOK STEEDS DE POSTZEGELBOEKJES? 

Neem dan bij ons een abonnement! 
Mogelijk voor elk land ter wereld, 

of voor elk motief. 

U hebt vast en zeker al meerdere malen ontdekt dat het naderhand 
kopen een dure aangelegenheid kan zijn. Want boekjes maken het, 

ook internationaal, he lemaal ! 

U hoeft mets vooruit te betalen. Ook geen b o r g s o m . U kunt het 
abonnement o p elk m o m e n t beëindigen. Kan het makkel i jker? 

[LiTI flTl^tf^ÄTD 
POSTBUS 1051 5144 CB WAALWIJK 

J l /an TEL. 0416-331451 
^tj-^V=, F/o( 0416-342856 

booklets@telebyte.nl 

GEKOCHT, DE GROTE COLLECTIE DIEREN 
IN 27 BANDEN VAN RIETDIJK. 
GAARNE UW MANCOLUST 

Postzegel-en Muntenhandel * * D « d o b e * ' 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 055-5213708, Bonk 303385952 

Bezoek onze website: 
www.pzh-vanvliet.nl 

http://www.de-hollandse.nl
mailto:booklets@telebyte.nl
http://www.pzh-vanvliet.nl


Jetzt sta 
Mit Briefmarken aus 

Liechtenstein, 
lOO JAHRE CHRISTENTUNA HEILIGES JAHR 2000] 

FUERSTENTUM LIECHTENSTEIN FUERSTENTUM tIECHTENSTEII 

vnH 

Bestellen Sie Liechtensteins 
Briefmarken im Dauerauftrag. 
Jährlich gibt es vier Ausgaben: 
anfangs IVIärz, Juni, September 
und Dezember. 
Insgesamt ca. 28 Marken zum 
Preis von ungefähr DIVI48.. 
Versand jeweils am Ausgabetag. 
Für evtl. Zusatzbestellungen 
bekommen Sie ausserdem 
den Ausgabeprospekt. 

BTsrTrL'üjrG 
Ich, bestelle das LiechtensteinBriefmarkenAbonnement 
mit den abgebildeten Marken der Ausgaben März und 
Juni 2000. Und zwar als: 

D Einzelserie (ca DM 48. pro Jahr) 
□ Ersttagsbrief mit Serie (ca DM 56. pro Jahr) 
D Maximumkarten (ca DM 71.) 

Versand mit Rechnung (einfache Zahlungsmoglichkeiten) 
Name und Adresse: 

I 
I 
I 
I 
1 

Einsenden an Postwertzeichensteile der Regierung 
9490 Vaduz/Liechtenstein oder per Fax +423 23 666 55, 
Fon +423 23 66 444, email briefmarkenflellvli 



Voor onze internationale klantenkrins 
zoeken wij te koop: 

* Mooie s^specialiseerde verzamelinsen Nederland, Overzee, 
Enselse koloniën en hele wereld & brievencollecties 

# # # 

* Topnummers hele wereld 

# # # 

* Handelarenvoorraden hele wereld 

# # # 

* Doublettenpartijen, restanten, nalatenschappen 

# # # 

* Munten en bankbiljetten hele wereld 

# # # 

Betalins s^schiedt natuurlijk a contant 
Eventueel bezoek aan huls 

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

l i SMITS PHILATELY 
Socratesstraat 192 * 7323 PL Apeldoorn * 055-3602604 

.www.filatelie.net 

http://www.filatelie.net


The online collecting community 
...just your cup of tea 

Collector 
C@fe 

is the new online community 
site from STANLEY GIBBONS 

covering 80+ collecting 
interests ... including 

PHILATELY 

♦ Email chat with other 
collectors 

♦ 500+ links to 
worldwide dealer sites 

♦ Free classified 
advertising 

♦ Newsletters 
♦ Articles, News, Views 
♦ Publishers Archive 
♦ Free Competition 

.... plus lots more ! 

Editorial contributions from collectors, dealers and 
publishers always welcomed 

Collector | 
C@fe www.collectorcafe.com 

Join the collecting community 

For further details : info@collectorcafe.com 
editor@collectorcafe.com 

advertising@collectorcafe.com 

Sponsored by 

STANLEY 
GIBBONS 

Internationale megaveiling in augustus 2000 

Uw kans op eerste klas 
verkoopresultaten! 

Reken maar uit: ULRICH FELZMANN VEILINGEN biedt: 

24 jaar veilingervaring 
+ professionele kavelpresentatie 
+ een catalogus met een hoge oplage 
+ een grote klantenkring in Europa, 

NoordAmerika, Azië en Australië 
= optimale toegang tot de internationale 

postzegelmarkt! 

Benut nu de mogelijkheid om voor deze 
94^ FELZMANNveiling in te leveren! 

Wij zoeken: 
• rariteiten Duitsland, Gehele Wereld 
• luchtpost en zeppelinpost 
• verzorgde verzamelingen 
• gehele nalatenschappen en partijen 

Omvangrijke objecten komen wij ook graag bij u thuis ophalen. 
Neem contact met ons op. Een telefoontje is voldoende! 

ULRICH FELZMANN 
B R I E F M A R K E N  A U K T I O N E N 

Bismarckstr. 98 • D40210 Düsseldorf • Duitsland 
Tel. +49/211/172 920 • Fax +49/211/172 92 11 

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

Postzegelfiandel k. D G M H € R T O G Gorinctnemsestraot 10 A - 4231 BH Meerkerk - Tel./fax 0183 - 352169 of 0347 - 320943 Postbank 4269335 - KvK Dordrecti t 70087 

m M 

AANBIEDING 
NEOeiäANDS NIEUW 
GUINEA POSIIRIS 
CCMWPIHTINCL 

PORREGaSENUNI^ 
VOOR 

275,

Verzcmelt u 
ZO of ZO? 

Beide verzamelaars zijn wij gaarne van dienst 
Prijslijst postfrisse combinaties uit 
postzegelboekjes 
De prijs geldt voor alle combinat ies 
uit het desbetref fende boekje 

Prijslijst posttrisse combinorties uit Icinderblokicen. 

Comb, uit 
boekje 

Comb, uit 
boekje 

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

prijs 
ƒ 1 5 , -
ƒ 4 0 , -
ƒ 1 1 , -
ƒ 6 , -
ƒ 1 . ~ 
ƒ 1 4 . -
ƒ 1 0 0 , -

9,-
1 5 , -
1 5 , -
1 8 , -
2 6 , -
1 3 , -
11 ,— 
2 1 , -

ƒ 4 2 , -
ƒ 1 3 1 , -
ƒ 72,50 
ƒ 2 2 , -
' 14 — 

1,50 
1 4 , -
6,-
3 , -
5,50 

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 

1 3 , -
9 , -
9 , -

1 6 , -
1 6 , -

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 , -

6 0 , -
ƒ 
ƒ 
ƒ 28,75 
ƒ 2 8 , -
ƒ 3 9 , -
ƒ 2 6 , -
ƒ 1 0 , -
ƒ 3 0 , -
ƒ 3 6 , -

Alle combinat ies 
zijn ook los te 
koop 

Voor prijslijst automaatboekjes zte adver
tentie Filatelie nr. 3-2000 

Jaar 
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 
tooi 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 

aantal 
comb. 
5 
9 

pnis 
70,— 
17.50 
20,— 
25,— 

5.--
37,50 
24,— 
30,— 
39.— 
10,— 
10,— 
6,— 
5.50 
5,50 
5.50 
7.76 
7.75 
7.75 
2.50 
8,50 

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

cat. 
nr. 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 
1701 
1739 
1787 
1865 

oontal 
comb. 
1 
2 
4 
4 
4 
6 
1 
8 
3 
4 
4 
3 
10 
10 
10 

prijs 
2,50 
5,— 

I I , — 
11.--
11,— 
16,25 
2,50 

23,50 
10,50 
13,— 
13.— 
10,50 
47.— 
47,— 
47,— 

Combinaties uit andere 
blokken zijn eventueel ook 
leverbaar. 

Aanb ied ing automaatboek jes Nederlandse Antillen 
comp lee t postfris 1977 t / m 1997 nrs 1 t /m 7 (13 stuks) 
cat , ƒ 139,50 voor ƒ 62,50 

Of g a a t \ zo 
verzcmellh? 

W » ^ W ^ W W ¥ W W ^ W W W — — W l 

Voor prijslijsten NEDERLAND POSTFRIS, SURINAME, NEDERLAND 
Eerste dag enveloppen (FDC/s) en NEDERLANDSE ANTILLEN zie 
advertent ie Filatelie nr. 3 biz. 169 

Bestellingen boven ƒ 75,— worden portvrij toegezonden 
Verzending gesct i iedt na ontvangst bed rag o p giro 42.69.335 
of g i robetaa lkaar t /euroc t ieque Bij rembours + ƒ 15,--. Ons 
bekende klanten beta l ing binnen 14 d a g e n . Levering zolang 
d e voor raad strekt. 

IJk 
399 

O p e n i n g s t i j d e n winkel : d o n d e r d a g : 9.00 -12 .30 e n 13.30 - 18.00 uur. A n d e r e d a g e n o p a fspraak i 

http://www.collectorcafe.com
mailto:info@collectorcafe.com
mailto:editor@collectorcafe.com
mailto:advertising@collectorcafe.com
http://v/rv/nv.felzmann.de
mailto:felzmann@mon.de


P O S T Z E G E L K L U I Z E N 
Separaat afsluitbaar 
binnen kluisje inpandige 

schanieren 

goed
keurings
plaatje 

M4 Kluis f 599,^ 
\E> Afmeting hxbxd '„ 

lS0x40x3Scm 
E> Gewicht ca. 15 kilo 
ÏS> Mauer veiligheidsslot met 

gehard staal 
E> 4 zware schoten 
E> Binnenkluis 

4 punt deur ^ 3 verankeringsgaten 
vergrendeling ^ 3 ,,^j,ft„jy,, 

[S> Antiekzilver gemoffeld 

veiligheidsslot 
met dubbele M-4 DP Kluis 

f1099,-

tS> Als M4 
IS> Dubbelwandig en geïsoleerd 

volgens DIN 4i02 
E> Gewicht ca. 140 kg 

baardsleutel 

dubbel
wandige 
deur 

3 veranke
ringsgaten 

3 in hoogte 
verstelbare schappen 

E 
Type Afmetingen Duitse Gewictit Prijs 
Iduis fixbxcl stufe ca. Kg inci. BIW 

P2 70x50x42 A 55 fl 625 
P4 70x50x42 A 50 fl 595 
M4 150x40x35 A 75 fl 599 
M6 100x40x40 A 60 fl 699 
P2DP 80x60x52 B 95 fl 999 
P4DP 80x60x52 B 90 fl 899 
M4DP 150x48x42 B 140 f i l099 
M6DP 100x55x40 B 120 fll299 

AKTIE IN JUNI. JULI EN AUGUSTUS 
LG BASIC elektronisch cijferslot 
voor op de M4 of M4 DP. 
Voor slechts f 299, (md btw en montage) 

3765 
Angutar 37] O 

"^^^ ^ual Handad 
" " " ^ Swingbolt Lock LG Bi 

_ 

1 f» 

^■k 

l HUNTER, 
K l u i z e n e n b r a n d k a s t e n 
Kelvins t raa t 19, 7575 AS O l d e n z a a l 
T e l . 0 5 4 1  5 2 2 3 1 5 , 
Fax 0 5 4 1  5 2 2 1 9 0 
vanaf 17.00 u u r : 0 6  5 1 8 2 8 0 9 4 
In t e rne t : vs^ww.kluis.com 

Openingstijden van maandag t/m 
vrijdag 08.30 t/m 17.00 uur 

AANBIEDING JUNI 2000 
NEDERLAND 

POSTFRIS en GEBRUIKT in perfecte kwaliteit 

POSTFRIS POSTFRIS POSTFRIS 

Tel: 
Fax 
Prive 

077 
077 
077 

351 25 98 1 
354 72 42 
465 37 64 

Aanbod geldig zolang voorraad strekt 
Uw gew/aardeerde bestelling wordt FRANCO toegezonden. 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen Nederland' postfrisplakkergestempeld 
Winkel op maandag gesloten

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

« _. .^ « ^ .^ 'el. 00 49 69 234131 
Rudol f S t e l t z e r fax oo 49 69 233070 

Jaarlijks 3 posizegelveilingen 

lnl<oop postzegelverzamelingen 
of nalatenscliappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 1317 
60327 Frankfurt/Main 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

in uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhiandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.g.g. 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

Bezoek onze website: 
www.pzhvanvliet.nl 

http://www.pzh-vanvliet.nl


HANDELSONDERNEMING " i l IMPORTEXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen  Fabrikant FILISAFE l i u  . 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland ^ ^ 
Kerkstraati?  NL4854CCBavel  Tel (0161) 431983, fax (0161) 433099 
Bank Rabo, Bavel rek nr 10 46 96 761  K v K 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65  BTW nr NL O 647 19 455 B01 

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

SCHAUBEK sterk in kwaiiteit 
en ... uitgebreid! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

verzamei het in SCHAUBEK! 
Nieuwe staten zoals WitRusland, 
Kroatië, Slowenië, Georgië, 
Kazaclistan, Azerbeidzjan, 
enz.,verzamei het, u kunt 
liet nog kompleet krijgen! 
Alle landen in standaard en 
brillant uitvoering leverbaar. 
U kunt kiezen uit schroef, 
kiem en ringbanden met of 
zonder kassettte. 

KIES VOOR SCHAUBEK! 

Inheems speelgoed 
Om de interesse in een bijna vergeten aspect van de cultuur van 
Anguilla weer nieuw leven in te blazen, heeft het Anguilla 
Philatelie Bureau een set van 5 postzegels uitgegeven en Souvenir 
vellen met negen afbeeldingen van AnguiUa's inheemse speelgoed. 

lOOth Test Match at Lord's 
Cardigan Connor and Lanville Harrigan, 
2 van de vele criclcetspelers die Anquilla 
heeft, komen voor op de postzegeluitgifte ter 
ere van de lOOth Test Match op het beroemde Lord's cricket veld. 

ANGUIUA 
MMHIllllMIÉIlfl 

Inheems speelgoed  uitg. 5 april 2000, vanaf EC$ 6.45 
lOOth Test Match at Lord's  uitg. 5 mei 2000, vanaf EC$ 6.00 

Voor meer informatie : 
Anguilla Philatelic Bureau, 
General Post Office, The Valley, Anguilla, B.W.L 
Tel; 0012644972528, Fax: 0012644975455. 

The exciting new online community 
for stamp collectors.. 
where enthusiasts can receive 
information on new issues and advice 
about the hobby of stamp collecting. 

• Your own online stamp community 
• Easy to search stamp database 
• Latest info direct from postal 

administrations 
• Expert advice and tips from 

Stanley Gibbons 
• Membership discounts 
• Interactive talk with other stamp 

collectors 
• Regular competitions 
• Fast access worldwide to dealers 

and postal authorities 

Stamp 
(?) www.stampcafe.com 

You can contact us at any of the foilovnng 
email addresses for further information... 

editor@collectorcafe.com 
info@collectorcafe.com 

advertising@collectorcafe.com 

Sponsored by 

STANLEY 
GIBBONS 

http://www.stampcafe.com
mailto:editor@collectorcafe.com
mailto:info@collectorcafe.com
mailto:advertising@collectorcafe.com


GRAIMD-DUCHY 
^ LUXEMBOURG 

STAMPS 

Enjoy Luxembourg 
allyeafPtenq 

HAVE YOU REALIZED HOWAÏÏRAaiVE LUXEMBOURG POSTAGE STAMPS ARE? 

Have you noticed their variety of printing techniques 
^ .•^ and originality of design? 

A subscription with the Luxembourg Post Office will 
bring you new discoveries and new philatelic delights. 

Moreover, our subscription service now not only guarantees regular 
and rapid dispatch but will be accompanying each new issue with 

a free illustrated magazine in English. 

OFFICE 
DESIIMRFS 

lUXEMBOURC C] ^ 0 
Office des Timbres 

4, rue d'Epernoy L-2992 Luxembourg 
www.philately.lu 

Tel.: 4088-8840 - Fax: 40 68 68 

LUXEMBOURG 

V-
Please send me further information about the subscription. 
Name First name 
Street Number. 
Postcode City 
Country 

POSTZEGELHANDEL H. ZONDERVAN 
P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
Tel. 058-2122096 
Fax 058-2129180 
Friesland Bank: 298057948 
Giro van de bank: 811542 

1. Onze partijenlijst bevat vele interessante 
aanbiedingen. 

2. Naast de genoemde kavels, Nederland en 
andere Europese landen uit voorraad 
leverbaar. 

3 . Inruil van uw doubletten of overtollige 
collecties mogelijk. 

4 . Vermelde cataloguswaarde en kwaliteit met 
volledige garantie. 

5. Op verzoek ontvangt u onze partijenlijst 
geheel gratis. 

6. Bestellingen boven ƒ 2 5 0 , - portovrij; 
verzendkosten ƒ 9 , - per verzekerde 
zending. 

7. Bezichtiging van de kavels mogelijk ten 
kantore na telefonische afspraak 
van maandag t /m zaterdag van 
09 .00-17 .00 uur. 

8. Een bezoek aan Leeuwarden loont zich, 
want u zult versteld staan. 

Ingeschreven Kamer van Koophandel onder 
nummer: 0 1 0 7 9 2 9 7 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistisclie benodigdtieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijlts geopend van 9.00-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags l<oopavond. 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

GROENI_AND-IJSLJ^ND-FINLAND en ÄL7\ND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag, zie ooit mijn Postbus 23 6950 AA Dieren 
prijsiijsten op Internet http://pzhronh.filasoft.nl Tel. 0313-419041 

P Z H R O N H E R S C H E I T E-mail:pzhronh@bart.nl 

Bezoek onze website: 
www.pzh-vanvliet.nl 

http://www.philately.lu
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.pzh-vanvliet.nl
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Het maandblad Filatelie, waarin opge
nomen De Pliilatelist, is een uitgave 
van de onafhani<eIijke Stichting 
Nederiandsch Maandblad voor 

"'"'''"""""• Inhoud 
In dit maandblad zijn  buiten de ver ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ■ ■ i 
antwoordelijlcheid van de redactie  de 
officiële mededelingen van de A d v e r t e n t i c  i n d e X 
Nederlandse Bond van Filatelisten /irt'y 
Verenigingen opgenomen. ;V"" j i ' j ' T"r\"l"t' ^ ^ 

Uit de wereld van de rilatelie 
'Filatelie' verschijnt in de eerste helft 4.04/4.0'^ 
van de maand, uitgezonderd de maand , ' / i**"ü'"j'xV* j * " i " * ' j T T J 
augustus Verzamelgebied Nederland 

406/407 
Hoofdredacteur: Pn>; twaarHp<; f i i t tpn 
AadKnikmanAijp 1 oscwaaraestuKKcn 
Klipper 2, 1276 BP Huizen. 4 0 0 / 4 0 9 
Telefoon: 03552 54391 Zeest taat 82, Den H a a g 
Telefax: 0355240926 ' t » 
Email: philatelie(a)tip.nl ; ■ 4^^ 
Website: www.phiiateiie.demon.nl V e r e n l g i n g s a d r c s s e n 
Advertentieverkoop: A"i"ü ^ '^ 
Brouwer Media bv t U a n U m O r 
Postbus 345, 3740 AH Baarn 4 1 4 
Jeanine de Troye Fi i än i i i y 
Telefoon: 0355488771 r u a q u i z 
Telefax: 0355432777 4 1 4 
.. Wij lazen voor u 
Abonnementenen ' et 
en bezorgklachten 4^^'4^7 
Brouwer Media bv Rembrandt: tovenaar met licht en kleur 
rtL's1otT6t3AEArnhem ••; ,•••••■;•.■ 418/419/42O/421/422 
Telefoon: 0265231123 f4' Nicuwc postzegelbocKjes 

. . . . 428/429 
Adreswiizigingen: Pn<;1pY ynnn 
Adreswijzigingen opgeven aan de ^ UÖLCA Z U U U 
secretaris van de vereniging of afde 4 ^ 9 
ling waarvan u lid bent. y p v p r c n n s t 
Als u individueel abonnee bent ^ . 
(u betaalt het blad jaarlijks recht 4 3 O / 4 3 I 
streeks aan de Stichting) zendt u uw B o c k c i l p l a n k 
adreswijziging aan de administratie Ant I A yy 
(adres: zie boven). ■:;•*";:"•."",• 4 :5 ' ^ ' 433 

Filatelistische evenementen 
Abonnementen: A2A.IA.2'^ 
Er zijn twee wijzen van abonneren: M * *.̂ *" 1 *' rl V' rri 'T>"I' T " ^ ^ ̂ 5 J 
1. een collectief abonnement voor ^ e Q e n a n u S e S t e n i p e i S 
aangesloten verenigingen: het abon 4 5 S 
"nbTre™''""'"''" '̂ ' ""'"''""'^ Oplossing Filaquiz 
2. een individueel abonnement. 4 3 5 
Het abonnementsgeld moet bij voor E u r O p a z e g e l s 1 0 0 0 [ d e e l 2 ] 
uitbetaling worden overgemaakt; ^ yyy A\f\l A-t-jl AtSi 
tarieven voor het jaar 2000: • • 4 3 ^ ' 4 3 7 ' 4 3 " 
a. binnen Nederland f39. op B o n d s p a g i n a ' S 
giro 5005485 van de Stichting AAOIAAIIAAI 
Nederiandsch Maandblad voor " : y : y 4 4 '  ' ' 4 4 J  ' ^ 4 ^ 
Philatelie te Dordrecht; ' N l e U W e Ui tg i f t en 
b. voor BelgiéBfr 800.op giro 4 4 4 / 4 4 S / 4 4 6 / 4 4 7 / 4 . 4 8 / 4 . 4 Q / 4 " ^ 0 
000035088233 van de penning I e r p r s n o s t t ' + t " t t D ' ' t ^ i ^ / l ^ l ^ ^ y / t D 
meester van het maandblad Filatelie Lcz ,c ispu»l 
te Brussel; 4 5 ^ 
c. in het buitenland f68.50 (incl port) T h c m a t i s c h p a n o t a m a 
op dezelfde rekening als vermeld ^ , , 
onder2a. •••■•. 4 5 1 / 4 5 ^ / 4 5 3 
Als het abonnement op i april of K l e i n e S n n o n c e S 
I juli ingaat moet een evenredig ACA 
bedrag tot het eind van het jaar 'T J T 
worden gestort. Abonnementen 
pen oktober zijn slechts mogelijk in üJJ J_ xïf\f\rr\acr\na 
combinatie met een abonnement op D ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de daaropvolgende ^ ^ ^ ■ ^ ^ ^ ■ ^ ■ ■ ■ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
Opzegging abonnement: Een t ovenaar m e t l icht en kleur  d a t w a s _ _ _ ^ ^ _ 
Een individueel abonnement kan per R e m b r a n d t van Rijn z o n d e r e n i g e twijfel. B R H B H H 
3idecemberwordenbeemdigddoor , i j r  j u  u W" '  ^ ^ I I M 
een schriftelijke opzegging d^ uiter Leven en w c r k c n van d e Leidse sch i lde r , ^ ^ 
lijk op 30 november bij de admini w o r d c n filatelistisch bcI icht d o o r Jeffrey J i .a f ' 
stratie in Arnhem moet zijn. Groeneve ld , die he t beeld s c h e t s t van een i É j ^ ^ k j » . ^ 
Losse nummers: to t g r o t c h o o g t c g e s t c g e n , m a a r o o k to t ^ ^ ^ ^ ^ | 2 
Losse nummers van de lopende jaar a r m o e d e vervallen k u n s t e n a a r . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
gang kunnen worden besteld door ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
overmaking van f5.00 per nummer ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
(inclusief porto) op postgiro 50054S5 A Hx^jaftAtl f ï ^ « IM tf^ *i Y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
te Dordrecht onder vermelding van de £ * ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
gewenste ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 

Afscheid 410 
Deze maand neemt de conservator 
postwaarden van het Museum voor 
Communicatie, Charles Boissevain, 
afscheid. In dit nummer zijn zwanenzang. 

Lezerspost 430 
/'^rt.*~..*VWW'^ja<V 

Het is een tijdje stil 
geweest rond onze 
(los)vaste rubriek 
'Lezerspost'. In dit 
nummer wordt een deel 
van de achterstand 
weggewerkt en komt 
een aantal lezers van 
'Filatelie' weer aan het 
woord. Zoals altijd zijn 
de in 'Lezerspost' be
handelde onderwerpen 
uiteenlopend van aard. 

Europa [2] 436 
Drewes Veenstra rondt in dit nummer een 
tweeluik af waarin een selectie van de 
Europazegels van iggg onder de loep 
wordt genomen. Ditmaal: Zuid en Oost
Europa 

Bestuur: 
üoo rzitter: 
ir. G.A.H, van Drie! 
secretaris: 
Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G. van der Uenden 

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2000 Maandblad Filatelie, 

Oplage: 
42.500 exemplaren 

ISSNnummer: 
01663437 
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J 4 S C ^ 

Ackermann 396 
Anguilla Philatelie Bureau 401 
ApeldoornsePostz.handel 402 
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Auf der Heide 439 
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Booklets International 396 
Bredenhof/ De Berm 415 
Collection World 455 
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Edelcollecties 456 
Felzmann 399 
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Hunter 400 
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Liechtenstein, Vorstendom 397 
Lodewijk 400 
Luxemburg Post 402 
Meinhardt 443 
Nederlandsche Postzegelveiling, de 394 
Nijmeegse Postz en muntenhandel 423 
Nijs.de 442 
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Phine 401 
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^^mssi E 
JEUGD KWAM MASSAAL NAAR 
'HOBBYPOST 2 0 0 0 ' IN AALSMEER 

De propagandatentoon-
stelling Hobbypost 2000, 
die op vrijdag 24 en za
terdag 25 maart in Aals
meer werd gehouden, is 
een groot succes gewor
den. Een van de belang-
rijl<ste factoren was het 
bezoek dat 240 Aals-
meerse basisschoolleer
lingen (groepen 6 en 7) 
aan de expositie brach
ten. Deze jeugdige be
langstellenden kwamen 
met een door de organi
sator, Postzegelvereni
ging Aalsmeer, gehuurde 
shuttle-bus naar de ten
toonstelling. Daar aange
komen vormden ze de 

jeugdjury en konden ze 
deelnemen aan een quiz 
over de tentoongestelde 
verzamelingen. 
De schooljeugd kende de 
eerste prijs toe aan de 
éénkaderinzending 'Het 
milieu' van mevrouw E. 
Stam-de Gier. Tweede 
werd de verzameling 
'Water' van de heer C.J. 
van Meurs en de derde 
prijs ging naar de collec
tie 'Van raket tot Gaga
rin 'van de heer G.H. 
Hoving. Het milieu en 
wat daarmee samenhangt 
doet het dus goed bij de 
jeugd! 
In de weken voorafgaand 

Hobbypost 2000: ...drukbezocht, uooral doordejcu^d.. 

aan Hobbypost 2000 kre
gen de schoolklassen be
zoek van bestuursleden 
van Postzegelvereniging 
Aalsmeer, die de kinde
ren een uur les mochten 
geven. Het geweldige, 
door Jeugdfilatelie Ne
derland ontwikkelde 
'scholenpakket ' kwam 
daarbij goed van pas. Het 
bewuste pakket werd ook 
aan alle scholen ge
schonken, zodat de kin
deren al een beetje 'post
zegelkenner' waren toen 
ze naar de tentoonstel
ling gingen. 
Hobbypost 2000 bood 
deelnemers aan de cur
sus Begeleiding bij Fila
telie (BBF) uit de regio 
een mooie kans om ook 
eens deel te nemen en de 
gemaakte werkstukken 
door een officiële Bonds
jury te laten jureren. 
Uiteraard waren er niet 
uitsluitend jeugdige be
zoekers: op de tentoon-
stellingsdagen kwamen 
ook vele anderen de ex
positie bezichtigen. De 
organisatoren waren na 
afloop bijzonder tevre
den. In ieder geval lovam 
het Aalsmeerse credo 'Ie
dereen verzamelt wel iets 
- wij verzamelen postze
gels!' goed uit de verf. 

Klaas F. Keessen 

EURO: NU OOK OP DUITSE POSTZEGELS 
EN FRANKEERSTEMPELS 

Zo langzamerhand komt 
het moment in zicht 
waarop een groot deel 
van Europa zijn nationale 
munt zal loslaten, om in 
plaats daarvan de Euro te 
gaan gebruiken. Die om
schakeling heeft al gevol
gen gehad voor de zegels 
van een aantal betrokken 
landen: zie bijvoorbeeld 
de zegels van landen die 
nu al 'dubbele waarde-
aanduidingen' gebrui
ken. 
Op 12 mei verscheen in 
Duitsland - net als in tal 
van andere landen - de 
Europazegel van het jaar 

Duitslands eerste 'Euro-zcael' 

2000. Het was de eerste 
Duitse zegel waarop ook 
een aanduiding in Euro 
wordt vermeld: 0.56 om 
precies te zijn. 

Vorig jaar werden trou
wens in Duitsland ook 
frankeerstempels met 
een aanduiding in 'Euro
cent' geïntroduceerd; 
deze stempels vermelden 
zelfs geen waarden in 
Duitse marken meer. 
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VEILING RIETDIJK BV: 
RUIM TWEEMILJOEN 

Tijdens de medio april 
gehouden grote voor
jaarsveiling van het 
Haagse veilinghuis J.K. 
Rietdijk bv werd voor 
ruim twee miljoenn gul
den aan postzegels ver
kocht. Postzegels van 
ruim driehonderd inzen
ders werden, verdeeld 
over ruim vierduizend 
veilingnummers in drie 
dagen verkocht aan ruim 
zevenhonderd kopers uit 

binnen- en buitenland. 
Goede prijzen werden ge
realiseerd voor postze
gels van de Volksrepu
bliek China. Een collectie 
Overzeese Rijksdelen van 
Nederland bracht twin
tigduizend en een verza
meling Oostenrijkse Le
vant (met daarin vele 
oude brieven) was goed 
voor 24.000 gulden. Bij
zondere belangstelling 
was er ook voor vele 
mooie kleinrondstem-
pels van Nederland in 
een zeer goede kwaliteit. 

GROOTSTE BRIEVENBUS TER WERELD STAAT 
VIJF MAANDEN LANG IN HANNOVER 

Op I juni werd de eerste 
wereldtentoonstelling in 
Duitsland, Expo 2000 ge
opend. Nog tot en met 31 
oktober 2000 kan dit eve
nement in Hannover 
worden bezocht. Eén van 
de eerste paviljoens die 
voor het publiek toegan
kelijk waren was de Post-
box ofwel de grootste 
brievenbus ter wereld. 
Het paviljoen - met zijn 
vijf verdiepingen bijna 

vijftig meter hoog - gaf 
de bezoekers in de weken 
voorafgaand aan de ope
ningvan Expo 2000 alvast 
een indruk van wat er 
zoal te zien is. Deutsche 
Post, opdrachtgever van 
de Postbox, is op de we
reldtentoonstelling de 
exclusieve aanbieder van 
nationaal en internatio
naal briefpost-, pakket-
post- en exprespostver-
keer. 

De Euro heeft ook zijn weg gewonden noor Duitse jrankccrstempcls. In Duitsland is allesgroter - zeijs de bneuenbussen uan Deutsche Post... 

ZUID-EUROPESE 'OPKOPERS' ACTIEF: 
VERENIGD EUROPA: IN DE LIFT 

Goed nieuws voor diege
nen die nog ergens een 
verzameling Verenigd 
Europa hebben liggen. 
De prijs die de handel be
taalt voor een complete 
collectie is de laatste 
maanden drastisch geste
gen. In Duitsland (waar 
de meeste Europaverza
melingen te vinden zijn) 
ging de aankoopprijs van 
ongeveer tweeduizend 

naar zo'n vierduizend 
mark. Het moet dan wel 
om een zo compleet mo
gelijke verzameling gaan 
(dus bij voorkeur inclu
sief de topnummers èn 
variëteiten zoals de fos-
forzegels van Portugal en 
het blokje dat Albanië in 
1992 uitgaf). 
De prijsstijging is te dan
ken aan een grootgrond
bezitter in zuidelijk Euro

pa, die in samenwerking 
met een plaatselijke bank 
verzamelingen in het 
groot opkoopt. Het con
sortium heeft kennelijk 
miljoenen guldens be
schikbaar voor de aan
schafvan Europaverza
melingen, want alleen al 
in november jl. werden 
ruim driehonderddui
zend Europazegels ge
kocht. 
Het Duitse blad Michd 
Rundschau zegt da t - hoe
wel het goede tijden zijn 

voor verzamelaars die 
hun Europacollectie te 
gelde willen maken -
toch enige voorzichtheid 
moet worden betracht. 
De redactie verwijst naar 
een soortgelijke opkoop
actie van het postzegel-
bedrijf Schwenn, dat in 
de jaren zestig over een 
gigantische voorraad Eu
ropazegels beschikte. 
Het bedrijf verhandelde 
voor miljoenen aan ze
gels, maar ging uiteinde
lijk toch failliet... 



AANTEKENZEGEL 
IN BEELD 

Hij werd in het aprilnum
mer al aangekondigd: de 
nieuwe aantekenzegel die 
PTT Post aan de loketten 
heeft gebracht. We kun
nen nu ook een afbeel
ding van de zegel laten 
zien. Met dit 'frankering 
betaald'etiket kunnen 
zendingen tot i kilo bin
nen Nederland aangete
kend worden verzonden. 
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SPECIALE ENVELOP EN STEMPEL BIJ ZILVEREN 
JUBILEUM PV 'DE KANAALSTREEK' 

'venemging "g 
De Kanaalstreek ^ 

Postzegelvereniging 'De 
Kanaalstreek' in Stadska
naal bestond vorige 
maand vijfentwintig jaar. 
Omdat het postzegelsei
zoen inmiddels op z'n 
eind loopt, wordt het ju
bileum pas op II novem
ber a.s. gevierd met een 
grote ruilbeurs; op deze 
beurs zal een aantal han
delaren uit het gehele 
land aanwezig zijn. 
Ter gelegenheid van het 
zilveren jubileum heeft 

PTT Post een stempel la
ten vervaardigen, dat ook 
op een speciale envelop 
zal worden geplaatst. 
Deze envelop is vanaf 15 
juni voor verzamelaars 
beschikbaar tegen de 
lage prijs van f2.50. Als u 
een of meer rijksdaalders 
overmaakt op bankreke
ning 439632811 (ten 
name van PV De Kanaal
streek, Musselkanaal) 
krijgt u de envelop(pen) 
franco thuisgestuurd. 
Over de grote jubileum
ruilbeurs wordt u te zij
ner tijd geïnformeerd in 
onze rubriek 'Filatelisti
sche evenementen', maar 
we geven alvast de vitale 
gegevens: 11 november 
van 10 tot 17 uur in Sport
centrum Bruinsma, Na
volaan 32, Stadskanaal. 
De toegang is gratis. 

DRIE IN EEN: NIET 
IEDEREEN IS BLIJ 

Een megafusie  zo zou 
je met enige overdrijving 
het samengaan van drie 
gerenommeerde Franse 
postzegelbladen kunnen 
noemen. De titels Le Mon
de des Philatelistes, Timbro
loisirs en Timbroscopie wer
den onlangs in elkaar ge
schoven, met als resul
taat Timbres Magazine, een 
geheel nieuw, Frans 
postzegelblad. 
Nouuellejormule: 5 en 1 
staat er op het omslag 
van de nieuweling te le
zen, en inderdaad: van 
elk van de drie voormali
ge bladen zijn wel ele
menten in Timbres Maga
zine terug te vinden. 
Maar niet alle lezers zijn 
ingenomen met het ver

dwijnen van hun oude 
blad. Met name de abon
nees van Timbroloisirs la
ten de redactie weten, de 
oude formule danig te 
missen. En dat is geen 
wonder, want Timbroloi
sirs was nogal een buiten
beentje. Het blad had een 
afwijkend formaat (A5) 

Nieuujblad: ...ondervuur... 

en bood veel luchtige in
formatie over een groot 
aantal aspecten van de fi
latelie. Bovendien wer
den maandelijks verza
melkaarten bijgesloten, 
waarmee de abonnees 
een soort papieren data
base konden opbouwen. 
Dat alles is met de fusie 
verdwenen en dat leidt 
tot soms bittere reacties: 
Je dis non, milleJois non a 
cette nouDelle innovation. 
S'il m'était possible de romp
re mon abonnement, je le 
Jerais imme'diatement,' 
schrijft een 78jarige oud
Timbroloisirsabonnee. 
Ofwel: 'Duizend keer nee 
tegen deze vernieuwing. 
Als dat zou hebben ge
kund dan zou ik mijn 
abonnement met onmid
dellijke ingang hebben 
beëindigd.' 

RODE BUS VOOR 
GROTE BOODSCHAP 
Een opmerkelijk bericht 
dat onlangs op de telex 
van het persbureau Reu
ters werd gezet willen we 
u niet onthouden. Gere
gelde bezoekers van een 
park in Yorkshire waren 
aangenaam verrast toen 
bleek dat er een rode bus 
langs hun favoriete wan
delpad was geplaatst. 
Handig om een briefte 
kunnen posten als je toch 
de hond aan het uitlaten 
bent, moeten ze gedacht 

MAAK KENNIS MET 
PAPIER EN DRUK! 

De filatelistische motief
groep Papier en Druk, die 
dit jaar haar dertigjarig 
bestaan viert, houdt op 
de zaterdagen 17 juni en 
30 september kennisma
kingsbijeenkomsten in 
AC Restaurant Bloem
heuvel aan de A12 in 
Maarsbergen. 
Voor de leden van de 
groep is dat een mooie 
gelegenheid eikaars ver
zameling te bekijken. 
Voor nieuwkomers is het 
een uitgelezen kans om 
kennis te maken met Pa
pier en Druk of een begin 
te maken met een verza
meling op dit gebied. 
Voor alle leden, ook de 
nieuwe, ligt er een pas

NVPH HEEFT EEN 
NIEUWE VOORZITTER 

Op 29 mei ging de voor
zittershamer van de 
NVPH in andere handen 
over. Hans Stins, schei

send jubileumgeschenk 
klaar. 
De motiefgroep Papier en 
Druk is bijzonder actief; 
ze houdt tweemaal per 
jaar, in maarten septem
ber, bijeenkomsten voor 
leden. Die leden krijgen 
driemaal per jaar het ver
enigingsblad Druk Doende 
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en even zo vaak het blad 
van de Duitse zusterver
eniging. Die Schwarze und 

die Weisse Kunst. Verder 
heeft Popier en Druk een 
aantal goed verzorgde 
boekjes op haar naam 
staan, zoals Drukpersen op 
Postzegels en Postzegels uer
tellen hun uerhaal. Beide 
boekjes zijn nog te koop 
voor tien gulden per stuk 
(plus vijf gulden verzend
kosten) . U kunt het ver
schuldigde bedrag over
maken op giro 2339687 
ten name van A.J. Cornet 
te Hoorn. 
Het lidmaatschap van Pa
pier en Druk kost veertig 
gulden per jaar. Voor 
meer informatie kunt u 
terecht bij de ledenadmi
nistratie, mevrouw T. De
moedvan Hoogstraten, 
De Waarden 68, 7206 GJ 
Zutphen, telefoon 0575
520374. 

dend preses van de han
delarenorganisatie, werd 
tot erevoorzitter be
noemd, een eer die tot 
dusver alleen was voorbe
houden aan Simon Riet
veld. De NVPH benoem

de Clemens Kienhorst tot 
nieuwe voorzitter. 
In het volgende nummer 
van Filatelie hopen we 
wat uitgebreider op de 
voorzitterswisseling te
rug te kunnen komen. 

hebben. Helaas, het was 
het een vergissing. De 
bus had groen moeten zijn 
en was er neergezet om 
er de uitwerpselen van 
viervoeters in te kunnen 
werpen om zo het park 

schoon te houden. Of de 
in de Dog Waste Box ge
poste brieven hun be
stemming in onberispe
lijke staat hebben bereikt 
verhaalt het telexbericht 
jammer genoeg niet. 

PANTOFFELHELD 
OP POSTZEGEL 

Grappenmakers zijn het, 
de leden van de Kieler Phi
latelistenVerein (KPV). De 
verschijning van de  se
rieus bedoelde  Duitse 
postzegel Keine Geuialt ge
gen Frauen inspireerde de 
in de Duitse havenstad 
gevestigde postzegelclub 
tot het voorstel, volgend 
jaar een zegel met de 
tekst Keine GeuJolt gegen 
Männer uit te geven. Op 
de redactie van de Deut
sche BriefmarkenRevue 
konden ze er wel om la
chen. DBR citeert de toe
lichting die de vereniging 

op de zegel geeft: 'Op 
dramatische wijze wordt 
op de onderdrukking van 
mannen gewezen, een 
van de redenen waarom 
het aantal ledenaantal te
rugloopt. Mannen dur
ven het huis niet meer 
uit, bang als ze zijn om 
bij hun terugkeer on
vriendelijk bejegend te 
worden.' 

OPENINGSTIJDEN 
STUDIEZALEN MVC 

Op 15 en 22 juni, 6 en 20 
juli en 3 en 17 augustus is 
de studiezaal Post van het 
Museum voor Communi
catie weer beschikbaar 
voor filatelistische on
derzoekers. Als u zich te
lefonisch aanmeldt (070
3307560) tonen de mede
werkers u graag ontwer
pen en drukproeven van 
de postwaarden van Ne
derland en de (voormali
ge) overzeese gebiedsde
len, of stukken uit de ge
specialiseerde verzame
ling postwaarden van Ne
derland en de buiten
landse postzegels. Ook 

voor de brievencollecties 
kunt u terecht, waaron
der onder andere alle af
stempelingen volgens 
Korteweg en Vellinga val
len. Verder zijn er de ge
specialiseerde collecties 
die verzamelaars de afge
lopen eeuw aan het mu
seum hebben nagelaten. 
Bovendien kunt u elke 
donderdag na telefoni
sche aanmelding (070
330757/3307562) terecht 
in de algemene studie
zaal van het museum, bij
voorbeeld voor het inzien 
van literatuur, het bekij
ken van affiches en foto's 
en het raadplegen van 
PTTgegevens van alle 
plaatsen van Nederland. 



SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziew0n@xs4all.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziew0n/flla/druktech.htm 

NOG VEEL ONBEKEND OVER VERVAARDIGING 
VAN NEDERLANDSE HANGBOEKJES 

Over de vervaardiging 
van de 'Casparie'hang
boekjes (Casparie is de 
drukker van de karton
nen omslagen van deze 
boekjes) is maar heel 
weinig bekend. PTT Post 
Filatelie volhardt stug in 
het doodzwijgen van het 
bestaan van de in deze 
rubriek herhaaldelijk ge
signaleerde hangzakjes 
en hangboekjes. Het lijkt 
wel of men in Groningen 
als de dood is dat er uit 
de verzamelaarshoek 
echt vraag zal komen 

naar deze producten. 

Gotspe 
Het argument dat het 
slechts om 'verpakkings
materiaal' gaat en dat de 
boekjes en zakjes daarom 
niet interessant en ook 
niet relevant voor de fila
telie zijn zouden we als 
een lachertje kunnen af
doen, als het niet gewoon 
een gotspe was. Toen de 
posterijen zo'n honderd 
jaar geleden op het slim
me idee kwamen om een 
aantal postzegels verpakt 

in kaftjes, carnets (ofhoe 
je het ook wil noemen) te 
verkopen werden deze 
producten  in Nederland 
gebeurde dat vanaf1902 
 door de PTT uiterst se
rieus genomen. Dat blijkt 
wel uit de gehanteerde 
slogans, zoals Koop Post
zegelboekjes  Handig en Pro
per  in 5 soorten of het feit 
dat ze later ook werden 
voorzien van reclametek
sten. Uiteraard zagen 
veel verzamelaars het nut 
van het verzamelen van 
deze boekjes niet in  het 
ging per slot van reke
ning ook toen al om 'ver
pakkingsmateriaal'! 

NIEUWE HANG
BOEKJES 

In het tabelletje dat on
deraan op deze pagina is 
afgedrukt wordt een 
overzicht gegeven van de 
nieuwe hangboekjes die 

de afgelopen tijd op het 
postkantoor werden ge
signaleerd. 
Bij de 'Nachtwacht'
hangboekjes bleek dat de 
copyrigfittekst ondanks 
het goede jaartal toch an
ders was dan bij het 

boekje 'Rijksmuseum': 

 C6 © 1999 PTT Post 
Holdings BV 
 C7 © 2000 PTT Post 
Holdings B.V. 
 C8 © 2000 PTT Post 
Holdings BV 
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Hingboel<)es 

Omschrijving 
10 uit het Rijksmuseum 
5 Priority binnen Europa 
'De Nachtwacht' 

10 van 80 

Codes 

H3, C7, Ro, P2 

H3, C8, Ro, P2 

H3, C5, Rj, PI 

Barcode 

4314 

4321 

1306 

Artikelnummer Inhoud 
205403 L/Riiii 

205404 L/M/R IUI 
L/M/R1211 
L/M/R 22x1 

975423 L/R 2322 

maar wie in de Speciale 
Catalogus van de NVPH 
op de pagina's 247 tot en 
met 257 de prijzen be
kijkt, mag toch wel even 
dankbaar in de richting 
van opa of oma kijken. 

Gegevens verdwijnen 
Voorzover hierover in de 
boekhouding van de PTT 
wat bewaard is gebleven 
kunnen we de vooroor
logse postzegelboekjes 
in de archieven traceren. 
Bij de huidige boekjes zal 
dit niet meer mogelijk 
zijn: gegevensopslag is 
zoals dat heet gedigitali
seerd en de data worden 
van tijd tot tijd  niet al
tijd even bewust of met 
een doordacht beleid 
gedemagnetiseerd. Op 
die manier gaat de docu
mentatie over de boekjes 
en zakjes voor het nage
slacht verloren. Kennelijk 
zit niemand bij PTT Post 
daarmee. In december 
1999 schreef de redactie 
van dit blad een uitvoeri
ge brief aan PTT Post in 
Hoofddorp met het ver
zoek, op z'n minst toe
stemming te krijgen con
tact op te mogen nemen 
met de drukkers van het 
'verpakkingsmateriaal', 
om op die manier na te 
gaan wat er nog aan ge
gevens zou kunnen wor
den geregistreerd. Nu, 
zo'n halfjaar later, is op 
die brief nog geen reactie 
binnengekomen. Ook het 
Museum voor Communi
catie in Den Haag stuit 
als het navraag doet op 
vergelijkbare vormen van 
onbegrip, onkunde en 
hogere prioriteiten. 

In tweevoud? 
Het mag bijna een klein 
wonder heten dat zich in 

het Museum voor Com
municatie een drukvel 
van een aantal boekjes 
bevindt waaruit blijkt dat 
er op dat moment  na
jaar 1999  in vellen van 
zesmaal twee kaften te
gelijk werd gedrukt. 
Sommige boekjes op dat 
vel kwamen in tweevoud 
voor, andere in viervoud, 
maar sommige ook in en
kelvoud. 
Als werkhypothese lijkt 
daarom de aanname dat 
per kaftdrukvel van de 
door Casparie gedrukte 
hangboekkaftjes steeds 
twee gelijke kaftjes voor
komen niet zo gek. Hier 
van uitgaand kan dan 
worden gezocht naar 
kenmerken die voor 
meerdere boekjes gelden. 
En inderdaad: bij een 
aantal boekjes vinden we 
(soms zeer duidelijke) 
kenmerken die ofwel of 
niet voorkomen. Dit lijkt 
het vermoeden te wetti
gen dat de twee versies 
overeen zouden kunnen 
komen met de twee kaf
ten op het drul<vel. 

Kaftvarianten 
Bij de meeste H2boekjes 
(voor een verklaring van 
deze code verwijs ik naar 
eerdere publicaties over 
de hangboekjes) blijkt 
die hypothese niet op te 
gaan. De kenmerken die 
we aantreffen komen 
steeds bij alle boekjes 
voor. Het lijkt niet zo 
waarschijnlijk dat een 
drukvel zou hebben be
staan uit één enkele kaft. 
Het ligt eerder voor de 
hand uit te gaan van een 
combinatie met drie of 
nog meer kaften. Welke 
dat precies zijn geweest 
zal wel nooit meer te ach
terhalen zijn, tenzij er bij 

Bij de pijl: de ulek op hef kaftje van het Sesamstraathangbockje 
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Casparie archiefmateri
aal te vinden is. Ook 
moeten we ons realiseren 
dat de meeste H2boekjes 
gedrukt werden met be
hulp van de vier basis 
kleuren: cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart, 
aan welk kwartet dan nog 
een andere, vijfde kleur 
werd toegevoegd. Ook de 
stand van het raster zal 
de combinatie van boek
jes met Ro en Ri zeer on
waarschijnlijk maken. 
Afwijkend van boven
staand schema is het 
hangboekje Ouderenze
gels 1999. Er zijn nu al 
vier verschillende kaftva
rianten aangetroffen, 
hetgeen er op wijst dat er 
op het drukvel ten minste 
vier kaften stonden afge
drukt. Deze Ouderenze
gelsboekjes zijn overi
gens ook opvallend door 

fiTI'lïlliï! 

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 kleuren
kopie bijsluiten. 

Redortic Filatelie 

het gebruik van gerasterd 
zwart bij de PTTlogo's 
(meestal opgebouwd 
door cyaan met magenta 
en geel te combineren) 
en de afwijkende karton
structuur: de meeste H2
boekjes hebben horizon
taal geribd karton; dit in 
tegenstelling tot de boek
jes Ouderenzegels, die 
glad karton hebben. 

Bijzonder kenmerk 
De H3 boekjes worden 
gekenmerkt door het feit 
dat de vijfde kleur  waar
voor bij de H2boekjes 
dus nog een aparte plaat 
was gemaakt  nu is op
gebouwd uit de vier ba
siskleuren. Een inciden
tele extra vijfde kleur 
komt overigens wel voor: 
een voorbeeld zijn de Pri
orityboekjes met een 'zil
verkleur'. 
Het onderzoek naar kaft
varianten begint inmid
dels een beetje op gang te 
komen. Er kan een begin 
worden gemaakt door 
eerst enkele saillante 
kenmerken vast te stellen 
en van daaruit geleidelijk 
aan verder te gaan. 
Bij de Sesamstraatboek
jes (H3, C6, Ri, P2) komt 
zo'n kenmerk voor aan 
de voorzijde: links is daar 
een grove, zwarte vlek te 
zien (zie afbeelding). Alle 
boekjes hebben dat ken
merk gedurende enige 
tijd gehad, maar in een 
later stadium van de pro
ductie van die bestelling 
is de vlek verwijderd. 

NIEUWE WALSALL
BOEKJES 

In de afgelopen tijd 
bracht PTT Post vier 
nieuwe zegels uit die uit
sluitend in (twee ver
schillende) hangboekjes 
van het fabrikaatWalsall 
te verkrijgen zijn. Het 
gaat om de boekjes 'Vijf 
voor een EK2000' en 
'Doe Maar Vijf. In het ta
belletje vindt u de gebrui
kelijke gegevens. 
Zodra ik toegang heb tot 
drukmateriaal kunnen de 
technische gegevens in 

deze rubriek worden ver
meld. Zowel de boekjes 
als de zegels uit de boek
jes zien er redelijk 'stan
daard Walsall' uit, maar 
wat bij de voetbalzegels 
toch wel bijzonder is, is 
het gebruik van een sto
chastisch raster in plaats 
van een lijnenraster  en 
dat dan niet alleen bij de 
zegels zelf, maar ook bij 
de kaftdruk! Wat verder 
opvalt is dat de copyright
vermelding verwijst naar 
het jaar 1999 (en niet 
naar 2000). Bovendien 
zullen verzamelaars van 

snijlijntjes en paskruizen 
belangstelling hebben 
voor de gekleurde lijntjes 
die op de perforatieaf
scheuring van de 'vel
rand' te vinden zijn. He
laas kan ik pas als de mo
delvellen beschikbaar 
zijn iets meer zeggen 
over de werkelijke vorm 
en functie van deze 
(druk)velrandbijzonder
heden. Tot dusver komt 
dit verschijnsel uitslui
tend bij de EK20ooboek
jes voor; bij andere Wal
sallboekjes niet. 
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Het nieuuje Nederlandse boekje, geiuijd aan het Europees Kampioenschap Vortballen (Eur02ooo). 
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'Doe Maar Vijf hert het postzeaelboelcje, gew\]d aar\ de Nederlandse postrc^gaeband 'Doe Maor'. 

Wallsallboekjes 

Omschrijving 
Vijf voor een EK 2000 
Doe Maar Vijf 

Barcode 
+4284 
+4628 

Artikelnummer 
200338 
200638 

Plakking kaft 

PL 
PL 

^Tïrft 
Meer dan driehonderd 
gulden kost de nieuwste, 
zesde editie van de 'Fer
chenbauer' en dat is niet 
duur. Wie meent in de 
vorige zin een tegenstrij
digheid te ontwaren moet 
Österreich 18501918 zelf 
maar eens ter hand ne
men en dan oordelen. 
Die kan zich dan meteen 
verbazen over het feit dat 
dit meer dan 1.400 pagi
na's tellende, uitstekend 
gebonden en van 2.500 
kleurenillustraties voor
ziene boekwerk niet af
komstig is van een van de 
grote uitgeverijen die 
zo'n project wellicht aan
gedurfd zouden hebben, 
maar door dr Ulrich Fer
chenbaur im Selbstuerlafl is 
uitgegeven. 
De zesde editie van dit 
handboek is niet alleen 
sterk uitgebreid maar 

ook qua uitvoering sterk 
verbeterd. Het boek is 
groter dan vorige afleve
ringen, waardoor meer 
en beter dan voorheen 
complete brieven en an
dere poststukken konden 
worden afgebeeld. Een 
andere wijziging die be
wondering afdwingt is de 
omschakeling van zwart

wit illustraties naar af
beeldingen in kleur. We 
schreven het al: het gaat 
om tweeëneenhalfdui
zend kleurenfoto's! In 
Ferchenbauers eigen 
woorden: het feit dat het 
technisch mogelijk was 
om op kleur over te stap
pen dwong hem als het 
ware tot deze verande
ring. Een groot voordeel, 
zo houdt de auteur de ge
bruiker van het handboek 
voor, is dat het nu ook 
mogelijk is kleurvariëtei

ten in beeld te brengen. 
Maar er zijn nog meer 
veranderingen: het hand
boek is ook geheel op
nieuw ingedeeld. Er 
wordt nu voor het eerst 
een strikte scheiding tus
sen Briefpost en Falirpost 
aangehouden, met als ge
volg dat de informatie 
over postwaardestukken 
en postale formulieren 
opnieuw moest worden 
bewerkt. Verder werden 
lacunes die in vorige edi
ties nog aanwezig waren 
zo veel mogelijk opge
vuld, zoals de Oostenrijk
se post in Liechtenstein. 
Ferchenbauer beklem
toont dat hij geen ivoren 
toren heeft willen bou
wen. 'Ik heb juist mijn 
best gedaan om dit boek 
aantrekkelijk te maken 
voor verzamelaars van 
verschillend niveau,' zo 
meldt hij in zijn voor
woord. Dat verklaart 
waarom Ferchenbauer 
heeft gepoogd  met suc
ces  over bijna alles van 

i p 

i 
wat er in het kader van de 
Oostenrijkse postge

schiedenis tussen de eer

ste emissie en het einde 
van de Eerste Wereldoor

log is gebeurd in zijn 
boek (zeg maar zijn mag

num opus)  neer te leg

gen. AK 
Österreich 1850191S door dr Ul
rich Fclchenbauer; 1.428 pp., for
maat 18x24 cm.,fleill, (Weur), 
Uitaê euen door de auteur. Ver
krijgbaar bij P.W. Meinhardt 
International Booksellers, Piet 
Heinstraat 36, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 0705652227. 
Prijs:ƒ340.- (exd. uerz.). 



SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
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NEDERLAND 

Ontiuikkehnflen bij de 
antiüoordcoupon 
Kent u de internationale 
antwoordcoupon nog? 
Hij bestaat al sinds 1907 
als een simpele manier 
om aan buitenlandse cor
respondenten hun brief
port te vergoeden. Men 
koopt zo'n antwoordcou
pon op het postkantoor 
en stuurt deze naar het 
buitenland, waar de ont
vanger hem kan inwisse
len tegen frankeerzegels. 
Op dit moment kost een 
Nederlandse antwoord
coupon f2,50 en kan 
men buitenlandse cou
pons inwisselen voor 
f 1,60 aan Nederlandse 
zegels. 
Strikt genomen behoren 
internationale antwoord
coupons niet tot de post
waardestukken, want het 
zijn geen zelfstandige 
poststukken. Maar som
mige postwaardestuk
kencatalogi nemen ze 
als aangrenzend verza
melgebied toch op. In de 
Geuzendamcatalogus 
worden de antwoordcou
pons bijvoorbeeld hele
maal achterin gecatalogi
seerd. 
De voorraad internatio
nale antwoordcoupons 
van het huidige type, 250 
cent model Lausanne, be
gint langzamerhand op 
te raken, maar gezien de 
komst van de euro zal 

PTT Post deze niet onge
wijzigd laten bijdrukken. 
Nieuwe oplagen zullen 
niet meer voorzien wor
den van een waardeaan
duiding, zodat ze na de 
invoering van de euro ge
woon opgebruikt kunnen 
worden. 
We moeten afwachten 
wanneer de eerste exem
plaren zonder waarde
aanduiding aan de loket
ten verschijnen: dat zal 
van kantoor tot kantoor 
verschillen. 
Op het hoofdpostkantoor 
in Arnhem waren begin 
mei nog voldoende 
exemplaren van de ant
woordcoupon met waar
deaanduiding beschik
baar. Ik schafte er een 
aan en zag thuis dat hij 
behoorlijk afwijkt van het 
exemplaar dat ik in abon
nement van de Filatelisti
sche Dienst heb ontvan
gen (dat was bij de laatste 

tariefwijziging, in 1986). 
De coupon uit 1986 
wordt in de Geuzendam 
gecatalogiseerd als num
mer 49, 250 cent type 
XXIIIv, met als voor
naamste kenmerk dat de 
Franse tekst op de voor
zijde eindigt met '...par 
voiede surface'. 
De recentere coupon 
wordt in de catalogus 
nog niet genoemd. Het is 
er in elk geval een van het 
type XXVII, waarbij de 
tekst op de voorzijde ein
digt met '...par voie aé
rienne' en het formulier
nummer 'CN 01' luidt. 
De drukdatum linkson
der (verticaal) is '10.98'. 

Priontybladen 
Ook van de vier geïllus
treerde luchtpostbladen 
(prioritybladen) begint 
de voorraad krap te wor
den. De 'Zaanse Schans' 
(130 cent, geel) en 'Oos

terschelde' (130 cent, 
groen) worden al niet 
meer aan de postkanto
ren geleverd; 'Boeing' 
(130 cent, blauw) en 'Van 
Gogh' (130 cent, rood) 
nog wel. 
Of er een opvolger komt 
voor deze reeks Holiond 
Promotion is niet bekend. 

Eeuiüflroetkaarten: controleer 
de setjes! 
Gelukkig voor alle verza
melaars heeft de Verza
melservice de zogenoem
de 'Eeuwgroetkaarten' 
nog steeds in het assorti
ment. Zoals u misschien 
nog weet zijn er vijf ver
schillende afbeeldingen, 
die elk voorkomen met 
twee verschillende tek
sten. Er was aanvankelijk 
wat onduidelijkheid over, 
maar de tien kaarten heb
ben nu elk een eigen be
stelnummer gekregen. 
Bovendien zijn de kaar
ten te koop in twee setjes 
van vijf stuks, bestelnum
mers respectievelijk 
69902g en 699030. Wie 
alle tien verschillende 
kaarten wil hebben, hoeft 
slechts deze twee setjes te 
bestellen. 
Maar controleer ze wel 
bij ontvangst: verschil
lende verzamelaars (on
der wie ikzelf) hebben 
setjes ontvangen waarin 
niet alle kaarten met de 
juiste tekst voorkomen. 
Voor de liefhebbers ver
melden we alle bestel
nummers, zoals die ge
publiceerd werden in Col
lect nummer 23. 

Auto: 
schrijf me in 2000! 
Bestelnummer 995102 

Fotoalbum: 
2000 xxxjes 
Bestelnummer 995103 

Nice things: 
time flies 
Bestelnummer 995104 

Loue: 
gelukkig nieuwjaar Be
stelnummer 995105 

Meet again: 
tot ziens in 2000! 
Bestelnummer 995106 

Set bovenstaande vijf 
kaarten: 699029 

Auto: 
wanneer in 2000! 
Bestelnummer 995112 

Fotoolbum: 
veel plezier 
Bestelnummer 995113 

Nice things: 
happy new year 
Bestelnummer 995114 
Loue: 
hoe gaat het? 
Bestelnummer 995115 

Meet again: 
happy 2000! 
Bestelnummer 995116 

Set bovenstaande vijf 
kaarten: 699030 

NIEUWE UITGIFTEN 

China (Volksrepubliek) 
Om vrienden en beken
den een gelukkig nieuw
jaar te wensen en hen te
gelijkertijd een kans te 
geven op materiële voor
spoed, bestaan in China 
speciale postwaardestuk
ken, de nieuwjaarsloterij
kaarten. 
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Ook begin 2000 werden 
ze weer uitgegeven. Er 
verschenen vier verschil
lende geïllustreerde en
veloppen (zegelbeelden 
80 f 'Jaar van de Draak') 
met daarin een kaart an
nex lot. 
Daarnaast verscheen een 
serie van twaalf geïllus
treerde brieficaarten (60 
f, 'Jaar van de Draak') 
met aanhangend lotnum
mer en een serie van vier 
soortgelijke kaarten met 
landschapszegelbeel
den. Uitgiftedatum van al 
deze postwaardestukken 
was I november 1999. 
Op II november 1999 



werd met een briefkaart 
het vijftigjarig bestaan 
van de Chinese lucht
macht herdacht. In het 
zegelbeeld (60 f.) ziet 
men luchtafweerraket
ten, op de linkerzijde een 
foto van vier straaljagers 
in de lucht. 

Duitsland 
Ter gelegenheid van de 
Internationale Postzegel
dagen in München werd 
op 16 maart 2000 een 
briefkaart uitgegeven 
met in de linkerbeneden
hoek een afbeelding van 
de artiest Karl Valentin 
(18821948). Voor het ze
gelbeeld (100 p.) werd de 
postzegel gebruikt die in 
1996 uitkwam naar aan
leiding van de vijfenze
ventigste sterfdag van to
neelschrijver Ludwig 
Thoma. 

De Duitse 'Man van het 
Millennium', Johannes 
Gutenberg, staat afge
beeld op een briefkaart 
ter gelegenheid van de 
postzegel en munten

■fEanK^in 
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Denemarken 
De Deens Post vierde 
eind vorig jaar haar 375
jarig bestaan en schonk 
daarom aan alle huishou
dens in Denemarken 
twee geïllustreerde brief
kaarten. De briefkaarten 
dragen het zegelbeeld (4 
k.) van de Deense millen
niumpostzegels en ze 
zijn samenhangend ge
drukt, met een tussen
strook die verklarende 
tekst bevat. De kaarten 
verschenen op 27 decem
ber 1999 en werden in de 
laatste dagen van dat jaar 
verspreid. 

beurs in Koblenz. Ook 
deze kaart verscheen op 
16 maart; het zegelbeeld 
(100 p.) is dat van de 

postzegel 'Hildegard von 
Bingen' uit 1998. 

Namibië 
Op 20 december 1999 
verscheen de derde brief
kaart in de reeks 'In
heemse flora'. Na de 
kaart uit 1996 met Lithops 
ruschiorum en die uit 1997 
metWeiwitschia mirabilis 
wordt deze keer Adenia 
pechuelü afgebeeld. Deze 
plant, die ter plaatse 'oli
fantspoot' genoemd 
wordt, komt uitsluitend 
voor in het woestijnachti
ge gebied tussen Walvis
baai en Kaokoveld. De 
kaart draagt in plaats van 
een waardeaanduiding 
de tekst Inland Standardi
sed Postage. Het ontwerp 
inclusief alle tekst  werd 
door kunstenares Chris
tine Marais uitgevoerd in 
potlood. 

Oostenrijk 
Op 2 juni 2000 verscheen 
in de reeks 'Bescherm 
bedreigde dieren en 
planten' een briefkaart 
van 6.50 s. met als thema 
de vleermuis Rhinolophus 
hipposidseros. De kaart is 
op de gebruikelijke wijze 
uitgevoerd, waarbij tekst 
en belettering ditmaal in 
paars zijn gedrukt. Als 
bijzonderheid valt op te 
merken, dat boven de 
verticale deelstreep het 
logo van de tentoonstel
ling WIPA2000 aange
bracht is. De oplage van 
de kaart is twee miljoen 
stuks. 
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De briefkaart die in okto
ber 1999 gewijd werd aan 
'100 jaar Oostenrijkse 
Dierenbescherming' (zie 
'Philatelie' 199911) heeft 
blijkbaar geleid tot een 
geschil tussen de Post en 
de jubilerende organisa
tie. Details zijn ons niet 
bekend, maar het heeft 
ertoe geleid dat van deze 
briefkaart alleen nog 
exemplaren verkrijgbaar 
zijn waarop de tekst 
naast de deelstreep on
leesbaar is gemaakt. Van 
de oorspronkelijke opla
ge van drie miljoen stuks 
zijn er 2.700.000 over
drukt met een zwarte 
balk met dierenmotie
ven. Voor verzamelaars 
vormen de oorspronkelij
ke en de overdrukte kaart 
natuurlijk een fraaie 
combinatie! 

Van april tot november 
2000 wordt in Wels een 
tentoonstelling gehou
den met als thema 'Tijd'. 

Het beeldmerk van deze 
tentoonstelling is te zien 
op een envelop die op 28 
april 2000 verscheen. 
Deze envelop kost 8,50 s. 
en is voorzien het zegel
beeld 'Minderbroeder
klooster in Wels' (7 s.). 
De toegepaste druktech
niek is zeskleuren offset, 
de oplage 200.000 stuks. 

Portugal 
In Portugal verschenen 
drie gelegenheidsbrief
kaarten (51 e.) met als ze
gelbeeld 'De scharen
sliep' uit de postzegel
reeks 'Beroepen en per
sonen in de 19e eeuw': a. 
Honderdste geboortedag 
van Antonio Aleixo (16 
november 1999); b Dag 
van de Zee, opgedragen 
aan professor Luiz Sal
danha (9 december 1999, 
zie afbeelding) en c. Vijf
enzeventigste verjaardag 
van Portimao als stad (11 
december 1999). 
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UITSLAG SCHRIJFWEDSTRIJD NVPV OM DE 
DAVOPRIJZEN IN UTRECHT BEKEND GEMAAKT 

Op 8 april, tijdens de Al
gemene Ledenvergade
ring van de NVPV in 
Utrecht, is de uitslag van 
de jaarlijkse Schrijfwed
strijd bekend gemaakt, 
een wedstrijd voor Ne
derlandse verenigings
bladen en auteurs met 
prijzen die beschikbaar 
worden gesteld door Uit
geverij Davo, PTT Post en 
CollectAROM. 
Als beste artikel van 1999 

in een NVPVblad werd 
bekroond Portzegeis 
('Waalzegel', Nijmegen), 
een bijdrage van de hand 
van wijlen Arie Bosman. 
De eerste prijs voor het 
beste artikel in een ver
enigingsblad van een al
gemene Nederlandse 
postzegelvereniging ging 
naar Hans Vinkenborg, 
die in 'Iberia' een artikel 
publiceerde over Ceuta 
en Melilla, twee Spaanse 

enclaves op het Afrikaan
se continent. De tweede 
en derde prijs gingen re
spectievelijk naar Peter 
Uitenbogaart, die samen 
met Dick van der Zee in 
'De Loupe' (Leuden) een 
bijdrage verzorgde over 
Emily Hobhouse en de 
heer C.J. van Vorsten
bosch, die in 'Brepost' 
berichtte over Spaanse 
automaatstroken. 
'Grenzenloos', tijdschrift 
voorVN/VEfilatelie, 
werd uitgeroepen tot het 
beste fllatelistisch vereni

gingsblad van Neder
land. De keuze was moei
lijk, maar de jury vond 
dat de creativiteit die 
werd gebruikt om het 
blad met verminderde fi
nanciële mogelijkheden 
toch aantrekkelijk en in
formatief te houden 
moest worden beloond. 
De ook meedingende bla
den 'De Loupe', 'Novio
posta', 'Brepost' en 
'Waalzegel' volgden als 
het om de kwaliteit ging 
de prijswinnaar op de 
voet. Het waren 'Novia

posta' uit Nijmegen 
(tweede) en 'De Loupe' 
uit Leusden (derde) die 
met de resterende prijzen 
gingen strijken juryrap
port. 
In een uitvoerig rapport 
maakt de jury gewag van 
het feit dat men vooral 
kort nieuws over filatelis
tische ontwikkelingen in 
de ingezonden bladen 
mist. Die kunnen  sa
men met langere artike
len  de leesbaarheid en 
de aantrekkelijkheid van 
de bladen verhogen. 

If 



mw^ S!2 
BIJDRAGE: CHARLES BOISSEVAIN 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE, DEN HAAG 

[6] AFSCHEID 
Wanneer u dit leest 'loop 
ik op mijn laatste dagen' 
bij het Museum voor 
Communicatie. Niet in 
de museumwereld in het 
algemeen, want met mijn 
nieuwe baan blijf ik er 
middenin zitten. Op 23 
juni heb ik precies 8 jaar 
en 2 maanden bij het PTT 
Museum / Museum voor 
Communicatie gewerkt. 
Op I augustus heb ik 
mijn eerste dag als hoofd 
sector Collecties in het 
Maritiem Museum Rot
terdam. Het museum is 
gehuisvest aan de Leuve-

binnen een totaal ander 
thema werkzaam te zijn. 
De geschiedenis van mijn 
eigen familie laat al vanaf 
de achttiende eeuw nau
we banden zien met 
scheepsrederijen, koop
vaardij, koloniën, Stoom-
vaart Maatschappij Ne
derland, KPN, Java-Chi-
na-Japan-lijn etc. De ap
pel valt dus niet ver van 
de boom. Ik kijk nu al uit 
naar de grote tentoon-
stelüng ter gelegenheid 
van het 400-jarig bestaan 
van de VOC die het 
Scheepvaartmuseum Am
sterdam en het Maritiem 
Museum Rotterdam in 

SMÜAi /ORLD STAIW» 
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Tijdens Singapore 95 stelde het PTT 
tie Ricardo tentoon; rechts neemt de ( 
Boisseuain de dank voor die bijdrage 
haven in een prachtig, 
door architect Quist ont
worpen, nieuw gebouw 
dat jaarlijks zo'n 150.000 
bezoekers trekt. 
Het Maritiem Museum is 
het oudste (1874) scheep
vaartmuseum van Neder
land. Medio negentiende 
eeuw werd de basis voor 
het museum gelegd door 
prins Hendrik, zoon van 
koning Willem II en ma
rine-officier. Met behulp 
van tentoonstellingen 
wilde hij jonge mensen 
kennis laten maken met 
water, schepen en het 
maritiem verleden van 
Nederland. Dit als stimu
lans voor het kiezen van 
een zeevarend beroep, 
om zo de Nederlandse 
koopvaardij te helpen uit 
het slop te komen. Het is 

° -net als het Museum 
° voor Communicatie - een 
— technisch en historisch 
= museum meteen om-
'2 vangrijke en bijzonder 
::: rijke collectie, die tot de 
5 wereldtop behoort. De 
:i gelegenheid om hiervoor 
"" de verantwoordelijkheid 

l i l te dragen heb ikaange-
i l ¥ grepen, omdat het mu

seum en het maritieme 
onderwerp mij aanspre
ken en ik het een uitda
ging vind om weer eens 

Museum hoogtepunten uit de collec-
nu scheldend) conseruator Charles 
in ontuangst. 
2002 samen organiseren. 
Dit nieuwe vooruitzicht 
kan mijn goede band met 
- en gevoelens over - het 
Museum voor Communi
catie natuurlijk niet ont
kennen. Ook daar had ik 
- weliswaar zijdelings -
met maritieme zaken te 
maken. De tentoonstel
ling Naar de Gordel van 
Smaragd over 300 jaar 
postvervoer naar Indië, 
die ik in 1995 in het PTT 
Museum organiseerde, 
was een kolfje naar mijn 
hand. En het boek Met 
vriend die God geleide over 
het Nederlands-Aziatisch 
postvervoer ten tijde van 
de Verenigde Oost-Indi
sche Compagnie (VOC) 
zou de auteur voor mij 
geschreven kunnen heb
ben, zo heb ik ervan ge
noten. 
Het merendeel van mijn 
werkzaamheden bij het 
museum ging echter over 
andere zaken. Vanaf1992 
aanvankelijk geheel ge
richt op de Nederlandse 
en buitenlandse post-
waarden vanaf de acqui
sitie, via de conservering 
en inventarisering, naar 
de dienstverlening eruit 
en de tentoonstelling er
van. Als stevig funda
ment onder dit bouw

werk lag decennialang 
uitstekend collectiebe-
heer, waaraan de naam 
van mijn voorganger de 
heer A.R. Kamphuis on
losmakelijk verbonden 
is. Hoogtepunten in die 
eerste periode waren de 
professionalisering van 
het papieratelier en de 
studiezaalfaciliteiten en 
de grote veranderingen 
en herinrichting in de 
tentoonstellingszaal met 
de buitenlandse postze
gels. 
Als het om de acquisities 
gaat noem ik het karton
netje met dertig Neder
landse postzegels met de 
opdruk Deutsche Besetzung, 
een rijksadelaar en ha
kenkruis (uit het Bundes-
archiv te Potsdam) en de 
mooie aankopen uit de 
Mauritiuscollectie van de 
verzamelaar Kanai en de 
schenking van de collec
tie 'Vogels op postzegels' 
van frater Regis. En dan 
dat bijzondere jaar 1994 
met de verwerving van -
en het boekje en de ten
toonstelling over - de 
Blauwe Mauritius! Het 
feit, dat in 1977 zoveel 
verzamelaars de Amphi-
lex-postzegel met toeslag 
in zo'n grote mate heb
ben gekocht, stelde ons 
in staat deze aankoop te 
doen. Daarnaast konden 
uit dit zogeheten Amphi-
lex-aankoopfonds jaar
lijks vele mooie stukken 
via veilingen en particu
lieren worden aange
schaft, terwijl PTT Post 
en andere schenkers niet 
achterbleven. Veel ge
noegen beleefde ik aan 
het mede-samenstellen 
van de publicatie over de 
Collectie Ricardo in 1997. 

Met trots kan het Muse
um voor Communicatie 
zich erop beroepen tot de 
internationale top van de 
fdatelie te behoren. Na
tionaal gezien gaat het 
om het enige museum op 
het gebied van de inter
menselijke communica
tie. Na de verzelfstandi
ging en reorganisatie van 
het museum in 1998 
kwam ik - door het toe
voegen van de biblio
theek en de afdeling Te
lecommunicatie - verder 
van het uitvoerende en 
vakinhoudelijke werk te 
staan. En daarmee ook 
van de filatelie en de 
postgeschiedenis. Maar 
het is absoluut geweldig 

om zowel uitvoerend als 
beleidsmatig verant
woordelijk te zijn ge
weest voor de collecties 
van zo'n museum! 
Niet alleen de collecties 
en de faciliteiten van het 
museum hebben mij veel 
gegeven, ook de mede
werkers en alle externe 
contacten. Een van de 
sterke punten van het 
museum is het gemoti
veerde en kundige mede
werkersbestand. Zonder 
hen geen goede ideeën 
voor en uitvoering van 
tentoonstellingen, geen 
goede informatie en goe
de keuzes in het coUec-
tiebeheer. Het is niet mo
gelijk om met verve naar 
buiten te treden, wanneer 
het niet goed is voorbe
reid of wanneer je er geen 
follow-up aan kunt ge
ven. Ook in de toekomst 
kan de filatelie een be
roep op hen doen. 
Bij de externe contacten 
wil ik vooral de contacten 
met de onderzoekers in 
de studiezalen noemen, 
de vertegenwoordigers 
van de filatelistenvereni
gingen en de Bond, de 

werk aan de totstandko
ming van het jubileum
boek, dat 150 jaar eerste 
emissie 1852 herdenkt en 
van welke organiserende 
stichting ik secretaris 
ben. 
Een belangrijk kenmerk 
van een museum in het 
algemeen is het perma
nente karakter ervan. Dat 
geldt ook voor het Muse
um voor Communicatie, 
dat - wat de naam ook 
nog meer mag suggere
ren - primair gericht is op 
het behoud en presente
ren van het cultureel erf
goed op de gebieden 
Post, Telecommunicatie 
en Filatelie. Het huidige 
tijdsgewricht vereist 
daarnaast een zakelijke 
aanpak en een naar bui
ten gerichte opstelling in 
de totale bedrijfsvoering 
om daarmee een zo groot 
mogelijk maatschappe
lijk draagvlak te creëren. 
Auteurs van publicaties, 
samenstellers van ten
toonstellingen, leerlin
gen van grafische oplei
dingen en experts op fila-
telistische deelgebieden 
etc. kunnen hieraan bij-

Rondleiding van de ZuJitserse ambassadeur en Charles Boisseuams colle
ga uan het ZuJitserse Museum Jiir Kommunikation tijdens de tentoon
stelling uan ZuJitserlanduerzamelaars m het PTT Museum 
handel en het veilingwe
zen, PTT Post Filatelie, 
het maandblad Filatelie 
en de vele buitenlandse 
contacten in verband met 
inzendingen en aanko
pen. Hoewel het zakelijke 
aspect voorop stond, kon 
en wilde ik niet om het 
bredere sociale aspect 
heen. Dit zal er ook wel 
voor zorgen dat mijn 
banden met de filatelie, 
hoewel ik zelf geen verza
melaar ben, blijven be
staan. Voorlopig help ik 
nog mee met de tentoon
stelling en catalogus ter 
gelegenheid van het 95-
jarig bestaan van de Phi
latelistenclub 'Rotter
dam', dat medio septem
ber wordt gevierd. En tot 
Amphilex 2002 heb ik nog 

dragen door belangstel
ling te tonen voor de ver
zamelingen en deze - in 
de goede zin des woords 
- ook te gebruiken. 
Jeugdgroepen, 
(groot)ouders met 
(klein)kinderen, vereni
gingsbestuurders en or
ganisatoren van perso
neelsreisjes etc. kunnen 
ons steunen door naar 
ons museum te blijven 
komen. Op die manier 
draagt u bij aan een mu
seum, dat 'ook werkelijk 
toe doet'. Ik ben blij dat 
ik dat de afgelopen acht 
jaar ook heb mogen 
doen. 

Charles Boisseuam is conseruator 
en hoojd collecties uan het Mu
seum uoor Communicatie te Den 
Haag 



1919 '0^ietilÜ<< 2000 
Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 

Onze Grote Voorjaarsveiling was een groot succes! 
* Goede prijzen over de gehele linie; 
* Omzet ruim 2 miljoen gulden; 
* Ruim 300 inzenders; 
* Ruim 780 bezoekers tijden de kijkdagen; 
* Ruim 600 schriftelijke bieders; 
* Ruim 300 bieders in de veilingzaal; 

Onze Grote Najaarsveiling belooft important te worden! 

U kunt nu inzenden! 
Ga met Rietdijk als partner op recordjacht, dé manier om een goede prijs voor uw 
collectie te krijgen. Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor sinds 1919! 

Een groot en internationaal koperspubliek staan garant voor een maximale 
opbrengst; 
U krijgt een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 
Een renteloos voorschot tot 60% behoort tot de mogelijkheden; 
Uw collectie wordt deskundig verkaveld; 
Uitstekende presentatie in een luxe uitgevoerde catalogus met een uitgebreide 
fotobijlage; 
Extra publiciteit bij importante objecten; 
Veiling in klasse (Bilderberg)hotel in Scheveningen; 
Voor grotere collecties bezoeken wij u desgewenst thuis of in de bankkluis; 
Gratis verzekering 

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

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 

Noordeinde 41 (scliuin t.o. paleis) 
2514 GC Den Haag 
0703647957 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 
0703632893 
http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions 
rietdiJk.auctions@tip.nl 

Londen 

81 jaar in dienst van de Filatelie 

http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions
mailto:rietdiJk.auctions@tip.nl
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Landelijke secretariaten: 
NVPV: C. Verlooij, J.W. Friso-
laan 15, 2252 HC Voorsclio-
ten, ©071-5611719, fax: 071-
5619264. 
Federatie I.V. Philatclica: 
Zwaardvegersgaarde 130, 
2542 TH Den Haag, ©070-
3663465. 
De Globe: J. van de Velde, 
Commandeursweg 40, 6721 
TZ Bennekom. 
Jeufld Filatelie Nederland: C. 
Loch, Jan van Eyckgracht 191, 
5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654. 
Ned. Ver. Voor Thematische 
Filatelie: J.C. van Duin, Berg-
lustlaan 84, 3054 BK Rotter
dam, ©010-46x0573. 

Aalsmeer: 
P.V. Aalsmeer; M. Mijwaart, 
postbus 24g, 1430 AE Aals
meer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. De Posthoorn; A. Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004. 
Alkmaar: 
NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©072-5157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duiven
voorde 5, 7608 KT Almelo, 
©0546-861525. 
Almere: 
VPVA Almerc; A.H. de Hoop-
Meijer, Hilversumpad 29, 
1324 SL Almere, ©036-
5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zon
neweg 14, 2402 BE Alphen 
aan den Rijn, ©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-
Bakkenes, Provincialeweg N 
128,4286 EEAlmkerk, 
©0183-403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C. de Graaf, 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046. 
APC 'De Kei'; G.A. iWont-
frooy, Alberikpad 23, 3813 
KT Amersfoort, ©033-
4724131. 
Amstelveen: 
PV Amstelveen ; S. Zaal, 
Wolfertvan Borsselenweg 
74,1181 PH Amstelveen, 
©020-6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hayavan 
Somerenlaan 50,1187IU5 
Amstelveen, ©020-6405039. 
Holiandia; T. Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©020-6142947 (na 
19.00 uur). 
AV'De Philatelist'; D.T.H. 
Vos, Elpermeer 63,1025 AB 
Amsterdam, ©020-4922810. 
ASV Shell Filatelie; J.J.M. 
Snel, Grevelingenmeer loi, 
1447 AN Purmerend, ©020-
6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Brug
man, Dissel 39,1141ZM 
Monnickendam, ©029g-
654163. 
FV'Statuut 80'; mw. A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, 
Van Baerlestraat 14 bv, 1071 
AW Amsterdam, ©020-
6734323 (tevens faxnr.). 
PV Postautomaat; H.L.J. van 
den Brink, Beethovenstraat 

186-2,1077 JX Amsterdam, 
©020-6764098. 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord; P. van 
Veen, Loenerraark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823. 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC'Verzamel-2e'(SVB); 
Henk Postma, Sarphatipark 
16,1072 PA Amsterdam, 
©020-6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055-
3558138. 
FV'DeGlobc';P. Bakker 
Schut, K. Onnesstraat 10, 
7316 LS Apeldoorn, ©055-
5222g73. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, 
W. v.d. Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596-
629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Winl^es, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610. 
Arnhem: 
NVPV;J.E.Huiskes, Win
schotenstraat 41, 6835 AS 
Arnhem, ©026-3231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macran-
der, Sleedoornlaan 6, 6841 
AB Arnhem, ©026-3218839. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL 
Norg, ©0592-612413. 

B 

Baarn: 
PVBaarn; G.W. Leive, Prof 
F. Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IVPhilatelica; mw. T. Acke-
ma, Pr.P. Christiaanhof 5, 
1171 LL Badhoevedorp, 
©020-6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC 
Barneveld, ©06-50488744. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
J.E.M. Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164-
234576-
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-
250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; J.W.P.M.Kre-
mers. De Verwert 15-62, 6605 
AM Wijchen. 
Beverwijk: 
KPC Beuermijk; R.v.d. Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978. 
DeBilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; mw. M.A. 
v.d. Mark, Korhoenln 8, 3721 
EC Bilthoven, ©030-
2290466. 
Blitterswijck: 
PVDeMaasdorpen; A.J.M. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
rVPhilatelica; mw. M.J. 
Schellekens, Raafstraat i, 
2406 EB Alphen a/d Rijn, 
©0172-475944. 
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koning

inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendel-
weg 32, 2771 TP Boskoop, 
©0172-213580. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o.; 
H.C.M.A.M. Kennis, Van 
Grotenhuisstr. 7, 5831 GL 
Boxmeer, ©0485-571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PVBreda; P.M. van Spellen, 
Madame Curieplein 78,4834 
XS Breda, ©076-5650278. 
Brielle: 
PVPhilatelicaBrielle-West-
uoorne; H.G.T.M. Overbeek, 
Sluysstraati4, 3237 ATVier-
polders, ©0x81-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.A. van de 
Wekken, Het Bakhuis 28, 
7335 MB Apeldoorn, ©055-
542x952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W.Stolk, 
Ruygenbosweg 55, 6961GT 
Eerbeek, ©03x3-650802. 
Bussum: 
NFV'De Verzamelaar'; O. 
Louw, Brinklaan X52,1404 
GX Bussum, ©035-6933132. 

Castricum: 
PVCastricum;D.C. v.d. 
Woerd, Tureluur 12,1902 KM 
Castricum, ©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e.o.; B. Nie
borg, Elzenlaan 15, 777X DJ 
Hardenberg, © 0523-26x739. 

Dalfsen: 
IVPhilatelica; J.T.M. 
Bongarts, Polhaarweg38a, 
772X DX Dalfsen. 
Delden: 
PC Dciden; H. Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719. 
Delft: 
WP Deljt; J.C. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 
2624 CRDelft, ©015-
2564838, e-mail: hans-
muis(3)casema.net. 

Delfzijl: 
PV'DeFiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, De 
Wippert 2, 72x6 PN Kring van 
Dorth, ©0573-22x3x5. 
Diemen: 
PV'De Zegelaars'; A. Strep-
pel, Kolgans 36, iiix WG 
Diemen, ©020-6907434. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van 
Wijk, Treubstraat 27, 695X 
AB Dieren, ©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A.Hagers, 
Bosmanlaan 57, 
7091VX Dinxperio, 
©0315-655010. 
Doesburg: 
FV'DeGlobe';P.J. van Krie
ken, Kloosterstraat 8, 698X 
CD Doesburg, ©03x3-
476486. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; H.A. Weer-
desteijn, Doetinchemseweg 
48, 702X BT Zelhem, © 0314-
622272. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6x70884. 
DPV 'De Postjager'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof xg, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, 
Postbus 497, 9200 AL Drach
ten, ©05x2-5x4695. 
Dronten: 
PVDronten e.o,; C. Schmidt, 
De Ruiter X4, 8252 E A Dron
ten, ©0321-313760. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5x54 
ARElshout, ©0416-373x44. 
Druten: 
FV'De Globe'; J.J. GubbeJs, 
Rijdt 36, 6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
FV'DeGlobe';A.C. Dijke, De 
Ganzenpoel 50, 6932 LG 
Westervoort, ©026-3115271. 

Echt: 
Phil.Ver. Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051 LB 
Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail: henk_vogels@ya-
hoo.com. 
PhVGelre-Gulick;Echt;P. 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6iox 
KXEcht, ©0475-486x44. 

Edam/Volendam: 
P.V. 'Euopost'; L.P.C. Smits, 
J.M. Osterlinghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV'De Globe'; G. Radstaat, 
Wilterdinkstraat 22, 67x2 EC 
Ede. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; H.J. Kuiper, Bron
beekstraat 60, 7x51 EIC Eiber
gen, ©0545-475217. 
Eindhoven: 
PCE; H.J. Hofstede, Van Ga
lenstraat X7, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414. 
Philips PV; R. Arts, Hegge-
ranklaan X5, 5643 BP Eindho
ven, ®040-2XX7g72. 
Eist: 
FV'DeGlobe';M.B.P. Boeve, 
Rijnstraat 109, 6686 MK 
Doornenburg, ©048X-
425543-
Emmeloord: 
IVPhilatelica; J.J. Bulten, 
Tjotter 3, 853X DE Lemmer, 
©05x4-56x903. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, 
Veldakkers56, 7841AH 
Sleen, ©0591-36x814. 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica; mw. A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-3x4801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 
X2, 7548 BZ Enschede, ©053-
428X22X. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel, Burg. Renkenlaan 4, 
8162 HR Epe, ©0578-
627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M. 
van Soest, Berloherhof X5, 
6x32 SN Sittard, ©046-
4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs 
S. Bangma, Boomgaarddreef 
5, 3243 AC Stad 
a/h Haringvliet, © 0187-
61x542. 
Goes: 
FV'De Beuelanden'; J.A. 
Grimminck, Vogelzangsweg 
42,446X NH Goes, ©0113-
227945. 
Gooi & Eemland: 
NWV; H.M. van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE Hui-
zen,©035-5262702. 
Goor: 
NVPV; J.A. van Achthoven, 
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Zwaluwstraat 17, 7471HH 
Goor, ©0547-272876. 
Gorinchem: 
PVGormchem e o ; J.A.van 
den Anker, Voermanstraat 
328,4204 RP Gorinchem, 
©0183-633163. 
Gouda: 
WPVGouda; mw. E.J. Dek
ker-van Vhet, Han Hollander
weg 130, 2807 AH Gouda, 
©0182-518549. 
's-Gravenhage: 
HPhV; L.H.J. Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-
5722702. 
Phi!atelicaDenHaafl;A.F. 
van Ravesteijn, Heliotroop-
laan 370, 2555 ML Den Haag, 
©070-3230472. 
PC 'De Kring'; L.H. Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 
2717 HG Zoetermeer, ©079-
3510424. 
Shell Te WeruE.qfd Filatelie; 
A. van Haarlem, Van 
Slmgelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten. 
PV'Vrcdestein'; mw. S. van 
Vlijmen, Gagelplein 33, 2563 
TVDen Haag, ©070-
3255849. 
PV 's-Gravenhage e o ; J. Al-
semgeest, Zwedenburg 254, 
2591BM Den Haag, ©070-
3473547-
Groningen: 
IVPKilatelica; D. Roosjen, 
Mezenlaan 13, 9753 HX Ha
ren (GR), ©050-5344229. 
PVGromnflen;J.P.A.Tols-
ma, Phil. Centrum, Emma-
straat 5, 9722 EW Gronin
gen,©050-5018234. 

H 

Haarlem: 
NVPV; F. van Schaik, Maas
straat 651,1823 KW Alkmaar, 
©072-5202176. 
IVPhilatelien; H.J. Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980. 
HFV 'Op Hoop van Zegels'; 
L.A. Koelemij, postbus 6236, 
20C1 HE Haarlem, ©023-
5244520. 
Haarlemmermeer: 
IVPhiIatelica; mw. 1 E. van 
Rhenen, Kinlozen 39, 2151 
XB Nieuw-Vennep, ©0252-
675215. 
Halfweg-Zwanenburg: 
PZVS PA ;LC. vander Bijl, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024. 
Harderwijk: 
PVHardcriDijken 
Omstreken; W.C. WiUemse, 
Bosboom Toussainstr. 5, 
3842 ZZ Harderwijk, ©0341-
413653-
Hardinxveld: 
PV'DePhilatelist';D. Kan-
ning, Gerard Doustraat 7, 
3272 XE Hardinxveld. 
Heemskerk: 
PVHcemskerk;H.W.van 
Zon, Frankrijklaan 59,1966 
VC Heemskerk, ©0251-
233894. 
Heerenveen: 
PV Heerenveen; G. de Beer, 
DePIassei , 8449EHTer-
band, ©0513-625239. 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhugoujaard e o ; 
mw. L.J. Folkers, Bloemaert-
laan 11,1701VH Heerhugo
waard, ©072-5715665. 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw. C.H. 
Wolsing-Grens, Promenade 
267, 6411JJ Heerlen, ©045-

5717790-
Heeze: 
Filatelie Heeze; J. van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze. 
Den Helder : 
FVDen Helder; L.Ch. Werst, 
Linieweg 13,1783 BA Den 
Helder, ©0223-612544. 
Hellevoetsluis: 
P V HellsDoetsluis; J. Ren
den, Bachstraat 12, 3223 TA 
Hellevoetsluis, ®o i8 i -
315643-
Helmond: 
PV 'De Helm, Helmond en 
Omstreken'; T.A.J. Leijten, 
Eikenwal 15, 5706 LJ Hel
mond, ©0492-534793, e-
mail: pzvdehelm@planet.nl. 
WPV Helmond; J. Neggers, 
Van 'tHofFstraat4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721. 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV; J.S.P. van de 
Ruit, Lod. van Nassaustr. 3, 
3331 BK Zwijndrecht. 
Hengelo (O): 
NVPV; B.E. Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473. 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV; 
C.W.M. Schreurs, De 
Bréautélaan i, 5263 GB 
Vught, ©073-6566224. 
Heusden: 

PV'Black Penny'; M.L.H. Ver
haren, Herptseweg27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606. 
Hilversum: 
FVHilversume 0.; J.B. Büch
ner, Javalaan 23,1217 HD 
Hilversum, ©035-6218828. 
Hoek van Holland: 
IVPhiIatelica; Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland. 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheiDaard; Th.N.H. 
van Leeuwen, O. van Noort-
singel II , 3262 EK Oud-Be-
ijerland, ©0186-617706. 
Holten: 
NVPV; T. Koopman, Bor-
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062. 
Hoogeveen: 
PCHoogeueen; H.J. Ruiter, 
Satelhetenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259. 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand-Sappemeer; 
J.H. Bos, J.W. Frisolaan 31, 
9602 GG Hoogezand, 
©0598-351485, E-mail; i .bos 
(5) wxs.nl. 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Fncsland; 
J.L.M. Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©0229-
231458. 
Philatelica Hoorn e o ; O.J. 
Heyma, Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229-231803. 

K 

Kampen: 
IVPhiIatelica; J.G.Fidder, 
GaIIestraat43, 8266 CV Kam
pen, ©038-3315968. 
Katwij'k: 
PVKatiDijk/Rijnsburg; mw. 
W.P. Blok van Duijvenvoor-
de, Romeinenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071-
4016500. 
Kerkrade: 
EKPV; B.J.W. Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©045-5415088. 
Klimmen: 
PhV'tFalcteurke'; H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37. 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797-

L 

Langedijk: 
IVPhiIatelica; S. Ligthart, 
Anna van Saksenstr. 19,1723 
KRNoord-Scharwoude, 
©0226-313764. 
Leerdam: 
NVPV; H. Steygerwalt, Voor-
waartsveld 75,4142 DE Leer
dam, ©0345-619473. 
Leiden: 
IVPhiIatelica; R.K.J.Hegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265. 
LWPV; Eric van Rooij, Jan de 
Weertstraat40, 2531XH Den 
Haag, ©070-3894448. 
Lekkerkerk: 
E N P V ; J. de Bruin, Har
poen 2, 2931RC Krimpen a/d 
Lek. 
Lelystad: 
NVPV; S. Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871. 
Leusden: 
WPV'De Loupe'; mw. J. Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhove lo i , 3834 ZD Leus
den, ©033-4941823. 
Lichtenvoorde: 
FV'DeGlobe';mw. M.E.A. 
van Zanten-Willemsen, P.C. 
Hooftstraat7, 7131 WE Lich
tenvoorde. 
Lochem/Borculo: 
NVPV;G.G Wissenburg, 
Deugenweerd 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: 
PV De Zeumereer Maastricht; 
P. de Melker, Sprinkstraat 
103, 6269 AN Margraten, 
©043-4581430, fax 043-
4582727. 
PVZuid-Limburcj; A. Thewis-
sen. Koningsplein loi C, 
6224 EH Maastricht, ©043-
3625194. 
Meppel: 
Philatelica P V ; F. Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491. 
Monnickendam: 
PV'Waterland'; R.J. Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788. 
Monster: 
NVPV; H.A. van Krimpen, 
Van Bemmellaan 70, 2681CX 
Monster, ©0174-245049. 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen; mw. N. 
Zwitserlood-den Duik, Burg. 
VanTrichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297-289322. 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV'DeGlobe';mw. G.Ja
cobs, Heuvellaan 9, 8162 CT 
Epe, ©0578-6x3396. 
Noordwijk: 
V P N ; B. Wijhng, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080. 
PV 'Onder de loupe'; J.M.M. 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632-
Noordwijkerhout: 
IVPhiIatelica; J.M.G. van 
Mullekom, Maandagsewete-

r m g i 8 3 , 2211WTNoordwij
kerhout, ©0252-373440. 
Nunspeet: 
NVPV; M. v.d. Sommen, Me-
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551. 
Nijmegen: 
NVPV; L.T.A. Janssen, Blau
we Hof4309, 6602 ZT* Wij-
chen, ©024-6417443. 
FV'Nouiopost'; W.J.M. 
Goossens, Vendelierstraat 
15, 6562 NA Groesbeek, 
©024-3974654, e-mail: 
w.i.m.goossens@hccnet.nl. 

O 

Oldenzaal: 
OPHV; H.J. Teunis, Dr. De 
Bruynestraat35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243. 
Oostburg: 
P V Land uan Codzand ; J.W. 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546. 
Oosterbeek: 
FV'De Globe'; L. Mulder, 
Hertenstraat 2, 6865 WP 
Doorwerth, ©026-3335732. 
Oosterhout: 
OVPV, B.W.J. Keiler, Scha
pendries 127,4901 HM Oos
terhout, ©0162-423311. 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o ; E. Post, 
Beatrixstr. 26, 7591 GD De-
nekamp, ©0541-351936. 

P 

Purmerend: 
IVPhiIatelica; H. Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576. 
Putten: 
PV'Telstar';H.D. Buiten-
werf, Wittenburg 163, 3862 
EE Nijkerk, ©033-2452484. 

R 

Raalte: 
PVRaalte; E. Bakker, Melisse 
21,8101CZ Raalte, ©0572-
353352-
Renkum/Heelsum: 
FV'De Globe'; W.J.G. Min
nen, Nwe Keijenbergseweg 
49, 6871 VN Renkum. 
Reuver: 
FV'Filuero';P.A.H. Heidens, 
Dotterbloerastraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049. 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe'; M.F. Bijl, Ko-
ningsland 71, 6991 DH Rhe-
den, ©026-4951534. 
Rhenen: 
FV'De Globe'; H.Wessel, 
Paulus Potterhof 23,4033 AN 
Elenden, ©0344-601280. 
Roden-Leek: 
IVPhiIatelica; W. v.d. Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro-
derwolde, ©050-5032608. 
Roermond: 
PV Roermond; C.J. Wenke, 
Steenweg 11, 6019 AW Wes-
sem, ©0475-562702. 
Roosendaal: 
PVRoosendaal;A.J.M. Ver
hoeven, Spoorstraat 194, 
4702 VP Roosendaal, ©0165-
559355-
Rotterdam: 
PVPhilatelica; P. Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034. 
RPhV; mw. N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597. 

ROVShclI-Filatelie; J. Ooster-
boer, Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181-216568. 
PC Rotterdam; J. Vellekoop, 
Pres. Steynstraat2i, 2312 ZP 
Leiden. 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhiIatelica; E. Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ©0181-
212967. 
Rijssen: 
P V Rijsscn , D. Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BJ Rijs
sen, ©/fax 0548-542669. 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk; mw. L. Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281 AW Rijswijk, 
©070-3995105. 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS; H. de Rui
ter, Pijnboomstraat 87, 2023 
VP Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim; B.G. 
Doornekamp, Kwekersweg 
92, 2171DZ Sassenheim, 
©0252-216740. 
Schagen: 
FV'Westfriesland'; P. Blok
ker, Hoep 67,1741 MB Scha
gen, ©0224-214327. 
Schijndel: 
SVPV; J. van Schijndel, Julia-
nastraat3, 5482 AK Schijn
del, ©073-5474155. 
Sittard: 
FVSittardeo ;O.P.D. Bo-
lech. Burg. Schrijenstraat 10, 
6137 RR Sittard, ©046-
4518522. 
Slied recht: 
PV 'Philetica'; J. van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362TB Shedrecht, 
©0184-412338. 
Soest: 
P V Eemland; mw. D. Pi-
mentel-Gielen, Colenso 57, 
3761GH Soest, ©035-
6026757. 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhiIatelica; E.v.d. Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742. 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhiIatelica; E. Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599-612976. 
Stichts Overlovartier: 
IVPhiIatelica, R. Hajer, Rosa-
riumlaan 27, 3972 GE Drie-
bergen-Rijsenburg, ©0343-
517555-

T 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk'; A.H. de 
Ridder, Lingestraat5,4535 
EP Terneuzen, ©0115-
697125. 
PVZeeuuisch-Vlaanderen; 
G.v.d. Bosch, Sweelmckhof 
54,4536 HC Terneuzen, 
©0115-694001. 
Tiel: 
Philatelistenclub Tiel; B. Vis
ser, De Schouw 49, 4002 GJ 
Tiel, ©0344-612378. 
Tilburg: 
VPT Tilburg; W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©013-5714417. 
Twente: 
NVPV; E.J. Timmerman, 
Bode Erfiveg 2, 7582 RH Los- , 
ser, ©053-5382594. 

>>> 
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u 
uithoorn: 
FVUithoorn; J.S.P. Drost, Cou
peruslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297-563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van der Meulen, El-
bedreef 125, 3562 BN 
Utrecht, ©030-2613733. 
PV Utrecht; G. Hamoen, Me-
reveldlaan 9, 3454 CA De 
Meern, ©030-6663166. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369 BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
i^'DeGlobe';H.G.Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FVVeendam e.o.; W.J. van 
Bavel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV'DeGlobc';C.A. Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Vee
nendaal, ©0318-515062. 
PV'Fnmflrket'; E. de Blauw, 
't Melkhuis 40, 3902 GW 
Veenendaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-VeMhouen; J. van 
Hattum, De Sitterlaan 52, 
5505 AD Veldhoven, ©040-
2534002. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.F. Florijn, 
Willemstraat 2, 6882 KD 
Velp. 
Venlo: 
P,V.'PhilaVenlo';iW.J.M. 

Gielen, Framboosstraat 9, 
5925 HJ Venlo, ©077-
3820064. 
Vianen: 
FV'De Posthoorn'; C.G.K. 
Timmer, Herman de Man-
straat 6,4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Peels, L. de 
Cohgnyin 96, 3136 CS Vlaar
dingen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vhssm ŝe FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391,4380 AJ Vlissin
gen, ©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van 
Falier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhi!atelica;E.K. Roelfse-
ma, Potbeker 65, 5384 DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Nijp, Bartok-
laan 26, 2253 CX Voorscho
ten, ©071-5619107. 

W 

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

KK Landgraaf, ©045-
5314376. 
Weert: 
Filatehca Weert e.o. ;J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PVWeespe.o.; J.P.J. van 
Lookeren, G.H. Breitnerstr. 
20,1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IVPhilatelica; J. de Koning, 
Schoonhout 116, 4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; Mevr. G.R. 
Elzen, Waterlelie 44, 9679 
MD Scheemda, ©0597-
592676. 
Winsum: 
PVWinsume.o.;0. Hof De 
Pollen 41, 9989 BZ Warffum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'DeGlobc';B.I. Pampier-
mole. Laan van Hilbelink 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543-521960. 
FV'DeKlomp';G.I.A. Ep-
pingbroek, Koekoeksr. 16, 
7102 AZ Winterswijk, 
©0543-515408. 
Woerden: 
FVWocrden; W.O. Cornelis-
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV'Onder de loep'; J.C. 
Versteeg, J. van Stolberglaan 
26. 3931 KA Woudenberg. 
Wijchen: 
FV'DeGlobe';J.H.G. Gosse-
link. Margrietstraat 11, 6602 

CN Wijchen. 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bij Duurstede; mw. 
B. Steijger, Aardbeiengaard 
2, 3962 HE Wijk bij Duurste
de. 

II 

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

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; 
H.Smit, Rozeboom 5,1541 
RH. Koog a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. 
Fraaij, Rembrandtstraat 10, 
1506 LT Zaandam, ©075-
7712477-
Zeewolde: 
PVZeeuJoldc;G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GRZeewol-
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
Zeister Zê cl Zoekers '74; 
J.W.K. Fros, Slotlaan 149 III, 
3701 GB Zeist, ©030-
6977309. 
Zetten: 
FV'De Globe'; mw. A. Doese 
Jager-Steenstras, Verl. Em-

mastraat 29, 6673 XA An-
delst, ©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouuien Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr,; 
W.M. Buit, Aburahout 33, 
271g MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidla
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV'DeGlobe';R.M. Huttin-
ga, v.d. Vegtestraat 99, 7201 
BE Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PVRegioZmartsluise.o,; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 
3, 8061 GL Hasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZtuijndrechte.o.; mw. 
J.C. Mol-Boshoven, Perk-
straat48, 3333 VG Zwijn
drecht, ©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZu;olle;J.G.J.vanUlsen, 
Johan van Oldenbarneveltstr. 
12, 8022 AXZwolle, ©038-
4541353-

Filahumor doorH. van Dalen, Westendorp 

IK HÈB HELEMAAL 6EEN 
6R0TESM..M0ND! 

NOU. DAT WAS HET DAN 
WEER VOOR VANDAA6. 

*RBY MUNRO' 

NIET METEEN KIJKEN, MAAR 
DIE LEUKE REU KOMT ERAAN.. 

NEE J 0 N 6 E N , DAT I S V^ 
GEEN BEST RAPPORT! j —^rw' 

Filaquiz 
Wat weet u van postze
gels? Test uw kennis en 
beantwoord onderstaan
de vragen. Probeer niet te 
spieken in de NVPH-cata-
logus. De oplossingen 
staan op pagina 435 van 
dit nummer. 

I. Zoeken, zoeken 
Hieronder is een sterk 
vergroot detail weerge
geven dat afI<omstig is uit 
het zegelbeeld van een 
Nederlandse postzegel. 
Om welke zegel gaat het? 

RACHT V 

/OORAFGJ 

)Kr: STRA 

2. Zegelloze zeeheld 
Welke van deze beroem
de Nederlanders staat niet 
op een postzegel uit de 
Zeeheldenserie van 
1943/1944? 
a. Tjerk Hiddes de Vries 
b. Jacob van Wassenaer-
Obdam 

c. Michiel de Ruyter 

3. Wind in de zeilen 
Dit jaar verschijnen er 
weer zegels, gewijd aan 
Sail Amsterdam. Hoe vaak 
wordt dit evenement ge
organiseerd? 
a. eenmaal per drie jaar 
b. eenmaal per vijfjaar 
c. eenmaal per tien jaar 

4. Strafport 
De portzegels van Neder
land en de Overzeese Ge
bieden dragen geen 
landsnaam; ze zijn aan 
hun kleur te herkennen. 
Wat is de kleur van de 
Curagaose portzegels? 
a. groen 
b. bruin 
c. blauw 

5. Foutje 
Wat klopt er niet aan de 
hieronder afgebeelde Ne
derlandse postzegel? 
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I X 3x 5x 10 X 

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

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

11,25 10,50 
16,75 15,75 

25,50 24,50 
29,00 27,50 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13,50 12,50 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 21,50 20 50 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,00 28,00 
LS4/32 64 BIz Zwart 51,50 38,00 36,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

10,00 9,50 
15,00 14,00 
23,00 22,00 

26,25 24,50 

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

250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO 
IKILQ ^ STROKEN ZWART OF BLANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO 
1 KILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 32,50 
NU 115,00 

NU 37,50 
NU 135,00 

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

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

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

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

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

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

OMSCHRIJVING 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw 
grote sortering met hoge waarden en toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
met extra hoge waarde en greetings 
greetings veel |aren 
zeer nieuw met hoge waarden 
leuke sortering moeilyk 
leuk met boekjeszegels 
zeer moeilijk veel nieuw 
grote mix met iets hoge waarden 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met nieuw 
leuk assortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
grote oss met toeslag 
alleen toeslag veel loren leuk 
goede sortenng met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
aardige mix iets nieuw 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge woorden en nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

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

125,00 
17,00 

35,00 
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 

40,00 
85,00 

6000 

65,00 
47,50 
65,00 
62,50 
75,00 
30,00 
67,50 
60,00 
85,00 
22,50 
55,00 
5O00 

40,00 
4750 

16O00 
35,00 
40,00 

500 gr 
62,50 

6750 
95,00 
45,00 
85,00 

77,50 

55,00 

42,50 
105,00 

75,00 
90,00 

310,00 
65,00 
75,00 
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SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLAND) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Valse krengen 
Vervalsingen zijn in het 
nieuws. Net zoals collega 
Henk van der Vlist zijn 
expertise in dit blad ter 
beschilcking stelt van 
onze lezers brengen ook 
veel buitenlandse bladen 
artikelen over oude en 
nieuwe vervalsingen. Het 
Duitse Bondsblad Phila
telie heeft al een vaste 
maandelijkse rubriek. In 
de maart- en aprilnum-
mers wordt gewezen op 
recente vervalsingen ten 
nadele van de post. 

Ill 

Duitse mensenrechtenzeflcl: 
...dankbare prooi uoor zê cluer-
ualsers. 
Zo blijken er vervalsingen 
van de Mensenrechtenze-
gel van n o pf. in omloop 
te zijn. Omdat het gewo
ne frankeerzegels betreft 
worden ze vaak afge
scheurd, zodat de stem
pels niet meer te herken
nen zijn. Het blad roept 
nu zijn lezers op goed te 
speuren naar vervalsin
gen zodat de plaats van 
herkomst beter achter
haald kan worden. Ook 
de post is nu zeer alert ge
worden. Vaak weigeren 
de stempel- en sorteerma-
chines valse zegels omdat 
de fluorescentie niet goed 
is.Tot nu toe werden die 
poststukken achteloos 
met de hand afgestem
peld, maar tegenwoordig 
wordt er beter op gelet 
om de vervalsingen - en 
vervolgens de vervalsers -
te achterhalen. 
Inmiddels zijn er ook ver
valsingen van de nieuwe 
frankeerzegel van iio pf 
met de afbeelding van slot 
Bellevue in Berlijn. De 
originele zegels zijn al
leen in velletjes van tien 
stuks gedrukt, de vervals
ingen in grote vellen die 
echter in kleine veldelen 
zonder velranden worden 
aangeboden. Soms is er 
sprake van partijen van 
duizenden stuks. 
Inmiddels is zelfs een 
brief die met zo'n verval
sing was gefrankeerd 
aangetroffen die geadres
seerd was aan bet Berlijn-
se hoofdbureau van poli
tie... 

Albumonkruid 
American Philatelist van 
maart biedt niet minder 
dan drie artikelen over 
vervalsingen. AP herin
nert in de eerste plaats 
aan het boek van R.B. 
Earée uit 1906 getiteld Al
bum Weeds: Hou; to Detect 
Forged Stamps, dat nog 
steeds waardevolle infor
matie bevat en dat recen
telijk weer is herdrukt. In 
een ander artikel behan
delt V.E. Tylers een groot 
aantal vervalsingen van 
zegels uit de periode van 
voor de laatste wereld
oorlog. Meestal gaat bet 
om vrij goedkope zegels 
van Zuid-Amerikaanse en 
Oost-Europese landen. 

Er zijn vooral veel valse 
opdrukken bij. Van som
mige zegels, zoals de 

ook valse stempels, want 
bepaalde gebruikte ze
gels zijn belangrijk meer 
waard dan ongebruikte. 
Ook keurmeesterktekens 
worden en passant mee-
vervalst. Het blad pleit 
voor een internationale 
databank om de herken
ning en signalering ge
makkelijker te maken. 

Zegel vals, stempel vals 
Het nieuwe Franse blad 
Timbre Magazine is het 
resultaat van een fusie 
van de bekende filatelisti-
sche tijdschriften Le Mon
de des Philatelistes, Timbro-
scopie en Timbroloisirs. De 
nieuweling brengt een 
klein artikel waarin ge
signaleerd wordt dat val
se zegels die in de jaren 
omstreeks de Eerste We
reldoorlog ten nadele van 

InJIazegels met opdrukken, Sage- en WilKelmmazegels: ze komen ueel-
vu[dig uoor ais vervalsing 

Wit-Russische zegels van 
1920, zijn verschillende 
vervalsingen bekend. Van 
de Franse koloniale emis
sies in bet type Sage met 
ingedrukte gebiedsnaam 
komen in vrijwel alle ou
dere algemene verzame
lingen vervalsingen voor. 
En ook van de koningin 
Wilhelmina-zegels van 
Suriname van 1892 schij
nen meer valse dan echte 
exemplaren te vinden te 
zijn. Die valse werden in 
1928 door ene Louis 
Pasche gefabriceerd. 
De Deutsche Briefmar
ken-Revue meldt vele val
se opdrukken op zegels 
uit de inflatietijd, maar 

de PTT werden gemaakt 
nu voorzien worden van 
valse stempels. De valse 
zegels worden aange
bracht op bestaande brie
ven waarvan de echte ze
gels zijn verwijderd. 

Deze handelswijze is ver
klaarbaar, want veel van 
die vervalste zegels - zo
als de Faux de Cfialon-sur-
Saóne van 15 centimes in 
het type Sage of de Faux 
de Nice, 25 centimes type 
Semeuse blauw - zijn ge
stempeld (en zeker ge
bruikt op brief) bijzonder 
kostbaar. Een ongebruik
te Foux de Chalon staat in 
de Cérès genoteerd voor 

Opgepast uoor 'mooie' Franse poststukken, soms zijns met alleen de stem
pels, maar ook de zegels uals... 

'slechts' achthonderd 
frank, maar als enkel-
frankering op stuk voor 
10.000 frank. In de ken
nelijke schaarste willen 
de vervalsers uiteraard 
wel voorzien. 

'Queen Mum' kost geld 
De Britse koningin-moe
der geniet in Engeland 
een ongekende populari
teit, maar de Engelse 
post maakt daar wel wat 
misbruik van, zo luidt 
een narrig commentaar 
in het anders zo gezags
trouwe blad Gibbons 
Stamp Monthly. 

bijzonder postzegelboek
je. Wie dit allemaal één 
keer in zijn verzameling 
wil hebben is ongeveer 
tachtig pond of een dikke 
250 gulden kwijt en dat 
vindt men wel wat veel, 
zelfs voor een honderdja
rige vorstin. 

IFSDA: te zwak? 
Onrust bij de internatio
nale handelarenorganisa-
tie. Linn's Stamp News 
meldt dat zowel de Ame
rikaanse als de Britse na
tionale handelarenorga-
nisatie de International Fe
deration o/Stamp Dealers 

Engelsekonmgin-moederElizabeth: ...duretante.. 

Dat de post aan de hon
derdste verjaardag van de 
Queen Mum extra aan
dacht besteedt is zo goed 
als vanzelfsprekend. Een 
velletje met vier frankeer
zegels en een eerstedag-
envelop, dat is prima. 
Een bijzonder Presentation 
Pack, dat wordt al wat 
duurder. Een Philatelic 
Numismatic Couer kan best 
gemist worden, net als 
een Banknote Couer en een 

Associations (IFSDA) wil 
verlaten. De bonden in 
Australië en Nieuw-Zee
land overwegen eenzelf
de stap. Aanleiding is on
der meer het weinige 
weerwerk dat de IFSDA 
geeft als het gaat om de 
ontwikkeling dat filate-
listische diensten steeds 
vaker optreden als agent 
voor buitenlandse colle
ga's. Daarmee worden 
handelaren die in nieuw-



tjes cJoen benadeeld. 
Hetzelfde blad bericht 
verder dat het internet 
voor de handel van groot 
belang wordt omdat han
delaren veel gemakkelij
ker contacten met oude 
en toekomstige klanten 
kunnen verzorgen. Veel 
handelaren, ook in ons 
land, adverteren al met 
hun internetadres. 

Schatten herontdekt 
Voor vakantiegangers 
naar Berlijn is het volgen
de bericht bestemd. De 
Deutsche Briefmarken-
Zeitung meldt in haar 
editie van 17 maart dat 
het uit i8g8 daterende 
Duitse postmuseum aan 
de Leipziger Strasse na 
een jarenlange restaura
tie in zijn volle glorie is 
hersteld en nu geopend is 
voor het publiek. Het 
heet nu Museum jïïr Kom
munikation. Tal van filate-
listische schatten, waar
onder ook veel materiaal 
dat in de oorlogsjaren 
was zoekgeraakt, is nu 
weer te bezichtigen. 

Met kosmische post zijn soms astro 

Kosmisch 
In Nieuwsbrief (Ruimte
vaart Filatelie Club Ne
derland, editie 2/4) staat 
een uit het Duits vertaald 
artikel over Kosmische 
post op postzegels. Post 
tussen de aarde en be
mande ruimtestations is 
voor deze club natuurlijk 
gejundenes Fressen! Honga
rije was het eerste land 
dat er een postzegel aan 
besteedde en wel in 1978. 

Het artikel behandelt ver
der onder meer de uitgifte 
van Grenada in 1999 ter 
gelegenheid van het 125-
jarig bestaan van de UPU. 
Toen gaf Grenada twee 
blokken uit, gewijd aan 
kosmische post van de 
Sovjetunie. Het eerste 
blok bevat vier postzegels 
van elk twee dollar en het 
tweede heeft een nomina
le waarde van zes (Oost-
Caribische) dollars. 

'My (Fila)home is my castle': 
...Internetals injormatiebron... 

Kastelen 
Dat het internet zijn 
waarde ook bewijst voor 
de voorziening van kopij 
bewijst De Kaaspost, het 
contactblad van de NVPV 
afdeling Alkmaar. Via de 
URL u)u;u).jilahome.nI wist 
het blad de hand te leg
gen op een goed gedocu
menteerd artikel over 
kastelen in Nederland en 
wel die van de serie Zo-
merpostzegels 1951. 

Achtereenvolgens komen 
aan de orde het kasteel 
Hillenraad bij Swalmen, 
het kasteel Bergh te 's-
Heerenberg, het kasteel 
Hernen bij Bergharen, 
het kasteel Rechteren bij 
Dalfsen en het kasteel 

omische bedraden (jemoeid. 

Moermond bij Renesse. 
De zegels krijgen na het 
lezen van de interessante 
bijzonderheden bijna een 
meerwaarde! 

Vast in Singapore 
Het tweemaandelijks tijd
schriftvan de Hobby- en 
Verzamelclub Begijnen
dijk (België) heet 't Dij-
kenaartje. Het goed ver
zorgde tijdschrift behan
delt in het aprilnummer 
in de categorie luchtpost
geschiedenis The Nether
lands Post OfTue Singapore. 
In het toenmalige Neder-
lands-Indië bestond 
portvrijdom voor ex-
krijgsgevangenen en ex-
gedetineerden. Waarom 
een Nederlands postkan
toor in Singapore? De ge
allieerde bevelhebber op 
Java verbood in 1945 de 
ontschepingvan Neder
landse militairen en het 
eerste troepentransport-

schip, het M.S. Alcantara 
keerde dan ook terug van 
Tandjong Priok naar 
Singapore. Ook vier daar
op volgende troepen
transporten kwamen in 
Singapore terecht en het 
duurde tot maart 1946 
voordat het landingsver
bod werd opgeheven. In 
totaal waren er op Malak
ka dertien militaire kam
pen en de post uit die 
kampen naar Nederland 
werd door dat postkan
toor behandeld. 

Op de kaart gezet 
In De Gooise Phila 
(NVPV afdeling Gooi- en 
Eemland) komt in een ar
tikel over de voorbije 
eeuw de oorlog in de Pa
cific aan de orde. Twee 
Amerikaanse postzegel
velletjes, elk met tien 
postzegels rond een mid
dendeel dat bestaat uit 
een kaart van de Pacific, 
vormen de basis van het 
artikel. Het eerste velletje 
toont de postzegels en de 
situatie in 1941, toen 
Amerika in de oorlog 
werd betrokken. Het 
tweede velletje laat een 
kaart zien en zegels met 
illustraties van het Ame
rikaanse aandeel in de 
strijd. Ook de bezetting 
van Nederlands-Indië en 
de wordingsgeschiedenis 
van het Koninklijk Ne
derlands-Indisch Leger 
(KNIL) komen aan de 
orde. 

Vakantie-eiland Malta: ...boeiend 
beschreven... 

Vakantie-eiland 
Het artikel over Malta in 
Het Tolhuis (nummer 4), 
het blad van de Amster
damse Postzegel Jeugd 
Club, is een regelrechte 
uitnodiging om naar dat 
eiland op vakantie te 
gaan. Het beschrijft in 
het kort de ontstaansge
schiedenis vanaf400 jaar 
V. Chr. tot 1989 met de 
ontmoeting tussen de 
wereldleiders Michail 
Gorbatsjov en George 
Bush, welke ontmoeting 
ook een postzegel ople
verde. 

Stempels overleefden 
In nummer 2 van de jaar
gang 18 publiceert Oost 
Europa Filatelie in een 
artikel getiteld Stempels in 
hergebruik de gevolgen van 
politieke ontwikkelingen 
op filatelistisch gebied. 
Het artikel beperkt zich 
tot Polen, Estland en Let
land. Voorbeelden tonen 
aan dat veel Duitse post
stempels na de Eerste 
Wereldoorlog in Polen in 
gebruik bleven. De 
plaatsnaam werd aange
past, evenals de tijdsaan
duiding, maar de identi
ficatieletter werd vaak ge
handhaafd, evenals het 
hart van het stempel, het 
datummechanisme. Na 
1940 behielden veel ste
den in de drie Baltische 
staten Estland, Letland 
en Litouwen hun oor
spronkelijke stempels, 
maar weer andere kregen 
nieuwe, tweetalige stem
pels. Eigenaardig is dat 
bijvoorbeeld de Riga
stempels de maand 
steeds in Arabische cij
fers weergeven, terwijl 
die van Talinn-Sadam dat 
in Romeinse cijfers doen. 
JMet name dat laatste is 
voor Russische stempels 
heel ongebruikelijk. 

56 volkeren 
Het vijftigjarig bestaan 
van de Volksrepubliek 
China was aanleiding 
voor de Chinese posterij
en om een buitengewoon 
groot vel postzegels uit te 
geven (afmeting 243 bij 
230 mm) met zesenvijftig 
verschillende postzegels, 
uitgevoerd in veelkleuri
ge rasterdiepdruk. Op 
elke zegel is één van de in 
China levende volkeren 
afgebeeld in traditioneel 
dans- of sportkostuum. 
Niet alleen dit vel ver
scheen, er waren uiter
aard ook eerstedag-enve-
loppen, maximumkaar-
ten en eerstedagbladen. 
China Filatelie van april 
2000 behandelt elke ze
gel afzonderlijk met om
schrijving, afbeelding en 
geeft de aardijkskundige 
lokatie aan, waar de des
betreffende bevolkings
groep thuishoort. Een 

waar feest voor de thema
tische verzamelaar Kle
derdrachten! 

Opdruk op Germania 
Het blad Deutsche Post 
(Pilatelistenvereniging 
Duitsland, uitgave april 
2000) geeft een duidelijk 
overzicht van de postze
gels met opdruk Freistoat 
Bayern op de Germania-
zegels. Ruim twintig af
beeldingen verhelderen 
het verhaal. 

De Clara Rothe 
Het blad Iberia (Kontakt-
groep Spanje-Portugal) 
gaat in de editie van 
maart uitvoerig in op het 
postvervoer tussen de ei
landen St. Thomas, Puer
to Rico en Cuba, met de 
nadruk op de Clara Rothe-
zegels van St. Thomas/ 
Puerto Rico (1869). De 
voormalige bezetters van 
deze Caribische eilanden 
hebben hun sporen nage
laten: zie bijvoorbeeld 
Deense plaatsnamen zo
als Christiansted en 
Charlotte Amalie. Deze 
laatste plaats, hoofdstad 
van St. Thomas, was be
rucht om zijn slaven
markt, die pas in 1848 
werd opgeheven. Het ar
tikel behandelt het post
vervoer met het moeder
land en het postvervoer 
tussen de eilanden. Het 
gaat verder diep in op de 
betekenis van het S.S. 
Clara Rothe, zijn eigenaar 
George Nunes en de naar 
dit schip vernoemde 
postzegels. 

St. Thomas: ...uolop sporen uan de Deense bezetters... 



1 Al in igso versehenen de eerste Rembrandtzegels de PTT gebruikte toen nogg 
woon Stempelviaggen om ze hij Inet grote publiek onder de aandacht te brengen 

2 Detail van de ets van 'De oude 
Tobias', waarschijnlijk stond Rem
brandts vader Härmen Cerritszoon 
Van Rijn model hiervoor 

«06 %unJLanAliM^ 
I? 

rÄ>*SÄ.I '■ '^■P 

Maldives^ 

3 Het doek Lezende oude vrouw' stelt 
wellicht de profetes Anna voor Men 
neemt aan dat Rembrandt hier zijn 
moeder heeft geschilderd 

— txiAen gthoonatad van i 

Rembrandt 
i6o6  1669 

Qöo [siedeciaÏHr 

= r130« 
RB 5939 

4 De stad Leiden afficheert zich nog steeds  zoals op dit frankeermachinestempel 
 met trots als de geboortestad van de grote meester 
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5 Amper een jaar verbleef Rem 6 Danae, de dochter van koning Akrisios, ver
brandt op de Leidse universiteit, welkomt met haar hand de god Zeus, die haar 
zijn belangstelling lag echter dui slaapkamer binnen dringt in de vorm van gou 
delijk ergens anders den regen, waardoor Danae's gelaat en li

chaam onwerelds worden belicht 

REMBRANDT, TOVENAAR 
MET LICHT EN KLEUR 

Nachtwacht op Nederlandse zegel van 1 gulden 
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 

^ Rembrandt Harmenszoon van Rijn (16061669) is een van 

2 de grootste schilders aller tijden. Het is dan ook niet zo 

^ verwonderlijk dat met gepaste regelmaat postzegels aan 

^*^ hem en zijn werk worden gewijd. Zoals vorige maand, 

4 ' v toen een Nederlandse Rembrandtzegel van 1 gulden 

verscheen. Voor Jeffrey Groeneveld was dat aanleiding om 

zich in Rembrandts kunstenaarsleven te verdiepen. 

Het leven van de schepper van 
het kunstwerk op de nieuwe 
Kunstzegel van i gulden (zie 
omslag en a/bee/o/Mg 24), Rem
brandt Harmenszoon van Rijn 
{ajbeeldmg i j , zoon van Har
men Cerritszoon van Rijn [af

beelding 2) en Neeltgen Wil
lemsdochter van Zuytbroeck 
[afbeelding2)< begon op 15 juli 
1606 in de Weddesteeg te Lei
den (q/beeW/ng 4) Vader Har
men was de eigenaar van de 

moutmolen De Rijn, waaraan 
de familie zijn naam ontleende 
Het gezin was in redelijk goede 
doen, mede doordat moeder 
Cornelia uit een welgestelde fa
milie kwam De kleine Rem
brandt had dan ook een onbe
zorgde jeugd en werd naar de 
Latijnse school gezonden In 
1620 werd Rembrandt inge
schreven als student aan de 
Leidse universiteit [afbeelding 
5), maar dat was nietzo'n sue



VermiBte Gemälde 

7. Constantijn Huygem beval 
Rembrandt bij de prins van Oran

je aan. 
9. In ig^G was er een expositie in Leiden, gewijd aan de 
meester en zijn leerlingen; onder hen Ferdinand Bol, 
Covert Flinck en Carel Fabritius. 

8. Op deze zegel van de 
Duitse Democratische Re
publiek IS een werk van de 
schilder Cerard Don te zien, 
een van de eerste leerlingen 
van Rembrandt. 

Hieronder 71. Verschillende voorheelden van zelfportretten van Rem
brandt opfilatelistisch materiaal. De portretten zijn gemaakt tussen 1629 
en i66g. De intrigerende overzichtstentoonstelling van de zelfportretten 
die vorig jaar in het Mauritshuis werd gehouden trok ruim }oo 000 bezoe
kers, hetgeen bewijst dat Rembrandt ook nu nog in de belangstelling staat 

I M M mr 

10. De Italiaanse schilder 
Michelangelo da Caravaggio 
(1573-1610), die misschien 
Rembrandts liefde voor licht 
heeft beïnvloed. 

Links: 12. 'Portret van een geleerde', de 
eerste opdracht die Rembrandt kreeg. 

Hieronder: i'i./n. De anatomische les van 
Professor Nicolaes Pieterszoon Tulp. Bij 
het schilderen van dit werk maakte Rem
brandt gebruik van het anatomieboek van 
Vesalius (rechts) om de opengewerkte arm 
te schilderen, vandaar dat die arm er op 
Rembrandts doek enigszins vreemd bij ligt. 

ces. Zijn ouders besloten toen 
om hem maar in de leer te doen 
bij Jacob Isaacszoon van 
Swanenburgh. Deze Leidse 
schilder is inmiddels helemaal 
in de vergetelheid geraakt, maar 
indertijd was hij een niet onbe
langrijk kunstenaar, die Rem
brandt de basisregels van de 
schilderkunst heeft bijgebracht. 
Rembrandt zou drie jaar bij Van 
Swanenburgh blijven om ver
volgens naar Amsterdam te 
gaan, waar hij korte tijd een 
leerling was van Pieter Last
man. 

SPELEN MET LICHT 
Na een halfjaar keerde Rem
brandt weer in Leiden terug, 
waar hij een atelier deelde met 
jan Lievens. In zijn Leidse jaren 
hielden voorvallen uit de Griek
se en Romeinse oudheid hem 
sterk bezig, evenals de bijbel en 
mythologie [aßeelding 6). On
danks de invloeden van Last
man, die een erkend meester 
was voor religieuze, mythologi
sche en klassieke onderwerpen, 
heeft het vroege werk van Rem

brandt al een duidelijk eigen ka
rakter. In die tijd bezocht Con-
stantijn Huygens [afbeeldmgy] 
de schilder en roemde zijn gro
te talent. Rembrandt had toen 
ook al zijn eerste leerlingen, 
waaronder Cerard Dou {apeei-
dingS), Ferdinand Bol, Covert 
Flinck en Carel Fabritius (afbeel
ding 9)-
Al in het eerste werk van Rem
brandt is datgene zichtbaar 
waar hij zo om geprezen zou 
worden: het spelen met licht 
dat leidt tot dat typische licht/ 
donker effect dat hij in de loop 

der jaren zou verfijnen en tot 
zijn handelsmerk zou weten te 
maken. Hoe de schilder aan 
deze voorliefde is gekomen is 
niet bekend. Sommigen verwij
zen naar de Italiaanse schilder 
Caravaggio (aßeeldingTO), 
maar Rembrandts lichteffecten 
zijn zo uniek en overtreffen dat 
van Caravaggio. Een ander ken
merk van Rembrandts werk is 
in die beginjaren ook al aanwe
zig. Familie en anderen uit zijn 
omgeving poseerden voor hem 
in allerlei vermommingen en 
ook zijn eigen gelaatstrekken 

REMBRANDTS KLEURGEBRUIK 

Er IS een duidelijke ontwikkeling te zien m de manier waarop de schider 
Rembrandt met kleur omging. Dit zijn Rembrandts 'perioden': 
Leidse tijd: bonte kleuren met felle belichting van details: omstreeks 
1630 voorliefde voor paars, bronsgroen en gedempt geel: 
Amsterdamse tijd: vele soorten zwart zorgen voor contrastwerking: di
verse tinten goudbruin; rood dat aan koper doet denken: mosgroen en 
geel: 
Middenperiode 164^-1650: harmonische toepassing van lichtcontrasten; 
Late werken I&50-I66CJ: diepe en rijke kleuren; voorkeur hebben diep
rood, bruin en goudgeel; de verf wordt dik en breed aangebracht. 
Bron: Grote Wirikler Prins Encyclopedie, igg2. 

bestudeerde hij uitvoerig om ze 
vervolgens te tekenen ofte 
schilderen. De opvallend grote 
neus, de donkere ogen en de 
zware wenkbrauwen verraden 
steeds de kunstenaar, ook al 
doet hij zich telkens anders 
voor (afbeeldingen 77). 

GEVIERD PORTRETSCHILDER 
In 1631 verhuisde Rembrandt 
weer naar Amsterdam, waar hij 
allerlei portretten in opdracht 
schilderde (afbeelding 12). Zijn 
eerste belangrijke opdracht was 
'De anatomische les van Pro
fessor Nicolaes Pieterszoon 
Tulp' (afbeelding 73 en 74). Op 
zich was het niet eens zo'n 
unieke opdracht; het afbeelden 
van anatomische lessen ge
beurde wel meer, maar door 
Rembrandts invulling werd het 
werk heel bijzonder. Niet eerder 
liet een Hollands portret zoveel 
afwisseling, beweging en con
centratie zien. Hij vestigde er 
zijn naam als portretschilder 
mee. 
Het was in deze periode dat 
Rembrandt in de Vlaamse schil-
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15. Rembrandt bewonderde Rubens en zijn werk zó 
dat niet alleen zijn werk, maar ook zijn hele manier 
mn leven door de Vlaamse kunstenaar beïnvloed 
werd 

ig. Maximumkaart met het complete schilderij van 
Saskia; een fragment van dit doek werd gebruikt voor 
een postzegel ter gelegenheid van het eeuwfeest van de 
Vereniging Rembrandt. Deze organisatie stelt zich ten 
doel om het openbaar bezit aan kunstschatten in Ne
derland te behouden en te vermeerderen. 

TRISIA-^ 0\ rUNHA 

!j-rcd«Kli Hfi«^ 

i6. In 'Het Offer van Abra
ham' spelen handen een be
langrijke rol' Abraham drukt 
met zijn hand het hoofd van 
zijn zoon achterover om diens 
keel door te snijden, de engel -
die zijn hand waarschuwend 
opheft - grijpt hem bij de pols, 
waardoor Abraham het mes 
loslaat. 

17. Prins Frederik 
Hendrik was bijzonder 
onder de indruk van het 
werk dat Rembrandt 
voor Huis ten Bosch 
maakte. 

^ N D r / . 
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Boven: 20. Het huis 
aan dejodenbreestraat, 
waar Rembrandt en 
Saskia woonden en 
waar ook het atelier van 
de kunstenaar gevestigd 
was in een gelegen-
heidsstempel. Het huis 
wordt nu gebruikt als 
museum. Vorigjaar 
heeft men in een exposi
tie de grote verzameling 
van Rembrandt gere
construeerd 

s TomE E PRinaPE 

i8. Twee van de vijf schilderijen uit de pas
siereeks, die vol IS van dramatische compo
sitie en belichting] op postzegelformaat ko
men die twee elementen helaas niet zo uit 
goed de verf. 
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Boven. 21 Saskia als 
Flora in een overda
dig rijk kostuum met 
een oven/loed aan 
bloemen. 

Links: 22. Rembrandt 
met Saskia op zijn 
schoot als een cava
lier in een zwierige 
braspartij; de postze
gel van de Duitse De
mocratische Repu
bliek is een slap af
treksel van het origi
neel. 
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der Peter Paul Rubens zijn gro
te voorbeeld zag [afbeelding 15). 
Hij probeerde hem in alles na te 
doen. Het leidde tot de grote 
barokke historiestukken en bij
belse taferelen waarin het er 
heftig aan toegaat (aßeelding 
i6). Pas na de dood van Rubens 
in 1640 weet Rembrandt zich 
definitief aan zijn voorbeeld te 
onttrekken. 
Op advies van Huygens, die se
cretaris van de prins van Oranje 
was, gaf prins Frederik Hendrik 
[afbeelding Tj) Rembrandt de 
opdracht voor een passiereeks 
voor Huis ten Bosch. Het is de 
enige religieuze opdracht die de 
schilder ooit kreeg. De compo
sitie en belichting van de schil
derijen is dramatisch en het re
alistisch effect wordt verhoogd 
doordat Rembrandt zichzelf als 
deelnemer aan de gebeurtenis
sen schildert [ajbeeldingiS). De 
prins en zijn vrouw, Amalia van 
Solms, waren zo onder de in
druk van het resultaat dat Rem
brandt gevraagd werd om prin
ses Amalia te portretteren. 

VERZAMELAAR 
Schilderde Rembrandt zijn 
portretten van anderen in die 
jaren in het algemeen naar de 
heersende opvatting (dat wil 
zeggen: zoals zijn opdrachtge
vers zichzelf het liefst zagen: 
ernstig, waardig en representa
tief), bij zijn zelfportretten of als 
hij zijn vrouw schilderde [ajbeei-
dingig) experimenteerde hij uit
voerig. In 1634 was Rembrandt 
in het huwelijk getreden met 
Saskia van Uylenburgh, de rijke 
dochtervan een Friese burge
meester. Het huwelijk met Sas
kia was heel gelukkig en had als 
prettige bijkomstigheid dat 
dankzij het geld waarover het 
echtpaar de beschikking had, 
Rembrandt zich een uitbundige 
levensstijl kon veroorloven. Ze 
vestigden zich in een huis in de 
jodenbreestraat, het huidige 
museum Het Rembrandtlmis, 
dat hij in 1639 kocht [afbeelding 
20). 

Rembrandt was een kooplustig 
verzamelaar en gold als een 
groot kenner. Behalve allerlei 
voorwerpen die als attributen in 

schilderijen konden dienen ver
zamelde Rembrandt schilderij
en, tekeningen, grafiek, beeld
houwwerken en natuurhistori
sche objecten. Op de zelfpor
tretten en op schilderijen van 
Saskia zien we de eindeloze rij 
voorwerpen die Rembrandt als 
verzamelaar aanschafte, zoals 
kettingen, helmen, hoeden met 
veren en fluwelen mantels. 
Rembrandt pronkte als een trot
se echtgenoot met zijn Saskia, 
die hij uitdoste in zwierige kos
tuums, bijvoorbeeld als Flora, 
de godin van de lente, wijnran
ken en bloemen [ajbeeiding 21). 
Buitengewoon uitbundig is het 
dubbelportret van de schilder 
met Saskia op zijn schoot. De 
kunstenaar zien we breedla-
chend als een ridder met degen 
en pluimhoed, Saskia op haar 
beurt lijkt een beetje verlegen 
door deze uitdrukking van le
venslust [ajbeelding22). Intie
mer is Rembrandt in zijn teke
ningen en etsen. Als Saskia in 
verwachting is maakt hij een 
hele serie over moeders met 
kinderen (o/beeW//ig23). 

SCHUTTERSSTUK 
In 1639 kreeg Rembrandt de op
dracht voor een groot schut
tersstuk, een genre dat toen 
zeer in de mode was. Meestal 
werden de schutters statisch en 
saai afgebeeld, met voor ieder
een een even belangrijke plaats 
in het schilderij. Rembrandt 
heeft dit in 'De Nachtwacht', of 
'Het korporaalschap van kapi
tein Frans Banning Cocq en lui
tenant Willem van Ruitenburch' 
- zoals het doek officieel heet -
bewust niet gedaan om een zo 
natuurlijk mogelijke indrukte 
wekken en vooral om beweging 
te suggereren [ajbeeiding24). 
De kapitein deelt zijn bevelen 
uit, de luitenant treedt naar vo
ren en de schutters zijn een en 
al actie. Bij dit alles slaagde 
Rembrandt erin om een uitge
balanceerde compositie te ma
ken, zoals iemand als de zeer 
door hem bewonderde Titiaan 
gedaan zou hebben. Over de 
ontvangst van het schilderij zijn 
de meningen verdeeld. Sommi
gen zeggen dat de schutters 
boos waren over hun onderge-
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23. Ets van een moeder met kind, gemaakt in een periode die tot de gelukkigste 
van Rembrandts leven behoorde. 

24, 'De Nachtwacht' (eigenlijk: 'Het 
korporaalschap van kapitein Frans 
Banning Cocq en luitenant Willem van 
Ruitenburch') is Rembrandts grootste 
en meest complete schilderij. De naam 
'Nachtwacht' stamt uit de negentien
de eeuw; door de vele lagen vernis die 
op het doek werden aangebracht was 
de voorstelling nauwelijks meer te zien, 
hetgeen de bijnaam verklaart. Het stuk 
bevindt zich overigens niet meer in zijn 
orginele staat: er werden stukken vanaf 

f esneden om het tussen twee deuren te 
unnen hangen. 

2$. Rembrandts vrouw Saskia, die in 1642 over
leed, werd in de Zuiderkerk begraven. 

<606 3iurJUuuU,1t»»Cè 

26. Titus, de zoon van 
Saskia en Rembrandt, 
die nog vóór zijn vader 
zou sterven. 

27. Rembrandt schilderde graag 
oude mensen. Hij leek geboeid 
door hun karakteristieke uitdruk
king. Niet het detail was daarbij 
belangrijk, maar de doorleefd
heid van zijn modellen. 

28. 'Jong meisje aan het raam', 
een doek waarvan lange tijd 
werd gedacht dat het een werk 
van Rembrandt was, wordt nu 
toegeschreven aan een van zijn 
leerlingen, Samuel van Hoog
straten. De kans is groot dat de 
afgebeelde vrouw evenmin 
Hendrikje Stojffèls is, iets wat 
men ook lange tijd aannam. 

2C). De verzoening van David 
en Absolom, een typisch voor
beeld van Rembrandts voorlief
de voor bijbelse verhalen. Het 
genre was op het moment dat 
dit doek geschilderd werd al be
hoorlijk 'ouderwets'. 

30. De Heilige Familie keert ge
regeld terug in het werk van 
Rembrandt. Hij heeft het gezin 
op deze zegel bijna huiselijk en 
knus op het canvas weten te 
vereeuwigen. 

schikte plaats in het schilderij. 
Ook wordt wel beweerd dat het 
de oorzaak was van Rem
brandts afnemende populari
teit. Anderen menen dat er 
geen enkele aanleiding is om 
zoiets aan te nemen, omdat alle 
schutters de afgesproken hon
derd gulden hebben betaald. 
Enkele tijdgenoten schrijven dat 
juist dit werk hem de nodige 
roem heeft bezorgd. 

TEGENSLAG 
Privé belandde Rembrandt in 
een fase waarin hij tegenslag op 
tegenslag zou moeten verwer
ken. Er werden drie kinderen 
geboren, die allen heel jong 
stierven. In 1640 overleed zijn 
moederen in 1642 verloor hij 
zijn vrouw (o/beeW/ng 25), die 
nog geen jaar daarvoor het le
ven had geschonken aan een 
zoon, Titus [afbeeld'mg 26). Dit 
persoonlijk leed, gecombineerd 
met zijn innerlijke groei zou het 
werk van Rembrandt in andere 
banen leiden. 
In dejaren veertig van deze
ventiende eeuw kreeg Rem

brandt belangstelling voor het 
landschap. Ook nu weer had hij 
zijn eigen stijl: geen Hollands 
realisme, zoals zijn tijdgenoten, 
maar een sterk emotionele ex
pressie. In contrast met zijn 
fantasievolle landschapsschil
derijen staan Rembrandts teke
ningen. Hij trok er met zijn 
schetsboek op uit om in de om
geving van Amsterdam talrijke 
motieven vast te leggen. Als 
geen ander wist hij met enkele 
pennenstreken landschap en 
sfeer te treffen. 
Het portret bleef ook in deze ja
ren een belangrijk deel van zijn 
werk uitmaken. Het zijn voorna
melijk vrienden en mensen uit 
de buurt die we voorbij zien ko
men [afbeelding2/). Op een lief
lijk portret uit 1645 ^'^^ we een 
jong meisjes aan een raam [af
beeïding28). Is dit Hendrickje 
Stoffels, de vrouw die zoveel 
voor Rembrandt zou gaan bete
kenen? Lange tijd is aangeno
men dat dit schilderij van Rem
brandt zelfwas, inmiddels 
wordt het werk toegeschreven 
aan een van zijn leerlingen. 

Na de dood van Saskia was de 
weduwe Geertghe Dircx bij 
Rembrandt in huis gekomen 
om Titus te verzorgen. De 
komst van Hendrikje Stoffels 
verstoorde echter Rembrandts 
relatie met Geertghe Dircks. 
Ternauwernood kon hij aan een 
gedwongen huwelijk met haar 
ontkomen. In 1649 deed hij een 
succesvolle poging om Geert
ghe in het tuchthuis in Gouda 
te laten opnemen. Tot een hu
welijk met Hendrikje is het 
nooit gekomen, maar ze leef
den wel als man en vrouw, met 
gevolg dat de kerk Hendrikje 
beschuldigde van 'hoererij'. 

OUDERWETS 
Financieel ging het de schilder 
steeds slecnter; er was duidelijk 
minder vraag naar zijn werk. Dit 
kan te maken hebben met zijn 
duidelijke voorkeur voor Bijbel
se vertellingen, waarin hij in die 
jaren als kunstenaar vrijwel al
leen stond. Een mooi voorbeeld 
is 'De verzoening tussen David 
en Absolom', dat Rembrandt 
schilderde in 1642 (aßeelding 

2g). Uit die tijd stammen ook 
een paar schilderijen die de 
Heilige Familie tot onderwerp 
hebben [afbeelding2°)■ Het le
verde hem echter geen brood 
op de plank op. De schulden 
groeiden en Rembrandt moest 
geld lenen bij zijn vrienden om 
zijn huis afte betalen. In 1656 
was hij niet langer in staat om 
aan zijn verplichtingen te vol
doen. Rembrandts gehele in
boedel werd verkocht en hij ver
huisde met Hendrikje en Titus 
naar de Rozengracht. De laatst
genoemden begonnen daar een ^ 
kunsthandel om het werk van •= 
Rembrandt te kunnen verko ° 
pen. Hij mocht dat van het gil 
de niet meer zelf doen, omdat = 
dat voor failliete schilders ver ^ 
boden was. = 
In deze moeilijke periode kreeg 5 
Rembrandt nog een aantal op ^ 
drachten, zoals van dokter Dey "" 
man, die hem vroeg weer een i ^ ï 
anatomische les te schilderen. ^ * « 
Een andere opdracht kwam van 
de staalmeesters van Amster
dam. Deze mannen, die het ver
ven van lakens controleerden, 
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31. Achter het portret var) Rembrandt 
op deze Nederlandse postzegel is het 
schilderij 'De Staalmeesters' te zien, 
een werk dat Rembrandt aan het eind 
van zijn leven in opdracht maakte. 
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32. Rembrandts werk wordt de laatste jaren vaak door PTT gebruikt voor 
postzegelemissies. Op de kaft van dit hangboekje zijn 'Het joodse bruidje' en 

een zelfportret te zien. Het doek met het bruidspaar kreeg zijn naam pas in de 
vorige eeuw; nooit is duidelijk geworden of het inderdaad om een bruidspaar 

gaat. Misschien is het als huwelijksportret besteld door twee leden van de Am
sterdamse gemeente van Sefardische joden, die toestemming gaven om hen 
weer te geven als figuren uit het Oude Testament. Het kan ook een scène zijn 
uit een blijspel van Jacob Cats, waarin een paar gewaagde momenten voor

kwamen. 

32 'De terugkeer van de verloren 
zoon': de in lompen gehulde zoon stort 
zich berouwvol in de armen van de ver
gevingsgezinde oude en blinde vader. 
Een paar mensen, waaronder een be
delaar in een rode mantel, zijn getuige 
van dit ontroerende schouwspel. 

Rechts: 35. In 1991 wijdde het 
Rijksmuseum een overzichts
expositie aan Rembrandt en 

zijn leerlingen; diverse musea 
werkten daaraan mee. De 

eeuwigheidswaarde van Rem
brandts werk werd nog eens 

onderstreept door de honderd
duizenden bezoekers die de 
tentoonstelling bezochten. 

Kembranat 
R nkim 'iseum Atnsterdam 
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i4. Geïllustreerde briefkaart met een af
beelding van de Westerkerk, het Codshuis 
waar Rembrandt werd begraven. Toen eni
gejaren geleden de kerk werd gerenoveerd 
zocht men tevergeefs naar de stoffelijke 
resten van de schilder. In de kerk bevindt 
zich een gedenksteen met de tekst: 'Hier 
ligt begraven Rembrandt Harmensz. Van 
Rijn, geb.: isjuli 1606, gest.: 4 oct. 1669.' 
De steen heeft de vorm van een gevelsteen 
zoals die in 'De Nachtwacht' is te zien. 

Zpiß Ike Gambia 
'IMIIIIIIIttM.JIMiiMIl'i' 
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36./37./38. Van 'De Poolse ruiter', 'De man met de gouden helm' en 'Het meisje met de bezem' (hier van 
links naar rechts afgebeeld) kan met grote zekerheid worden gezegd dat ze, in tegenstelling tot wat men al

tijd had geloofd, met tot het werk van Rembrandt behoren. 
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werden door Rembrandt gepor
tretteerd naar de eisen van zijn 
tijd met evenveel aandacht voor 
allen (o/beeWi/igji). Het schil
derij kwam in de Lakenhal te 
hangen tot het in 1717 naar het 
stadhuis werd overgebracht. 
Naast het werken in opdracht 
schilderde Rembrandt in deze 
tijd veel naar eigen idee. 'Het 
joodse bruidje' is daarvan een 
goed voorbeeld (q/beeWing32). 
In 1662 stierf Hendrikje. Rem
brandt bleef alleen achter met 
Titus en Cornelia, het dochter
tje dat in 1654 was geboren. On
danks de tegenslag bleef Rem
brandt schilderen en dankzij al
lerlei opdrachten waren de fi
nanciële zorgen minder dan 
voorheen. Een van zijn laatste 
grote werken is 'De terugkeer 
van de verloren zoon' (ajbeel

d'"g33), wederom een bijbels 
motief Ontroerend is het schil
derij dat volgens kunsthistorici 
wijst op het grote vertrouwen 
dat Rembrandt had in Gods lief
de. Niemand weet hoe moeilijk 
Rembrandt het heeft gehad om 
in die liefde te blijven geloven 

toen ook Titus nog voor zijn va
der kwam te overlijden in i568. 
Een jaar later, op 4 oktober 
1669, stierf de schilder zelf in 
alle eenzaamheid, een een
zaamheid die hij waarschijnlijk 
geheel zelfgekozen had. Vrijwel 
onopgemerkt werd hij vier da
gen later in een gehuurd graf in 

ONECHTE REMBRANDTS 

In de twintigste eeuw kwam het 
onderzoek naar het werk van 
Rembrandt pas goed op gang. 
Duidelijk werd dat niet alle wer

ken die aan hem werden toege

schreven werkelijk van zijn hand 
zijn. In 1969 kon van zeker 200 
van deze werken met zekerheid 
gezegd worden dat ze door an

deren werden gemaakt. Sinds 
1980 worden alle werken van de 
schilder systematisch door een 
team van kunsthistorici onder

zocht. Onder de schilderijen die 
door anderen gemaakt werden 
zijn 'De Poolse ruiter', 'De man 
met de gouden helm' en 'Het 
meisje met bezem in de hand'. 

de Westerkerk begraven (ajbeel

d/Vig34). Slechts een gedenk

steen herinnert nog aan dit feit. 

WISSELENDE WAARDERING 
Na Rembrandts dood hielden 
zijn leerlingen zijn nagedachte
nis in ere. Verzamelaars bleven 
belangstelling tonen voor zijn 
werk; in geheel Europa wilde 
men Rembrandts werk hebben 
en met name zijn vroege werk 
en etsen waren zeer gevraagd. 
Het latere werk kwam niet over
een met de mode van die t i jd. 
Er was geen vraag naar de don
kere kleuren van Rembrandt en 
zijn grove schildering, die ou
derwets aandeden. Lof bleef er 
door de jaren heen voor Rem
brandts verbeeldingskracht. Dit 
verbeelden van de werkelijkheid 
beschouwde men als het sterk
ste punt van de schilder. In de 
negentiende eeuw kreeg men 
meer gevoel voor zijn gave om 
uitdrukking en typering te ka
rakteriseren. iVlet enkele verf
streken en door geniaal gebruik 
te maken van licht wist hij een 
optimaal effect te bereiken, zo

als te zien is in 'De joodse grijs
aard'. 
Het is de combinatie van Rem
brandts technische meester
schap en zijn vermogen om het 
innerlijke van de mens tot uit
drukking te brengen, die wij te
genwoordig zo waarderen in 
zijn werk. Het is een oeuvre dat 
na drie eeuwen nog steeds 
staat als een huis [afbeelding 
^S), ook al wordt van sommige 
doeken die in het verleden aan 
Rembrandt zijn toegeschreven 
betwijfeld of ze wel van de hand 
van de grote meester zijn {af

beeldingen 36, 37 en 38). 
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1991. 
A.B. de Vries: Rembrandt; Wage
ningen 1956. 
Robert Wallace: De wereld van Rem
brandt; 1973. 
Christopher Wright: Nederlandse 
schilders van de zeventiende eeuw; Al
phen aan de Rijn 1986. 
Met dank aan mevrouw Nieuwelink 
en de heren Veenstra en Verhoef 
voor het beschikbaar stellen van in
formatie en materiaal. 
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5356 ALGERIJE 450 

Ongebr In map 
1900/1957 Een goed gevulde verzameling op 
blanco bladen Waarbij veel beter materiaal 

5058 ALGERIJE 775 
Ongebr /gebt In map 
1924/1970 Een mooie verzameling met veel beter 
materiaal Vrijwel kompleet Hoge cataloguswaarde 

5323 ANTARTICA 300 
In map 
Speciale brieven Frans Antartica Vnl ouder 
materiaal Cataloguswaarde gebruikte zegels 
ff 3 500 

5440 AUSTRALIË EN GEBIEDEN 2250 
PIr /ongebr /gebr In 2 Davo albums 
1851/1988 Een mooie verzameling met zeer veel 
lopmaleriaal van de gehele periode 

4288 BALTISCHE STATEN 125 
In insteekboek 
Aantekenstrookies Ruinn 300 stuks 

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

5449 BELGIË 600 
Pfr In map 
1960/1985 Verzameling waarbij blokken 
Op albumbladen 

5549 BERLIJN 1000 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1948/1990 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal Hoge cataloguswaarde 

5041 BERLIJN 1650 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1948/1990 Een mooie verzameling met veel beter 
materiaal uit de jaren 40 en 50 

6455 BRAZILIË 200 
Vnl ongebr In album 
1854/1974 Een goed gevulde beginnersverzameling 

4926 CANADA 300 
Gebr In album 
1859/1976 Een leuke beginnersverzameling met 
veel oud materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

5152 CEYLON 250 
Ongebr /gebr In map 
1857/1975 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen Waarbi) veel klassiek 

5877 COSTA RICA 75 
Ongebr /gebr In blanko album 
Beginnersverzameling 

5161 CURACAO 1150 
Ongebr In map 
1873/1970 Een mooie verzameling op blanco 
bladen Waarbij veel beter materiaal Geschikt 
om mee verder te gaan 

4888 CYPRUS 750 
Pfr In album 
1948/1986 Een mooie verzameling met veel betere 
series uit de beginperiode Zoals opdrukserie 1960 

5531 D.D.R. 375 
Ongebr /gebr In DAVO album 
1947/1969 Een leuke verzamelimng met veel beter 
materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

5503 DENEMARKEN 900 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een goed gevulde handelsvoorraad met veel beter 
materiaal Waarbij ook Faroer Groenland en Deens 
West Indie Zeer geschikt voor de rondzending 

5385 OENEMARKEN 675 
Gebr In album 
1851/1979 Een goed gevulde verzameling met veel 
materiaal Waarbij ook iets Faroer 

5716 DENEMARKEN 300 
Vnl gebr In doos 
Een leuk uitzoekdoosje met veel zakjes 
Geschikt voor de stempelspecialist 

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

5804 DUITSE RIJK 550 
Ongebr /gebr In map 
Een goed gevulde verzameling met veel beter 
materiaal uit de jaren 30 Hoge cataloguswaarde 

6461 DUITSE STATEN 3750 
Ongebr /gebr In album 
Een mooie verzameling met veel topmateriaat 
Zeer geschikt voor de echte Duitsland specialist 
Extreem hoge cataloguswaarde 

6462 DUITSE STATEN 1250 
Ongebr /gebr In album 
Een rommelige verzameling met veel interessant 
materiaal Zeer geschikt voor de specialist 
Hoge cataloguswaarde 

5046 DUITSLAND 300 
Pfr /ongebr /gebr In map 
Een klem msteekboekje met plaatfouten Geschikt 
voor de specialist Cataloguswaarde DM +/1 500 

5131 DUITSLAND 1200 
Ongebr /gebr In album 
Staten en Reich Een mooie verzameling met veel 
beter materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

5550 DUITSLAND BUND 2000 
Pfr /ongebr In album 
1945/1968 Een vrijwel komplete collectie met vele 
topseries Zoals de posthoorn en vele andere 
toppers uit de jaren 50 

5129 DUITSLAND BUND 600 
Vnl gebr In album 
1945/1977 Een mooie verzameling met veel betere 
zegels uit de jaren 50 Geschikt om mee verder te 
gaan 

5026 DUITSLAND BUND 1450 
Ongebr /gebr In album 
1946/1972 Een vrijwel komplete verzameling met 
vrijwel alle topseries uit de jaren 50 Een mooi 
geheel met hoge cataloguswaarde 

5475 DUITSLAND BUND 550 
Gebr In insteekboek 
Jaren 80 en 90 Postfris afgestempeld Een mooi 
geheel waarbij doubletten Zeer geschikt voor de 
rondzending 

5546 DUITSLAND BUND 1450 
Gebr In album 
1949/1990 Een vrijwel komplete verzameling met 
zeer veel topmateriaal Hoge cataloguswaarde 

5034 DUITSLAND BUND 850 
Vnl gebr In map 
1949/1968 Een goed gevulde verzameling met veel 
betere series en zegels uit de jaren 50 

5529 DUITSLAND BUND 600 
Ongebr /gebr In map 
1948/1969 Een leuke verzameling op albumbladen 
waarbij veel beter materiaal uit de jaren 50 

6280 EGYPTE 235 
Vnl pfr In insteekboek 
Handelsvoorraad Geschikt voor wederverkopers 

6440 EGYPTE 1100 
Ongebr /gebr In album 
Een mooie verzameling met vooroorlogs materiaal 
Waarbij vele topzegels Zo mooi zelden aangeboden 

6287 ENGELAND 600 
Vnl gebr In album 
1841/1978 Een goed gevulde beginnersverzameting 
met veel klassiek Geschikt om mee verder te gaan 

6210 ENGELAND 75 
Pfr In insteekboek 
Lokaaluitgiften Een mooi geheel met veel motief 

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

6355 ENGELAND 165 
Vnl gebr In insteekboek 
Doublettenboek waarbij iets gebieden 

5435 ENGELSE KOLONIEN 225 
Vnl ongebr In map 
Op albumbladen Vnl jaren 60 en 70 Veel motief 

6024 ENGELSE KOLONIEN 1250 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Vnl Rhodesie Een zeer uitgebreide handels 
voorraad in een dik boek Met veel beter materiaal 
en veel complete series Zeer geschikt voor de 
rondzending 

6435 ENGELSE KOLONIEN 1000 
Ongebr /gebr In insteekboek 
Een zeer avontuurlijke partij met voornamelijk 
ouder materiaal Leuk om uit te zoeken Geschikt 
voor de specialist Hoge cataloguswaarde 

4307 FIJI 250 
Pfr /ongebr /gebr In map 
Kleine verzameling op albumbladen waarbij veel 
klassiek 

5090 FRANKRIJK 1150 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1849/1980 Een goed gevulde verzameling met veel 
klassiek materiaal Zeer geschikt om mee verder te 
gaan Hoge cataloguswaarde 

5726 FRANKRIJK 
Vnl gebr In insteekboek 
+/ 1850/1920 Een partij met veel klassiek maten 
aal Zeer geschikt voor de specialist Waarbij ook 
mindere kwaliteit Catalogusw +/ ff 50 000 

5722 FRANKRIJK 
Vnl gebr In insteekboek 
+/-1860/1980 Een rommelige verzameling met veel 
materiaal Geschikt voor de beginnende Frankrijk 
verzamelaar 

5614 FRANKRIJK 
Vnl ongebr In map 
+/ 1900/1960 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen waarbij veel betere series en zegels 
Zeer geschikt om een nieuw land mee op te zetten 

5086 FRANKRIJK 
Vnl pfr In insteekboek 
Een leuk boekje met veel beter materiaal Ook ge 
schikt voor de handel 

5981 FRANSE KOLONIEN 
Ongebr /gebr In album 
Een mooie verzameling tot +/ 1965 met zeer veel 
materiaal Waarbij ook veel betere series en ze 
gels Hoge cataloguswaarde 

5432 FRANSE KOLONIEN 
Vnl pIr In insteekboek 
Een volgepropt boek met veel motief Zeer geschikt 
voor de handel 

5732 FRANSE KOLONIEN 
Gebr In map 
Omnibus 1939 kompleet Voornamelijk nette kwali 
teit Cataloguswaarde ff 8 500 

5635 GILBERT & ELLICE 
Pfr/ongebr In album 
1911/1975 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel topmateriaal en veel motief Zelden aangebo 
den 

4329 GILBERT & ELLICE 
Ongebr In insteekboek 
Een kleine verzameling waarbij veel motief 

4754 GRIEKENLAND 
Pfr /ongebr /gebr In doo 
In zakjes en m een msteekboekje Een mooie uit 
zoekpartij met gevarieerd materiaal 

6161 GROENLAND 
Pfr /gebr In album 
1915/1990 Een rommel g geheel Deels dubbel 
verzameld 

6306 GUERNSEY 
Pfr In map 
1969/1985 Een vrijwel komplete verzameling waar 
bij Alderney Een rommelig geheel op insteekbladen 

6501 GUERNSEY 
Pfr In map 
Een komplete verzameling tot 1988 

6234 HAITI 
Pfr /ongebr In album 
Voornamelijk jaren 50 Verzameling met veel motief 
en iets doubletten 

6047 HONDURAS 
Pfr /ongebr /gebr In map 
Een kleine verzameling met veel motief 

4569 HONGARIJE 
Pfr /ongebr /gebr In album + i b 
1871/1963 Een mooi geheel met veel beter mate 
naai Leuk om eens een nieuw land te beginnen 

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

5707 IJSLAND 
Vnl gebr In album 
1882/1996 Een nette verzameling met veel top 
materiaal Na 1950 vrijwel kompleet 

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

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

5559 IRAK 
Gebr In insteekboek 
Handelsvoorraad met veel materiaal Geschikt voor 
de rondzenddienst Hoge cataloguswaarde 

900 

350 

1900 

350 

m 
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5425 ISRAEL 

Pfr /ongebr /gebr In album 
1948/1975 Een zeer goed gevulde verzameling 
waarbij veel betere series en zegels 
Veel materiaal met tab 

5993 ITALIAANSE STATEN 
Pfr/ongebr In album 
Kleur en drukproeven Een mooi geheel met veel 
schaars materiaal Zeer zelden aangeboden 
Uitermate geschikt voor de specialist 

4554 ITALIË 
Ongebr/gebr In map 
+/ 1955/1975 Een kleine verzameling op bladen 

5563 JAMAICA 
Vnl gebr In map 
Een handelsvoorraad met voornamelijk ouder 
materiaal Geschikt voor de specialist 

5298 JAPAN 
In doos 
Een leuk uitzoekdoosje met brieven, ansichtkaarten 
en postzegels Zeer geschikt voor de Japan 
specialist 

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

5568 JOEGO-SLAVIE 
Ongebr /gebr In In 4 tnsteekboeken 
Een zeer goed gevulde handelsvoorraad lot 1989 
Met veel ouder materiaal Geschikt voor de handel 
Met veel motief en een hoge cataloguswaarde 

5322 JOEGO-SLAVIE RELATED 
Pfr In map 
Blokken Een mooi geheel met veel toppers van 
Servië en Joego Slavie Catw DM 2 400 

4375 KAMEROEN 
Ongebr In insteekboek 
Een goed gevulde verzameling tot 1990 Mei veel 
motief Waarbij veel betere series Een prachtige 
collectie met een hoge cataloguswaarde 

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

5377 KANAAL EIL. 
In 4 albums 
Met brieven postwaardestukken en iets zegels 
Een mooi geheel voor de verzamelaar die alles 
al heeft ZELDEN aangeboden 

4501 KANAAL EIL. 
1 Vnl pfr In insteekboek 

Een goed gevulde verzameling met veel betere 
series Waarbij kib Een mooi geheel met hoge 
cataloguswaarde 

4561 KANAAL EIL. 
Vnl pfr In insteekboek 
Een kleine verzameling waarbij beter materiaal 

5667 LAOS 
PIr In insteekboek 
Een mooi geheel met veel motief +/ 115 series 
en blokken 

5357 LIECHTENSTEIN 
Pfr/ongebr/gebr In map 
1912/1972 Een mooie verzameling op albumbladen 
Waarbij veel komplete series 

4594 LIECHTENSTEIN 
Vnl pfr In map 
1960/1993 Een goed gevulde verzameling Hoog 
nominaal 

5880 LITHOUWEN 
1 Ongebr /gebr In map 
I Beginnersverzameling op albumbladen 

4946 MALTA 
1 Ongebr /gebr In album 
1 1885/1965 Een ietwat rommelig geheel waarbij 

doubletten Zeer geschikt voor de rondzending 
Cataloguswaarde ruim ff 8 500 

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

4572 MALTA 
Vnl ongebr In insteekboek 
1935/1990 Een mooie verzameling met veel motief 
Hoog nominaal 

5605 MOTIEF: FLORA 
Pfr /ongebr In insteekboek 
Verkoopboek met veel komplete series 
Zeer geschikt voor wederverkopers 
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5340 MOTIEF: FLORA 125 
Pfr In insteekboek 
Voornamelijk Hongarije 

4760 MOTIEF: GEBOUWEN 275 
Pfr In insteekboek 
THE STATUE OF LIBERTY Een mooie verzameling 
met veel materiaal 

5914 MOTIEF: KINDEREN 2500 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Een mooie verzameling met veel oud materiaal 
Waarbij veel postfnsse topseries van onder ande 
re Duitsland en Nederland Een prachtig begin 
voor een nieuwe motiefverzameling Zeer veel 
matenaal met een hoge cataloguswaarde 

5341 MOTIEF: RUIMTEVAART 125 
Pfr In insteekboek 
Hongarije 

5598 MOTIEF: SCHEPEN 775 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een mooi verkoopboek waarbij 2X de ongetande 
schepen van Hongarije 1967 Zeer geschikt voor 
wederverkopers 

4536 MOTIEF: SPORT 950 
Pfr /ongebr /gebr In dik album 
Een goed gevulde verzameling met vnl ouder 
matenaal Waarbij veel betere series en zegels 
Een mooi begin voor een nieuw verzamelgebied 
Veel zegels 

4731 MOTIEF: SPORT 400 
Ongebr In album 
Een mooi geheel met vnl ouder materiaal Een 
mooie aanvulling voor menig verzamelaar 
Hoge cataloguswaarde 

4532 MOTIEF: TELECOMMUNICATIE 475 
In 2 albums 
Zegels en FDCs Een aardige verzameling 

4679 MOTIEF: U.P.U. 475 
Pfr /ongebr /gebr In map 
Een verzameling waarbij ook enkele andere 
motieven Een mooi geheel met veel betere series 
Hoge cataloguswaarde 

6335 NED. INDIE 15000 
Pfr /ongebr /gebr In album 
Portzegels 1874/1882 Een prachtige verzameling 
met veel zeer specialistisch materiaal 
Waarbij proeven specimen tandingen type etc etc 
Voor de echte speciaalverzamelaar van Nederlands 
Indie porten Zo n uitgebreide verzameling 
portzegels van Nederlands India hebben wij nog 
nooit eerder gehad Dus wees er snel bij 

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

5673 NEDERLAND 3250 
Pfr /ongebr /gebr In 2 albums 
1852/1976 Een mooie verzameling met veel top 
materiaal Op enkele toppers na kompleet 
Deze verzameling is ook zeer geschikt voor 
wederverkopers Hoge cataloguswaarde 

5171 NEDERLAND 1300 
Ongebr/gebr In album 
1852/1967 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal Zeer geschikt om een nieuw land 
mee op te zetten Ook geschikt voor handel en 
rondzenddiensl 

5466 NEDERLAND 1600 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1872/1968 Een uitgebreide verzameling met veel 
gespecialiseerd materiaal Zeer geschikt voor de 
Nederland speciaalverzamelaar die ook aan de 
rondzenddienst deelneemt 

5176 NEDERLAND 1000 
Pfr /ongebr /gebr In 2 Davo albums 
1852/1976 Een mooie goed gevulde verzameling 
met veel beter materiaal Zeer geschikt om mee 
verder te gaan Hoge cataloguswaarde 

4871 NEDERLAND 2000 
Pfr In insteekboek 
+/ 200 postzegelboekjes nrs 1/18 
Een uitgebreide zeer gespecialiseerde verzameling 
met veel interessant materiaal 

5674 NEDERLAND 2850 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1852/1972 Een mooie verzameling met veel beter 
materiaal Vanaf ongev 1925 ongebr/pfr vrijwel 
kompleet Zeer hoge cataloguswaarde 

5471 NEDERLAND 1850 
Vnl pfr In album 
1925/1965 Een mooie verzameling met veel schaars 
materiaal dat zelden wordt aangeboden j 
Met vele topseries 

3752 NEDERLAND 1250 
Pfr/ongebr In album 
1923 1976 Goed gevulde verzameling met veel 
topmateriaal Af en toe iets getint 
Zeer hoge cataloguswaarde 

5464 NEDERLAND 1400 
Vnl gebr In album 
1852/1989 Een mooie verzameling met veel beter 
materiaal Waarbij klassiek zeer goed vertegen 
woordigd is I 

5081 NEDERLAND 1250 
Ongebr /gebr In album 
1852/1963 Een nette verzameling met veel top 
materiaal uit de jaren 20 30 en 50 Hoge catalo 
guswaarde 

5821 NEDERLAND 700 
Pfr/ongebr In insteekboek 
Een rommelig boek met voornamelijk na oorlogs 
materiaal Waarbij doubletten Geschikt voor de 
rondzenddienst 

5288 NEDERLAND 750 
Ongebr/gebr In map 1 
1852/1953 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen Met veel beter materiaal zoals 
Legioen blokken 

5460 NEDERLAND 750 
Gebr In map 
Een mooie doubletten pust met veel beter materiaal 
Voornamelijk ouder Zeer geschikt voor de rond 
zenddienst Hoge cataloguswaarde 

5676 NEDERLAND 1300 
Ongebr /gebr In insteekboek 
Luchtpost port roltandmg enz enz Een mooi 
geheel met veel schaars matenaal 1 

5822 NEDERLAND 500 
Ongebr /gebr In Davo album 
1869/1992 Een goed gevulde verzameling Na 1953 
vrijwel kompleet 

3751 NEDERLAND 800 
Pfr /ongebr In DAVO album 
1944 1975 Goed gevulde verzameling met veel 
betere series en blokker 

4999 NEDERLAND 750 
Vnl pfr in album 
1941/1973 Een goed gedulde verzameling met veel 
betere series uit de jaren 50 

5167 NEDERLAND 950 
Ongebr/gebr In album 
1852/1950 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal Iets dubbel verzameld 

5465 NEDERLAND 1100 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1852/1963 Een goed gevulde verzameling met veel 
klassiek en beter materiaal uit de jaren 40 en 50 

4354 NEDERLAND 700 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1900/1976 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal Na 1952 vrijwel kompleet 

3940 NEDERLAND 750 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1869/1975 Een goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal Leuk om mee verder te gaan 

5008 NEDERLAND 725 
Ongebr/gebr In album 
1891/1976 Een mooie beginnersverzameling met 
veel betere series uit de laren 30 en 50 

4912 NEDERLAND 850 
Pfr/ongebr/gebr In album 
1852/1976 Een leuke bpginnersverzamelmg met 
veel postfns jaren 50 

5823 NEDERLAND 500 
Pfr/ongebr/gebr In insteekboek 
Een rommelig boek met veel materiaal uit de jaren 
50 Zeer geschikt voor de rondzenddienst 

5824 NEDERLAND 1050 
Ongebr/gebr In map 
1869/1969 Een mooie verzameling met veel beter 
materiaal Na 1925 vrijwel kompleet Hoge cal w 

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

5834 NEDERLAND 450 
Vnl pfr In Davo album 
1944/1976 Een mooie beginnersverzameling 
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S675 NEDERLANDSE KOLONIEN 

Pïr /ongebr /gebr In 2 albums 
1870/1988 Een goed gevulde verzameling v^aarin 
alle gebieden goed vertegenwoordigd zijn 
Met veel beter ouder materiaal 

4865 NEDERLANDSE KOLONIEN 
Vnl ongebr In album 
+/ 1900/1980 Een leuke beginnersverzameling 
met veel materiaal Waarbij ook betere series 
Geschikt om mee verder te gaan 

5682 NEDERLANDSE KOLONIEN 
Pfr /ongebr /gebr In album 
+/ 1870/1975 Een goed gevulde verzameling met 
veel materiaal Waarbij ook veel betere zegels 
Geschikt om mee verder te gaan 

5686 NEDERLANDSE KOLONIEN 
Ongebr /gebr In album 
1864/1970 Een goed gevulde verzameling met veel 
materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

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

4330 NIEUWE HEBRIDEN 
Ongebr In insteekboek 
Een goed gevulde verzameling met veel interes 
sant materiaal en veel motief 

5815 NOORWEGEN 
Vnl gebr In map 
Beginnersverzameling op albumbladen 

5277 OOST EUROPA 
Ongebr /gebr In album 
Waarbij Polen Bulgarije Roemenie en Joegoslavië 
Een mooi geheel met vooroorlogsmateriaal 
Met veel betere series 

5523 OOST EUROPA 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Een leuke uitzoekpartij op kaartjes waarbij dou 
bietten Zeer geschikt voor de rondzending en 
specialist Met veel interessant materiaal 

5282 OOST EUROPA 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Luchtpost Een uitgebreide handelsvoorraad met 
veel beter materiaal Zeer geschikt voor handel en 
rondzenddienst Extreem hoge cataloguswaarde 

4186 OOST EUROPA 
Pfr /ongebr /gebr In doosje 
Een mooi geheel met veel beter klassiek materiaal 
Zoals Hongarije eerste emissie 

4257 OOST EUROPA 
Ongebr /gebr In map 
Verzameling op albumbladen waarbij veel Honga 
rije Vnl ouder materiaal 

5184 PAKISTAN 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Een mooie uitzoekpartij met vele duizenden zegels 
Zeer geschikt voor handel en rondzenddienst maar 
ook een must voor de Pakistan specialist 

5612 PAPUA NIEUW GUINEA 
Pfr /ongebr In map 
1968/1969 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen waarbij veel betere series en ook 
iets blokken van vier Hoge cataloguswaarde 

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

5509 PORTUGESE KOLONIEN 
Ongebr /gebr In map 
Een mooi geheel met oud materiaal op albumbladen 
Zeer geschikt voor de specialist Extreem hoge 
cataloguswaarde 

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

5074 RUSLAND 
Pfr /ongebr /gebr In 5 insteekboeken 
Een uitgebreide handelsvoorraad met veel materiaal 
Waarbij veel motief Zeer geschikt voor handel en 
rondzenddienst Hoge cataloguswaarde 

4539 RUSLAND 
Gebr In insteekboek 
Een kleine handelsvoorraad met vnl ouder mate 
naai Zeer geschikt voor de rondzenddienst 

4467 RUSSISCHE STATEN 
Pfr In insteekboek 
Moderne motiefblokken Locale uitgaven 87 stuks 
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4391 SAN MARINO 
Ongebr /gebr In insteekboek 
Kleine verzameling Deels dubbel verzameld Met 
veel ouder materiaal 

5099 SAN MARINO 
Ongebr In album 
1960/1982 Een vrijwel komplete collectie 

5391 SPANJE 
Pfr /ongebr /gebr In 2 Davo albums 
1853/1988 Een mooie goed gevulde verzameling 
met veel beter materiaal Zeer geschikt om mee 
verder te gaan 

5670 SPANJE & PORTUGAL 
Ongebr /gebr In map 
Een interessante partij in 8 oude rondzendboekjes 
Met voornamelijk ouder en beter materiaal 
Calaloguswaarde ruim fl 25 000 

4890 ST VINCENT 
Ongebr /gebr In album 
1885/1985 Een beginnersverzameling met veel 
materiaal Leuk om mee verder te gaan 

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

5177 SURINAME 
Pfr /ongebr /gebr In 2 Davo albums 
1873/1992 Een goed gevulde beginnersverzameling 
Na 1955 vrijwel kompleet Geschikt om mee verder 
Ie gaan Hoge calaloguswaarde 

5684 SURINAME 
Ongebr /gebr In Davo album 
1873/1975 Een mooie verzameling met veel malen 
aal Zeer geschikt om mee verder te gaan 

5737 SURINAME 
Pfr /ongebr /gebr In Davo album 
1873/1975 Een mooie verzameling met veel beter 
materiaal Waarbij veel klassiek 

5698 SURINAME 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
1873/1975 Deels dubbel verzameld Geschikt voor 
de handel 

5159 SURINAME 
Vnl gebr In map 
1873/1970 Een leuke beginnersverzameling op 
blanco bladen Geschikt om mee verder te gaan 

5652 SURINAME 
Pfr /ongebr In map 
1873/1975 Een mooie verzameling met veel top 
materiaal 

4472 TANZANIA 
Pfr In insteekboek 
Een mooie verzameling met modern materiaal 
Waarbij veel motief Cataloguswaarde ff 7 600 

5439 THUISLANDEN 
Pfr /gebr In 4 insteekboeken 
Een mooie verzameling met veel motief Veelal 
dubbel verzameld Waarbij ook fdcs en maximum 
kaarten Heel veel complete series 

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

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

5012 TSJECHO-SLOWAKIJE 
Vnl pfr In 2 insteekboeken 
Een leuk geheel met voornamelijk naoorlogs mate 
naai Waarbij iets doubletten Hoge cat waarde 

5372 TSJECHO-SLOWAKIJE 
Ongebr /gebr In album 
1919/1968 Een mooie verzameling met veel klas 
siek materiaal Zeer geschikt voor de specialist 

S427 VERENIGD EUROPA 
Vnl gebr In map 
1956 1963 Waarbij betere zegels zoals 
Liechtenstein 1960 

5495 VERENIGDE NATIES 
Pfr In 4 albums 
1961/1993 Een overcomplete verzameling met 
kleinbogen en alle betere series en blokken 
Een prachtig object met veel nominaal 
New York 

4772 VERENIGDE NATIES 
Pfr In 2 insteekboeken 
Eind jaren 80 begin jaren 90 Een mooi geheel met 
veel kleinbogen Zeer hoog nominaal 
Zelden aangeboden 
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4596 WERELD 
Pfr /ongebr /gebr In doo 
Een zeer avontuurlijke u tzoekpartij met veel 
materiaal Geschikt voor verzamelaars en weder 
verkopers Vele dagen uitzoekplezier Vondsten 
goed mogelijk 

5347 WERELD 
Ongebr /gebr In 2 insteekboeken 
Een rommelige partij met hoofdzakelijk oud maten 
aal Deze twee uitzoekboeken bevatten veel 
hoog genoteerd materia tl 

4537 WERELD 
Pfr /ongebr /gebr In doo 
Een leuke uitzoekdoos met veel beter materiaal 
In twee kleine insteekbop-kjes en op albumbladen 
Waarbij veel Duitsland 

5725 WERELD 
Pfr /ongebr gebr In doo 
Een mooie uitzoekpartij n enveloppen met zowel 
zegels op papier als los Vele avonden uitzoek 
plezier gegarandeerd Vondsten mogelijk 

5300 WERELD 
Pfr In doos 
Nieuwtjes op kaartjes Een mooi geheel met veel 
motief Waarbij ook wat Berlijn Zeer geschikt 
voor handel en wederve-'kopers 

4887 WERELD 
Ongebr /gebr In doos 
Een leuke partij op albumbladen met veel zegels 
Interessant om uit te zoeken 

5293 WERELD 
Vnl gebr In album 
Een rommelig geheel mi t veel Engelse Kolomen 
Leuk om uit te zoeken 

5616 WERELD 
Ongebr /gebr In doos 
Een leuke uitzoekpartij cp kaartjes Met veel 
materiaal 

5613 WERELD 
Pfr /ongebr /gebr In doo 
Een avontuurlijk doosje met veel interessant 
materiaal van Duitsland 

4697 WERELD 
Ongebr /gebr In insteektioek 
Een zeer avontuurlijk boek waarbij Engelse kolom 
en en veel topmateriaal Leuk om uit te zoeken 

5349 WERELD 
Pfr In insteekboek 
Nieuviftjes Een mooi geheel met veel motief Zeer 
geschikt voor handel en wederverkopers 

5451 WERELD 
In doos 
FDCs 

5450 WERELD 
In doos 
Grote doos FDC s 

5524 WEST EUROPA 
Pfr /ongebr /gebr In doo 
Een leuke partij op insteekkaartjes Met veel 
ouder materiaal Waarbi doubletten Zeer geschikt 
voor wederverkopers 

4267 WEST EUROPA 
Ongebr/gebr In insteekboek 
Een dik oud boek met vril ouder materiaal 
waarbij doubletten Leuk om uit te zoeken op 
stempels etc Veel zegels 

5390 ZWEDEN 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1858/1968 Een mooie verzameling met veel ouder 
materiaal Hoge cataloguswaarde Geschikt om mee 
verder te gaan 

5389 ZWEDEN 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1858/1970 Een leuk geheel met veel beter maten 
aal Zeer geschikt om mpe verder te gaan 

5018 ZWITSERLAND 
Vnl ongebr In insteekboek 
Voornamelijk beter vooroorlogs materiaal Waarbij 
dienst Zeer geschikt voor de gevorderde Zwitser 
land verzamelaar Hoge cataloguswaarde 

5499 ZWITSERLAND 
Vnl gebr In album 
+/ 1900/1997 Een moo e verzameling met veel 
modern Waarbij ook po ^tzegelboekjes 

5488 ZWITSERLAND 
Gebr In 2 albums 
1949/1993 Een vrijwel complete verzameling 
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SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Canada 
Bneuenbussen op het platte
land 
Een eeuw geleden werd 
op het Canadese platte
land de post nog bezorgd 
met behulp van paard en 
rijtuig. Bewoners die 
voor deze postbezorging 
in aanmerking wilden 
komen, dienden langs de 
postroute een speciale 
brievenbus te plaatsen, 
zodat de post vanuit het 
rijtuig in de bus gedepo
neerd kon worden. Op 
dezelfde plaats werd ook 
post voor verzending 
meegenomen. 
Intussen zijn vele van die 
brievenbussen, vooral 
door de beschildering, 
ware stukjes volkskunst. 
Op een viertal postzegels 
verschenen op 28 april 
voorbeelden van zulke 
brievenbussen: de kleu
ren geven de verschillen
de seizoenen aan en de 
achtergronden geven een 
beeld van de grote ver
scheidenheid van het 
land. 
Twaalf van zulke 46-cent-
zegels zijn ook verkrijg
baar in een postzegel
boekje. 

121 

Denemarken 
Vrouujenkiesrecht 
Begin dit jaar startte de 
Deense post met een vier
tal series waarin thema's 
en gebeurtenissen uit de 
twintigste eeuw belicht 
worden. Elke serie be
staat uit vier zegels: kran
tenkop, spotprent uit 
krant, Deense film en 
communicatie. Bij de eer
ste serie van 12 januari 
behoorden twee boekjes. 
Bij serie twee, inmiddels 
op 9 mei verschenen, 
hoort er één: kiesrecht 
voor vrouwen. 
Tot in 1915 bezat slechts 
14 procent van de Deense 
bevolking kiesrecht. En 
slechts de helft ervan 
maakte er ook daadwer
kelijk gebruik van. Tot 
degenen die geen kies
recht hadden behoorden 
vrouwen, armlastigen en 
dienstboden. 
In 1915 ondertekende 
Christian X de grond
wetswijziging waarmee 
ook de vrouw kiesrecht 
kreeg. Op de postzegel 
van 4.00 k staat een ge
deelte van de kop uit het 
dagblad Politiken van za
terdag 5 juni afgebeeld. 

Het zijn welhaast toeristische attracties geujorden, de niet uan originali
teit gespeende Canadese plattelondsbneuenbussen. 

Chili 
Millenniumboekjes 
Ofschoon de wereld klei
ner wordt, drong nu pas 
tot hier door dat Chili 
eind vorig jaar een twee
tal millenniumboekjes 
uitgegeven heeft. Het zijn 
boekjes met vijf en tien 
zegels van $170. Naast de 
zegels zitten echter nog 
tien of twintig coupons 
waarmee prijzen gewon
nen kunnen worden. Het 
gebruik ervan is me niet 
helemaal duidelijk. 
Jammer is wel dat veel 
boekjes door het vele 
vouwwerk minder fraaie 
velletjes als inhoud heb
ben. 

Opvallend is het gebruik 
van de nationale symbo
len: 'moeder Denemar-

POLITIKEH 

Titelblad uan de/ecstelijke editie 
uan het Deense dagblad 'Politi
ken'uan 5 juni 1915. 

ken' met een krans in het 
haar, een beukentak in de 
hand en het rijkswapen 
(drie leeuwen) op het 
schild. Dit laatste is op de 
postzegel niet zichtbaar. 
Het postzegelboekje, 
nummer S 108, bevat tien 
van deze zegels. 

De twintigste-eeuwserie 
wordt voortgezet op 23 
augustus. 

Groot-Brittannië 
Tentoonstellinflsboekje 
Op 26 mei, tijdens The 
Stamp Shoiu 2000 te Lon
den verscheen een speci
aal boekje met tien eer-
steklas-zegels: achtmaal 
de millenniumversie van 
de Machinzegels en twee 
gelegenheidszegels (Na
tionaal Ruimtecentrum -
Levensweb, Londense 
Zoo). 

Guernsey 
De Sla^ om Engeland 
Ter herdenking van de 
zestigste verjaardag van 
de Slag om Engeland gaf 
de postdienst van Guern
sey op 27 april een serie 
uit met afbeeldingen van 
vliegtuigen die in 1940 
een rol bij de verdediging 
speelden: de Spitfire, Hur
ricane, Bristol Blenheim, 
Bristol Beaujiflhter, Gloster 
Gladiator en de Boulton 
Paul Defiant. 
De serie gaat vergezeld 
van een grootformaat 
postzegelboekje waarin 
ook de positie van het ei
land Guernsey in de oor
log belicht wordt. De 
prijs van het boekje is 
iEö.gg. De zegelinhoud 
bestaat uit drie zegels van 
20, 25,30, 38, 44 en 64 p. 

Man 
Slag om Engeland 
De zestigste verjaardag 
van de Slag om Engeland 
wordt ook door de post 
van het eiland Man aan
gegrepen om er een serie 
postzegels aan te wijden. 
In de zes waarden tellen
de serie weerklinken de 
Slag om Trafalgar, de 
Slag bij Waterloo, de Kri-
moorlog, de Boerenoor
log en de Eerste en Twee
de Wereldoorlog. Bij al 
deze oorlogen waren ook 
inwoners van Man be
trokken. Een mini-velle
tje tenslotte staat in het 
teken van de Slag om En
geland. 
Bij de op 22 mei versche
nen emissie hoort ook 

Dit uelletjc zit ook in de postzegelboekjes: Spitfires boucn Londen in 1940 
en het embleem von de RAFA 

een £4.99 kostend post-
zegeltsoekje. 

Noorwegen 
Nieuwe tarieuen op ijuni 
Het feit dat het Noorse 
minimumtarief voor A-
post tot en met 20 gram 
op I juni verhoogd werd 
van 4.00 naar 4.20 k. 
heeft tot gevolg dat er op 
2 juni ook zegels in die 
waarde zijn verschenen. 
De nieuwe zegels zijn 
zelflclevend - in rollen en 
boekjes - want de zelfkle
vers zijn erg populair bij 
de Noren: ongeveer de 
helft van alle verkochte 
zegels is zelfklevend! En 
dat terwijl er tot 2 juni 
maar twee waarden zelf
klevend verkrijgbaar wa
ren. 
Het nieuwe boekje bevat 
acht postzegels van 4.20 
k. 'vis en vistuig'. 
Er zal verder dit jaar nog 
slechts één boekje ver
schijnen. Dat betreft dan 
het kerstboekje met even
eens acht zegels van 4.20 
k.; uitgiftedatum: 17 no
vember. 

Boekjes voortaan zelfklevend 
De drie in april versche
nen boekjes 'Noorse fau
na' (koningsarend, wal
vis, eland) zijn de laatste 
waarvan de zegels nog de 
traditionele gom bevat
ten. Vanaf het bovenge
noemde boekje zullen 
alle verdere boekjes 
voortaan zelfklevende 
zegels bevatten. 

Polen 
Lokale boekjes 
Met de vermelding Znacz-
ki Pocrtouje verschijnen in 
Polen van tijd tot tijd 
boekjes die alleen in be
paalde plaatsen verkrijg
baar zijn. Zo blijkt nu dat 
de Poolse post speciaal 
voor het postkantoor in 
Ciechanów vorig jaar een 
tweetal boekjes heeft ver
vaardigd. 
Het eerste boekje bevat 

zes zegels van 70 g. 
('Helden van de Trilo-
gia'). Op de zes zegels 
staan illustraties beho
rend bij de trilogie van de 
schrijver Henryk Sienkie-
wicz. Uitgiftedatum van 
de zegels was 6 april. 
Op 5 mei verscheen een 
strip van vier zegels die in 
het teken stond van het 
zesde pauselijke bezoek. 
Eenzelfde strip bevindt 
zich ook in een boekje. 
Mijn Poolse correspon
dent meldt me dat er in 
Ciechanów dit jaar nog 
meer boekjes uitkomen: 
prehistorische dieren, 
tachtigste verjaardag van 
de paus, heldenboek 'Pan 
Tadeusz' en Olympische 
Spelen te Sydney. 

Het lokale boekje ter gelegenheid 
uan het pausbezoek oon Polen uo-
rigjaar. 

Singapore 
Natuur 
Een boekje met natuurze
gels verschijnt in Singa
pore op 16 augustus. Na
dere gegevens volgen. 

Thailand 
Grootformaatboekjes 
Bangkok 2000 
Van Thailand kenden we 
eigenlijk alleen nog maar 
de honderden boekjes 
met stripjes uit vellen. 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Bangkok 



2000, gehouden van 25 
maart tot en met 3 april, 
verscheen op de eerste 
dag van deze manifesta
tie echter een grootfor
maat boekje. Omdat het 
ook een officiële ten
toonstelling voor jeugdi
ge inzenders was, staat 
het boekje geheel in het 
teken van de jeugd. De 
zegels in het boekje laten 
voorbeelden zien van 
kinderspelletjes (onder 
ander het oplaten van een 
vlieger, hoepelen), van 
Thaise sprookjes en klas
sieke literatuur en van 
Thaise gebruiken. Voor
beelden van deze laatste 
zijn de zegening van een 
pasgeborene en het sche
ren van de hoofdkruin bij 
een novice. 
Het zijn drie series die 
verschenen op 30 maart 
1999 (kinderspelletjes), 4 
augustus 199g (sprook
jes) en 25 maart 2000 
(gebruiken). Alles bijeen 
gaat het om 24 postze
gels: twaalf van 2 en 
twaalf van 15 b. De prijs 
van het boekje is 200 b. 

Het Thaise boekje beuat, behalue 
de vierentwintig postzegels, ook 
kleunde tekeningen van kinderen 
en tekst me toelichting op de zegel-
qfbceldingen. 

Tsjechië 
Bangkok 2000 
Buiten het gepubliceerde 
jaarprogramma om ver
schenen eind maart (wel
licht de drieëntwintigste) 
in Tsjechië onverwacht 
twee boekjes ter gelegen
heid van de eind 
maart/begin april in 
Bangkok gehouden we
reldtentoonstelling voor 
de jeugdfilatelie. De 
boekjes bevatten het em
bleem van Artphila, de in
stantie die in Bangkok de 
Tsjechische zegels ver
kocht. 
De boekjes bevatten vijf 
postzegel van 5 k. met de 
afbeelding van een stier, 
en vijf van 5.40 k. met 
een schorpioen. Beide 
zegels zijn afkomstig uit 
de serie die op 8 decem
ber van het vorig jaar uit
kwam. 

Verenigde Staten 
WileE. Coyoteen 
Road Runner 
De Verenigde Staten 
startten in 1997 met een 

BANGKOK 
2 0 0 0 

5 kusü 
ä 5 K£ 

25 Ké 

Voorzijde van één van detiuee nieuuje Tsjechische boekjes. 

serie postzegels met 
stripfiguren uit Looney 
Tunes. Het gaat daarbij 
steeds om een normaal 
vouwboekje (tot boekje te 
vouwen velletje) van tien 
stuks en een bijzonder 
waarbij één zegel onge-
tand is. In 1997 kwam als 
eerste Bugs Bunny, daarna 
volgden Sylvester & Tujcety 
en in 1999 Dqfy Duck. 
Voor het vierde jaar - met 
als uitgiftedatum 26 april 
- viel de keus op Wile E. 
Coyote & Rood Runner. Wa
ren de eerste drie uitgif
ten in diepdruk vervaar
digd (bij Auery Dennison 
Security Printing), de dit 
jaar verschenen boekjes 
zijn vervaardigd in offset-
lithografie. Het verschil 
in procédé zal onder de 
loep zeker zichtbaar zijn. 
Daar komt nog bij dat bij 
de nieuwe boekjes micro-
druk is toegepast: met 
het blote oog vrijwel on
zichtbare cijfers en tek
sten die het vervalsen 
moeten tegengaan. 

Wile E. Coyote & Rood Runner 

Zweden 
Óresund-bru^ 
De Öresund-brug tussen 
Denemarken en Zweden 
wordt begin juli in ge
bruik genomen en dat is 
een Zweedse postzegel
uitgifte waard. Voor Zwe
den gaat nu Denemarken 
en het Europese vaste
land open. 
De eigenlijke brug heeft 
aan weerskanten toe

gangsbruggen en bevindt 
zich zo'n 57 meter boven 
de waterspiegel. De brug 
heeft een lengte van 
1.092 meter en bestaat uit 
twee niveaus: onder een 
dubbelbaans spoorlijn en 
boven een vierbaans snel
weg. De nieuw aangeleg
de verbinding meet alles 
bijeen zestien kilometer. 
De postzegels zijn ver
krijgbaar in rollen en in 
een boekje. Het boekje 
bevat vier postzegels 
(twee motieven) van 6 
kronen. 

Ook het kaftje toont de beide 
gebruiksmogelijkheden (per auto 
en per spoor) van de nieuwe brug 
tussen Denemarken en Zweden. 

Philip von Schantz 
Twee werken van de in 
1998 gestorven kunste
naar Philip von Schantz 
zijn te vinden in een op 9 
mei verschenen Zweeds 
postzegelboekje. De bei
de zegels, zonder waar
de-aanduiding en met 
een waarde van 5 kronen, 
tonen een olieverfschil
derij van een kist appels 
en een litho waarop een 
schaal bosbessen staat. 
Het boekje bevat vijf 
stuks van beide zegels. 

Olympische Spelen 
Ter gelegenheid van de 
Olympische Spelen te 
Sydney geeft de Zweedse 
post op 17 augustus een 
boekje uit met vier post
zegels van 8 kronen. 

'POSTEX 2000 ' WORDT OP 20 ,21 EN 22 OKTOBER 
IN DE APELDOORNSE AMERICAHAL GEHOUDEN 

PostzegelshoLU 

POSTEX sooo 
RpGidoorn 

21 oktober 
2 2 

Dit najaar organiseert de 
Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegel
verzamelaars (NVPV) 
voor de tweede keer een 
nationale postzegelshow, 
ditmaal onder de naam 
Postex. De show, die op 
20, 21 en 22 oktober 
wordt gehouden, komt 
tot stand in samenwer
king met de Gezamenlij
ke Stuurgroep Evene
menten (GSE). De GSE is 
een coöperatief verband 
waaraan wordt deelgeno
men door de Nederland
se Bond van Filatelisten-
Verenigingen, De Neder
landsche Vereniging van 
Postzegel-handelaren 
(NVPH) en PTT Post. 
De opzet van Postex zal 
vergelijkbaar zijn met die 
van de Postze^elshou; van 
vorig jaar. 
'Kijken en doen' is ook 
ditmaal weer het centrale 
thema. Behalve de ge
bruikelijke activiteiten 
(handelarenstands, een 
tentoonstelling in cate
gorie 3, informatiestands 
van algemene en gespe
cialiseerde filatelistische 
verenigingen en jeugdac-
tiviteiten) zijn er bijzon
dere programma-onder
delen, zoals hetMult ime-
diacafé. Dit café - in 199g 
een groot succes - biedt 
onder meer informatie 
over computers, filatelis
tische software en inter
net. Verzamelaars kun
nen hun collecties laten 
taxeren en er is ook een 
gratis u)orkshop 'Expose
ren'. Elke dag wordt een 
veiling gehouden er zijn 
ook tafels te huur om ma
teriaal te ruilen. Kortom: 
er is voor iedereen wat, 
zelfs andere dan filatelis
tische activiteiten. 
Voor de jeugd wordt van 
alles georganiseerd. De 

postzegelberg zal dit
maal extra groot zijn, 
Jeugdfilatelie Nederland 
is present, er komt een 
speciale jeugdveiling en 
nog veel meer. De toe
gang voor leden van 
jeugdverenigingen is gra
tis. 
Verzamelaars die met een 
collectie aan Postex willen 
deelnemen kunnen een 
aanmeldingsformulier 
aanvragen bij Ben Mol, 
Drossaardslaan 21, 4143 
BD Leerdam, telefoon 
0345-613002. 
De Bond zal bij voldoen
de deelname op zaterdag 
21 oktober het Bekertoer
nooi voor Thematische 
Filatelie organiseren. 
Voordrachten moeten de 
thematische filatelie be
vorderen en mogen maxi
maal twintig minuten du
ren. De winnaar ontvangt 
voor één jaar de Van 
Veenendaal-wisselbeker. 
Leden van bij de Bond 
aangesloten verenigin
gen kunnen meedoen. De 
inschrijving sluit op i au
gustus a.s.; u kunt zich 
schriftelijk aanmelden bij 
het Bondsbureau in 
Utrecht, onder vermel
ding van de titel van de 
voordracht en een korte 
omschrijving van de in
houd. 

Postex is op vrijdag 20 en 
zaterdag 21 oktober van 
10 tot 17 uur geopend; op 
de slotdag gaan de deu
ren van de Americahal 
een uurtje eerder dicht. 
Tijdens Postex rijdt er een 
gratis pendelbus. 
Te zijner tijd wordt in Fi
latelie uiteraard uitvoerig 
bericht over Postex; wie in 
de tussentijd alvast infor
matie wil hebben kan de 
NVPV-website raadple
gen: ujwui.nupu. nl. U kunt 
ook bellen: 0182-395103. 

Amencahal Apeldoorn m oktober drie dagen in het teken van 'Postex 2000' 



SPELREGELS: ALLEEN BRIEVEN iVIET EEN FILATELISTISCH ONDERWERP WORDEN 
GEPLAATST. DE REDACTIE KAN BRIEVEN BEKORTEN. PLAATSING VAN EEN BRIEF 
BEHOEFT NIET IN TE HOUDENN DAT DE REDACTIE HET MET DE STREKKING VAN 
DAT SCHRIJVEN EENS IS. 
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SEEBECK 
Naar aanleiding van en
kele onvolkomenheden 
in de rubriek Wij lazen 
voor u ('Slim en omstre
den', Filatelie van okto
ber 1999, bladzijde 664) 
wil ik reageren. 
Bijgaand vindt u een stuk 
uit mijn verzameling 
Honduras, waaruit dui
delijk te zien is dat deze 
Seebeckzegels niet bij de 
American Bank Note Compa
ny, maar bij de Hamilton 
Bank Note Company m 
New York gedrukt zijn. 
Dit laatste bedrijf was ge
specialiseerd in de ver
vaardiging van vervoers
bewijzen e.d. van een 
aantal spoorwegmaat
schappijen. 
De grootaandeelhouder 
(in het bezit van 16.000 
van de 70.000 aandelen) 
en manager N.F. Seebeck 
wist door goede contac
tenmet de NewYorkse 
postzegelhandel met ver
schillende landen een 
contract voor leveranties 
van postzegels af te slui
ten, zoals geschetst in 
'Wij lazen voor u'. In 
1893 was Seebeck presi
dentvan deze Company. 
Na zijn overlijden werden 
zijn zoons leidinggevend 
in het bedrijf August ver
liet het bedrijfin 1944 als 
vicepresident. 
Tegenwoordig maakt de 
Hamilton Bank Note Com
pany deel uit van de U.S. 
Bank Note Cie. 
C. Spoelman, F.R.P.S., L. 
Den Haag 

_ VERSCHOVEN STANS 
= Elk jaar vraag ik aan 
■" vrienden en kennissen 
^ om de kortingzegels die 
^ op hun kerst en nieuw
i jaarswensen zijn geplakt 
"■ voor mij te bewaren. Ook 

« ' J I dit jaar mocht ik mij ver
"'9 heugen op een groot aan

tal zegels. 
Tijdens het sorteren van 
deze zegels viel mij één 
exemplaar in het bijzon

der op: een zegel op de 
vijftiende positie van het 
velletje. Bijgaande kopie 
(die helaas niet al te goed 
is) geeft een beeld van 
deze zegel. Het gaat om 
een afwijking waarbij het 
jaartal van de zegel verd
wenen is. De waarde
aanduiding staat mid
denrechts en aan de on
derkant is een 334 milli
meter brede witte rand 
verschenen (een gedeelte 
van het achterblijvende 
vel na het verwijderen van 
de zegel). De zegel is af
gestempeld te Den 
Bosch, datum ig decem
ber 1999. 

Ik weet niet of er meer le
zers van 'Filatelie' zijn 
die een dergelijke ver
schuiving in hun bezit 
hebben. Mocht dat zo 
zijn dan lees ik daar 
graag over. In ieder geval 
acht ik mezelf gelukkig 
in het bezit te zijn van 
zo'n variëteit. 
C.M. Jansen 
Uden 

AFWEEKRECEPT 
Voor velen biedt het af
weken van de verras
singszegels van 1998 pro
blemen. Er blijft vrijwel 
altijd een bobbel met pa
pier achter. Die is echter 
gemakkelijk te verwijde
ren. U neemt daarvoor 
een injectiespuit en vult 
deze met petroleum
ether; beide zijn te koop 
bij de drogist. Spuit wat 
druppels op de bobbel en 
schuif die eraf. Maak 
daarna een lapje iets 
vochtig met petroleum
ether en veeg de laatste 
gom eraf doe dat wel 
snel, want de ether is erg 

vluchtig. 
Ik hoop hiermee een bij
drage te hebben geleverd 
tot het beter afweken van 
deze zegels. 
C. van Manen 
Barneveld 

LANGE BREUKSTREEP 
Onlangs  na het postze
gelverzamelen voor on
geveer twintig jaar te 
hebben stilgelegd 
kwam ik twee strippen 
van Surinaamse portze
gels uit de emissie 1892
1896 tegen in twee sepa
rate strips op type III, 
waarbij een van de zegels 
een lange breukstreep 
heeft. De NVPHcatalo
gus vermeldt deze lange 
breukstreep alleen bij de 
typen I en II. Misschien is 
hier al eerder over ge
schreven, maar het leek 
me toch goed dit onder 
uw aandacht te brengen. 
Erik Th. Matzinger 
Breda 

Wie weet meer over deze 
afwijking? 
G. Schonewille 
Rijswijk ZH 

Reactie redactie: 
Als het inderdaad gaat 
om de weggevallen aan
duiding Berlin heeft u een 
aardige afwijking te pak
ken. Maar op basis van 
een fotokopie valt niet 
vast te stellen of het om 
een variëteit, een gedeel
telijke verkleuring of een 
 al dan niet bewust  ge
manipuleerde zegel gaat. 
Als u zekerheid wilt kunt 
u de zegel het beste laten 
keuren, bijvoorbeeld 
door de Bondskeurings
dienst. 

FATALE LIJM 
De velletjes in de hang
boekjes die sinds enige 
tijd op de postkantoren 
verkocht worden zitten in 
hun verpakking vastge
lijmd  dit om diefstal of 
verlies van het velletje te 
voorkomen. Dit betekent 
wel dat de velletjes uit 
deze mapjes verloren zijn 
voor onze verzamelingen 
en dat is een opmerking 
die ik in uw blad helaas 
heb gemist. 
W. Dozy 
Utrecht 

Reactie redactie: 
Ook wij hebben proble
men met de lijm die in de 
hangboekjes wordt ge

maanden het clubblad De 
Jumpeleur uit. Zoals bij elk 
clubblad het geval is, is 
het de bedoeling de le
den/lezers zo veel moge
lijk te informeren over de 
club en de parasport. Om 
aan die doelstelling enige 
uitbreiding te geven wil 
de redactie proberen om 
meerdere aspecten van de 
sport onder de aandacht 
van de leden te brengen. 
Op welke wijze zou de re
dactie van De Jumpeleur 
meer informatie over de 
parasport in relatie tot de 
filatelie kunnen krijgen? 
M.M.J. van der Valk 
Prinsenbeek 

Reactie redactie: 
Er zijn ongetwijfeld post
zegels gewijd aan para
chutes, parachutisten en 
de parasport. Of er lande
lijk of internationaal ge
specialiseerde verenigin
gen bestaan weten we 
niet; lezers van Filatelie 
die de heer Van der Valk 
verder kunnen helpen 
wordt verzocht contact 
met hem op te nemen: 
Zuidlaan 43, 4841 BK 
Prinsenbeek. 

DOE MEE HOORT ERBIJ 
Met belangstelling nam 
ik kennis van het artikel 
Ouer JciDajon̂ ens en een ba
nale psychiater van Jeffrey 
Groeneveld. Mijns in
ziens had in deze bijdra
ge, die de geschiedenis 

CENT ; CENT 
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MiAMMMMMIM mm 
De rcchterzeflel van deze strip van uier heeft een waaritaanAmimg met een lan̂ e breukstreep. 

AANDUIDING'BERLIN' 
VERDWENEN 
In een partijtje kilowaar 
Duitsland vond ik een ze
gel van Berlijn met alleen 
het Inschrift Deutsche Bun
despost. De aanduiding 
Berlin is bij deze zegel 
weggevallen. Het gaat 
om Michelnummer 789. 

bruikt. Wie de velletjes 
voorzichtig lostrekt 
houdt de zaak wel intact, 
maar dan zitten er vaak 
nog resten taaie lijm op 
de zegelgom. Die lijm 
laat zich met wat volhar
dendheid wel wegwrij
ven, maar de achterzijde 
van de zegels wordt er 
niet fraaier op. Misschien 
is er een lezer die een op
lossing weet? 

PARAFILATELIE? 
De ENPC, de Eerste Ne
derlandse Parachutisten 
Club, geeft elke twee 

van het stripverhaal in 
het kort behandelt, het 
blad Doe Mee niet mogen 
ontbreken. Het ver
scheen in de jaren dertig: 
in kleur, gedrukt op 
krantenpapier en in het 
formaat van een kleine 
krant en bevatte strips als 
The Katzenjammer Kids, Po
peye (met de hamburger
fanaat Wimpy) en Betty 
Boop  wellicht ook Felix 
the Cat. Om abonnees te 
werven kregen jonge be
zoekers van de Cineac in 
Rotterdam een gratis 
nummer. Voor de abon



nees van Doe Mee werden 
ook bijeenkomsten ge
houden. 
E.L. Kruyne 
Gouda 

HET DIER EN ZIJN NAAM 
In 'Filatelie' werd in de 
rubriek 'Nieuwe uitgif
ten' een tijdje geleden ge
wag gemaakt van een 
emissie van Slovenië. Het 
ging om een paard, meer 
precies; om-watu 
noemt - een Lippizaner. 
De bewuste paarden wer
den in de tijd van de 
K.u.K. Post gefokt in Lipi-
ca (spreek uit: Lipisa). In 
het Duits werd dat Lipiz-
zaner. In het Nederlands 
is deze benaming overge
nomen, dus zou u in uw 
blad in het volg de naam 
Lipizzaner moeten gebrui
ken. 
J.K. van de Merwe 
Zeijerveld 

PRIMEUR IN AUSTRALIË 
Ruim anderhalfjaar gele
den was ik met mijn 
vrouw twee maanden in 
Australië bij familie op 
bezoek. Tijdens een van 
de trips werden foto's 
van ons gemaakt in een 
natuurpark'; dat gebeur
de onder andere bij het 

voeren van rosella's, een 
klein soort papegaaien. 
In december 1999 ontvin
gen wij post met enkele 
postzegels van 45 cent: 

een zegeldeel met het 
zeilschip Poliy Woodside 
en daaraan vast, geschei
den door een perforatie, 
een van de gemaakte fo
to's in mini-afmeting. 
Ik vermoed dat het hier 
om een wereldprimeur 
op fdatelistisch gebied 
gaat. 
B. Gerits 
Castricum 

Reactie redactie: 
Volgens ons had Austra
lië inderdaad de primeur 
van zegels met 'geperso-
naliseerde' velranden. In
middels hebben ook an
dere landen (Zwitser
land, Canada) het idee 
overgenomen. 

PLAKGRAGE P H 
Dat Tante Pos met streep

jescodestickers werkt is 
een postale beleidsover
weging. Maar dat die 
stickers over frankeerze-
gels geplakt moeten wor
den lijkt onvoorstelbaar. 
Toch gebeurt het, zoals 
uit bijgaande illustratie 
blijkt. De verpakking van 
het desbetreffende post
stuk bood voldoende 
ruimte om de sticker aan 
te brengen. Het lijkt me 
zinvol als PTT Post de in
terne instructies wat aan
scherpt, zodat het PTT-
personeel deze stickers 
voortaan niet meer klak
keloos over postzegels 
aanbrengt. Wie postze
gels zó beschadigt maakt 
ze waardeloos voor ver
zamelaars. 
C.J.T. Lindgreen 
Hoofddorp 

GEDEELTELIJK ONGETAND 
In 'Filatelie' is al eens 
eerder geschreven over 
afwijkingen bij de Neder
landse velletjes van tien, 
die soms ongetand in 
omloop komen. 
In september 1997 kocht 
mijn zwager in Zierikzee 

aan het loket zo'n velletje 
van tien ('10 van 80 voor 
de jeugd'). Het bleek ge
deeltelijk ongetand te 
zijn, zoals blijkt uit de fo
tokopie die ik voor u bij-
sluit. 
J. van Eijndthoven 
IJsselstein 

DE VALK P H I L A T E L I E ^ 
BELGIË POSTFRIS NOS VLG YVERT 
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 
996 
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 

16,00 
0,75 

39,00 
39,00 
3,25 
2,60 
9,80 
5.20 
0.15 
090 
2 70 
0.90 

41.00 
11.20 
0,50 
7,80 

10,00 
0,60 

0,15 

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 !! 
Vanaf ƒ50,-fra 

25,00 

2,00 
0,50 
1,10 
9,00 
0,55 
0,90 
150 
1,20 
2,00 
3,00 

25,00 
21,00 

1,30 
0,15 

13,00 
0,30 
4,00 
9,00 
0,15 
0,65 

13,00 
0,40 
4,50 
0,60 
2,00 

16,00 
13,50 
0,35 
0,90 
0,70 
1,80 

13 50 
100 
3,00 
3,00 
1,00 

16,00 
13,00 
7,00 
0,20 

11,00 
3,00 

N 
nco 
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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 
090 
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 
1.00 
1.50 
0,70 
0,30 
0,50 
0,70 
0,50 
0,40 
1,50 
0,20 
2,00 
5 00 
0,30 
0,20 
2,20 
0,70 
0,50 
0,30 

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 
1371A 
1372/73 
1374/80 
1381 
1382 

0,20 
0,70 
1,10 
0,50 
0.80 
0.80 
0.70 
3.50 
0.60 
0.30 
1.30 
0.15 
0.30 
0.60 
1,50 
0,20 
1,20 
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Toegegeven: de aanschaf 
van Campbell Patersons 
Handbook-Catalogue of 
New Zealand Stamps 
brengt een flinke investe
ring met zich mee - maar 
daar krijg je als verzame
laar dan ook iets voor. 
Net als Stanley Gibbons 
onlangs deed met een 
deel van de Specialised-
reeks heeft ook deze uit
gever gekozen voor een 
losbladig systeem. Over 
de voor- en nadelen van 
zo'n systeem zijn einde
loze discussies mogelijk, 
maar Campbell Paterson 
overwegingen zijn aller-
duidelijkst: er is ge
streefd naar een omvang
rijke, gespecialiseerde 
catalogus waarvan een 
deel een permanente en 
een ander deel een 'tijde
lijke' status heeft gekre
gen. Permanent zijn de 
op uitstekend (kunst-
druk)papier gedrukte pa
gina's die de onverander
lijke gegevens van de be
handelde emissies be
handelen: een omschrij
ving van de gekozen af
beelding, de naam van de 
ontwerper(s), de drukge
schiedenis (platen, druk
kerijen), de samenstel
ling van de vellen, bijzon
dere toepassingen van de 
zegels en een toelichting 
op de catalogisering. 
'Tijdelijk' zijn de op wat 
minder fraai papier ge
drukte pagina's die onder 

° andere de noteringen 
° weergeven. Als de prijzen 
— drastisch veranderen (of 
S als er nieuwe variëteiten 
1̂  worden gevonden) kan 
:: de uitgever heel gemak-
^ keiijk en tegen relatief la-
^ gen kosten een supple-

— "" ment samenstellen. Voor 
M ^ diegenen die de catalo-
"Iv* gus aanschaffen is het 

dan ook van het grootste 
belang dat ze zich 'regis
treren', zodat ze op de 
hoogte worden gehouden 

van toekomstige aanvul
lingen. 
Over de Icwaliteit van de 
catalogus kunnen we 
kort zijn: die is uitste
kend - zowel inhoudelijk 
als qua uitvoering. De 
emissies worden bijzon
der uitvoerig behandeld 
(de wijze waarop de va
riëteiten in beeld worden 
gebracht is voorbeeldig) 
en op de ringband waarin 
de honderden catalogus
pagina's zijn onderge
bracht is van een ouder
wetse degelijkheid: het is 
een vrijwel onverwoest
bare zesringsband. 
We kunnen ons niet 
voorstellen dat serieuze 
verzamelaars van Nieuw-
Zeelandse zegels nog iets 
te wensen hebben - of het 
moeten wel èrg grote 
zeurpieten zijn... 
Handbook-Catalogue ojNeu Zea
land Stamps door Campbell Pa
terson en RoiDan Campeij, Jor-
maatpagina'sA5;gcill (hoo/d-
nummers m kleur, uaricteiten m 
2/u;). Uitgegeven door Paterson 
Campbell, Auckland (N.-Z ) Ver
krijgbaar bij P W Memhardt 
International Booksellers, Piet 
Heinstraat̂ ó, 25i8CHDen 
Haâ , telefoon 070-5652227. 
Prijs, ƒ 210 - (excl. uerz.). 

Herbert H MoU 

Peru 
Postgeschichte 
und erste Briefmarken 

È,'m' 

Het gebeurt niet elke dag 
dat er een publicatie ver
schijnt, gewijd aan Peru. 
Ter gelegenheid van de 
internationale tentoon
stelling IBRAgg in Neu
renberg zorgde uitgeverij 

Phil*Creativ Verlag voor 
een in het Duits vertaalde 
heruitgave van het Spaan
se handboek van Herbert 
H. Moll, Historm Postal y 
Filatelica del Peru. Het 
boek, Peru - Postge
schichte und erste Brief
marken getiteld, is een 
vertaling van de oeruit
gifte, aangevuld met een 
supplement waarin de 
vondsten van de afgelo
pen twintig jaar worden 
opgesomd. Molls boek 
wordt alom als een stan
daardwerk beschouwd. 
Omdat de Spaanse taal 
voor de meeste verzame
laars in onze streken 
moeilijker toegankelijk is 
dan het Duits valt het ini
tiatiefvan Phil*Creativ 
Verlag toe te juichen. Het 
boekje is uitstekend ver
zorgd en bevat behalve 
een indrukwekkende 
hoeveelheid informatie 
over de vroegste geschie
denis van de Peruviaanse 
postzegels ook mooi, 
voor een deel in kleur ge
drukt beeldmateriaal. 
Niet alleen de introductie 
van postzegels en de be
langrijkste vroege emis
sies worden behandeld. 
Ook de eofilatelie komt 
aan bod en er wordt ook 
een beknopte chronolo
gie van de postgeschiede-
nis van Peru geschetst. 
Verder is een aantal han
dige bijlagen opgeno
men, waaronder een lijst
je van belangrijke archie
ven, een overzicht van de 
posttarieven en postrou-
tes van Peru en een op
somming van de rege
ringsleiders van het land 
in de periode tussen 1821 
en 1879. 

Peru - Postgeschichte und erste 
Briefmarken door Herbert H 
Moll, 218 pp.,JormaatA5,gei!l 
(ged inkleur) Uitgegeuendoor 
PhihCreatiu Verlag, Schu;a!mtal 
(D.). Verkrijgbaar bij P W Mem-
Kardt International Booksellers, 
PictHeinstraatjS, 25i8CHDcn 
Haag, telefoon 070-5652227. 
Prijs-ƒ58.50 (excl uerz.) 

De ruim zevenhonderd 
pagina's van het Schwei
zerisches Luftpost-
Handbuch staat bar
stensvol interessante en 
relevante informatie. Ver
zamelaars van Zwitserse 
luchtpost (Liechtenstein 
en de Verenigde Naties 
Geneve komen trouwens 
ook ter sprake) zullen dit 
eenvoudig, strak en over
zichtelijk vormgegeven 
handboek waarschijnlijk 

koesteren. Opzet en uit
voering doen vermoeden 
dat de samenstellers bij
zonder gründlich te werk 
zijn gegaan. Het gaat om 
een werkelijk compleet 
handboek. Niet alleen de 
vluchten en de bijbeho
rende poststukken wor
den beschreven en van 
een notering voorzien, er 
zijn ook talloze nuttige 
bijlagen opgenomen. Zo 
worden de posttarieven 
van Zwitserland vanaf 
1919 uit de doeken ge

daan, is een indrukwek
kende lijst van afkortin
gen en vliegtuigtypen op
genomen en ontbreekt 
ook een chronlogie van 
geregelde en bijzondere 
vluchten niet. 
Dankzij de systematische 
indeling in bijna dertig 
categorieën zijn de post
stukken en luchtpostze
gels heel snel terug te 
vinden. 
SchujeizeriscKes Lujtpost-Hand-
buch, uitgaue 2000, 716pp..for
maat A5,geill (zwartlwit) Sa
mengesteld en uitgegeuen door de 
SAV (Schujeizerischcs Aerophilate-
listen-Vercin). Verkrijgbaar bij 
PW Memhardt International 
Booksellers, PietHemstraatjê, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-5652227. Prijs ƒ125.-
(excl uerz ). 

De nieuwste editie van 
Unificato's Storia Postale 
bestrijkt de postgeschie-
denis van Italiè in de pe
riode 1861-1970. Behalve 
vermeldingen en noterin
gen van complete post-

di storia postale 
2000/01 

ItaUa 1«61 - l<f70 

I 
) 
» 
I 

Stukken, voorzien van ze
gels uit de bedoelde pe
riode biedt de catalogus 
ook informatie over post-
waardestukken, postale 
formulieren en ander 
posthistorisch materiaal. 
Dat de catalogus geheel 
in het Italiaans is gesteld 
zal voor een deel van de 
Nederlandse gebruikers 
zeker een handicap zijn; 
aan de andere kant mag 
van verzamelaars van Ita
lië toch ook een zekere 
basiskennis van de Itali
aanse taal worden ver
wacht. Het boelcwerk is 
eenvoudig vormgegeven; 
de zwart/wit illustraties 
zijn heel duidelijk, zodat 
het gebrek aan kleur niet 
al te bezwaarlijk is. Heel 
handig is de index die 
achterin is afgedrukt; die 
vergemakkelijkt het zoe
ken naar bepaalde post
stukken. 
Unijïcato dl Storia Postale 2000/ 
01 [Itaha 1861-1970], 448 pp , 
formaat 17x24 cm,geill. (zwanj 
uut). Uitgegeuen doorCommer-
cianti Italiani Filatelici srI. Ver
krijgbaar bij P.W Memhardt 
International Booksellers, Piet 
Heinstraat56, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-5652227 
Prijs.ƒ69.50 (excl uerz.). 

THE 
INTERNATIONAL 
ENCYCLOPiïDIC 

DICTIONARY 
PHILATELY 

Er moeten talloze lezers 
van Filatelie zijn die het 
boekje Filatelie van AtotZ 
van Mr. A. van der Flier in 
huis hebben. De bewuste 
publicatie behandelt een 
groot aantal 'vaktermen' 
en begrippen uit de fila
telie en geeft voorbeelden 
van het door filatelisten 
gebruikte jargon. 
Een soortgelijke publica
tie is de International En
cyclopaedic Dictionary of 
Philately, geschreven 
doorR. Scott Carlton. 
Dat het laatstgenoemde, 
in het Engels geschreven 
boek dikker is uitgevallen 
dan dat van Van der Flier 
valt eenvoudig te verkla
ren: Carlton strooit in 
zijn pubücatie tal van 
niet-Engelse termen (ook 
Nederlandse) tussen de 



lemma's door. Er is iets 
te zeggen voor deze strikt 
alfabetische benadering; 
wie een bepaalde term -
in welke taal dan ook - of 
een bepaalde uitdrukking 
zoekt zal zelden tever
geefs een beroep doen op 
dit filatelistisch woor
denboek. Een aantal aar
dige extra's maken Carl-
tons opus nog interes
santer. Voorbeelden zijn 
de fdatelistische woor
denlijsten in het Grieks, 
Cyrillisch en Hebreeuws 
en de Quick Identijier. Dit 
laatste hulpmiddel helpt 
die fdatelisten die zich 
het hoofd breken over ze
gels die ze niet kunnen 
thuisbrengen, zoals 
exemplaren zonder 
landsaanduiding of met 
onverklaarbare afkortin
gen. Handig is dat de sa
mensteller de behandel
de zegels groepeert naar 
de gebruikte karakters 
(arabisch, cyrillisch, la-
tijns, chinees, japans 
etc.). Al met al een infor
matief, kloek uitgevoerd 
boekwerk waarvan gevor
derde filatelisten niet da
gelijks gebruik zullen 
hoeven te maken, maar 
dat van tijd tot tijd het 
antwoord op prangende 
vragen van filatelistische 
aard zal weten te ver
schaffen. 
The International Encyclopaedic 
Dictionary oJPhilately doorR. 
Scott Carlton; 450 pp,,/ormaat 
2ix2 5cm.,3eïll. (zuiart/uiit). 
Uitgegeven door Krause Publica
tions, lola (V.S.). Verkrijgbaar bij 
P.W. Mcinhardt International 
Booksellers, PietHeinstraat 36, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227. Prijs: ƒ87.50 
(exd. uerz.). 

Soms belanden er in deze 
rubriek boeken op tafel 
die de recensent het wa
ter in de mond doen lo
pen. Een boek met de 
simpele titel Le Specia
lise valt wat ons betreft in 
die categorie. Dat het 
boek uit het huis Yvert & 
Tellier komt doet wat 
wonderlijk aan. Deze 
Franse uitgever geeft ook 
een (in ons land waar
schijnlijk het meest ge
bruikte) wereldcatalogus 

uit die nu niet bepaald 
bekend staat om zijn 
fraaie uiterlijk. Hoe an
ders is dat bij Le Spe'cialise! 
Het boek is schitterend 
vormgegeven, op ruimte 
of papier is niet beknib
beld en de illustraties zijn 
van een perfecte kwali
teit. Van de zegels die in 
de door de auterus be
handelde periode zijn 
verschenen (1849-1900) 
worden spectaculaire 
voorbeelden gegeven: 
losse exemplaren, zegels 
op stuk, paren, blokken 
van vier, veldelen, com
plete vellen, proeven - het 
kan niet op. Elke zegel 
krijgt de ruimte die hij 
verdient en per emissie 
(en niet zelden ook per 
individuele zegel) wor
den relevante details ver
strekt over ontwerp, 
druktechniek, postaal ge
bruik en dergelijke. 
Wie het boek op schoot 
neemt zal - vooropge
steld dat er enige interes
se aanwezig is voor de fi
latelistische geschiedenis 
van het land van Marian
ne - zich voorlopig niet 
vervelen. Het is alsof het 
de lezer vergund is een 
blik te slaan op een col
lectie van Franse topstuk
ken. IVIooi meegenomen 
(maar wat ons betreft 
niet echt noodzakelijk) 
zijn de heldere tabellen 
die informatie verschaf
fen die ook in 'gewone' 
catalogi te vinden is: ca
talogusnummers, kleu
ren, uitgiftejaren en prij
zen. Wat dat laatste be
treft worden niet alleen 
noteringen verstrekt voor 
losse zegels (gebruikt en 
ongebruikt), maar ook 
voor paren, stroken van 
drie en vier zegels en 
blokken van vier zegels. 
Het boek is schitterend 
gebonden en is daardoor 
(om maar eens een cliché 
te gebruiken) een sieraad 
voor de filatelistische 
boekenkast. 
LeSpc'ciahse'fuolumci, 184g-
1900) door Pascal Behr, Michèle 
Chauuet en Jean-Franfois Brun; 
496 pp.,/ormaat 21x28 cm, 
geïll. geheel in kleur). Uitgegeuen 
door Yuert & Tellier, Amiens (F.), 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt 
International Booksellers, Piet 
Heinstraat35, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227. 
Prijs:ƒ135,- (excl. uerz.). 

Twee van de kleinste 
postzegeluitgevende lan
den die onze aarde rijk is 
kunnen bogen op een 
niet onaanzienlijk post-
zegeloeuvre: hetVatikaan 
en San Marino. De zegels 
van deze twee staatkun
dige dwergen danken 
hun populariteit ener

zijds aan fraaie christelij
ke motieven (Vatikaan) 
en anderzijds aan een 
goed gevoel voor leuke 
thema's (San Marino). 
De Catalogo Enciclopedi-
co Italiana werd onlangs 
uitgebreid met een deel, 
gewijd aan de beide post
zegelstaatjes, de Citta del 
Vaticano en de Repubblica 
di San Maritio. 
Het drukwerk is perfect 
en de afbeeldingen zijn 
heel mooi en duidelijk. 
De toevoeging 'Enciclo-
pedico' is misschien wat 
pretentieus, maar toege
geven moet worden dat 
deze publicatie wel dege
lijk meer informatie be
vat dan we van catalogi 
doorgaans mogen ver
wachten. 
Catalogo Enciclopedico Italiano; 
512 pp,,Jormaat 17x24 cm, 
geïll. (geheel in kleur), Uitgegeuen 
doorCEI Milano (I.), Verkrijg
baar bij P.W. Meinhardt Interna
tional Booksellers, PietHeinstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227, Prijs: J3g.50 
(excl, uerz.). 

De militaire postdiensten 
van Duitsland en Oosten
rijk in het bezette Polen 
van 1918 bezorgden de 
aan hen toevertrouwde 
particuliere post uitslui
tend bij de belangrijkste 
postkantoren. Voor het 
vervoer van diezelfde 
post van het postkantoor 
naar de huisadressen was 
men aangewezen op lo-

I M , ^ ^ E M Stanley Gibbons 

;Z^ COLLECT 
J^ BRITISH 
- ^ STAMPS 

kale postdiensten. In Po
land ig i8 Locals behan
delt de samensteller - de 
uitgeverij/handelsonder
neming John Barefoot 
Ltd. - de zegels die door 
de lokale postdiensten 
werden gebruikt. In deze 
publicatie worden ruim 
vijftig plaatsen met een 
lokale postdienst ge
noemd, van Aleksandro-
wo tot Zdunska Wola. 
Van lang niet alle vermel

de gemeenten zijn stuk
ken bekend en van die 
plaatsen waarbij dat wèl 
het geval is gaat het soms 
om 'maalcwerk' van parti
culiere of commerciële 
aard. Het boek geeft een 
overzicht van de lokale 
Poolse postzegels en 
postwaardestukken, met 
een handleiding die kan 
helpen vervalsingen te 
herkennen. 
Poland igi8 Locals doorj. Bare
foot Ltd, (oorspr.: A, Hall); 92 
pp,,/ormaatA4,geïll, (zwartj 
wit). Verkrijgbaar bij P.W. Mein
hardt International Booksellers, 
Piet Hemstraat 3 6, 2 518 CH Den 
Haag, telejoon 070-3652227. 
Prijs:j'49.50. 

Niet iedere verzamelaar 
heeft de behoefte om tot 
op het bot te worden 
geïnformeerd. Veel fila
telisten vinden het ge
woon leuk om een be
paald land of gebied 'bij 
te houden' , zonder in va-
riëteitenland te verdwa
len. Stanley Gibbons 

geeft voor deze (onge
twijfeld grote) verzame-
laarsgroep een aantal 
handige checklists uit: de 
zogenoemde Collect-
reeks. 
In de afgelopen tijd ver
schenen weer enkele ti
tels uit die serie: behalve 
de populairste. Collect 
British Stamps, waren 
dat de ook heel bekende 
Collect Channel Islands 
and Isle of Man Stamps 
en een geheel nieuw deel
tje. Collect Irish Stamps. 
Het deeltje gewijd aan 
Engelse zegels is voor
zien van de aanduiding 
New Style Edition, waar
mee de redactie de aan
dacht wil vestigen op een 
aantal doorgevoerde ver
beteringen. Zo heeft de 
catalogus een 'recht rug
getje' gekregen, zijn de 
illustraties opnieuw ge
scand en is er voor een 
andere achtergrondkleur 
van de pagina's gekozen 
(hemelsblauw in plaats 
van grijs). De afbeeldin
gen zijn in dit deeltje ge
heel in kleur. Bij de cata
logus van de Kanaaleilan
den is dat nog zwart/wit. 
De nieuwe lerland-cata-
logus is voor het grootste 
deel in kleur uitgevoerd. 
De catalogi zijn bijzonder 
handig voor landenverza-
melaars die willen na
gaan of ze 'compleet ' 
zijn. Ondanks het feit dat 
het om checklists gaat be
vatten de deeltjes toch 
veel extra informatie. 

Collect British Stamps; 152 pp., 
/ormaati6x2o cm,geïll, (kleur). 
Collect Channel Island and Isle of 
Man Stamps; 290 pp., Jormaot 
16x20 cm,geïll, (zwartlwit). Col
lect Irish Stamps; 64 pp.,/ormaat 
A5,geïll. (grotendeels in kleur). 
Uitgegeuen door Stanley Gibbons, 
Ringuiood (GB), Verkrijgbaar bij 
P,W, Meinhardt International 
Booksellers, PietHeinstraat36, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227. Prijzen (excl, 
uer2,):/3i.So(GB),j39,8o(I<a-
naaleil,) enƒ31,80 (Ierland), 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het augustus/septembe-
rummer 2000 (verschijnt be
gin september) moeten uiter
lijk op I juli aanstaande 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. 

TENTOONSTILLINGEN 
I N MANIFESTATIES 

• Nog tot en met i juli a.s.: 
Zierikzee. Artistamps m Galene 
Galerij, expositie van 'kunst
postzegels' van o.a. Joost 
Veerkamp, Ko de Jonge, Jan 
Verschoore, Rod Summers, 
Anna Banana, Jas. W. Felter, 
John Held, Guy Bleus en Jo-
han van Geluwe. Pontes, lo
catie Pieter Zeeman, Hatfield-
park 2. Te bezichtigen op 
schooldagen van 8.30 tot 
16.30 uur. Informatie: oiii-
402017. 
• 10, II en 12 juni: 
Mondorf-les Bains (Luxem
burg). Exphimo 2000, postze
geltentoonstelling met inter
nationale deelneming. The
ma: schaken. Pare Thermal. 
Openingstijden: op 10/6 van 
II tot 18 uur op 11/6 en 12/6 
van 10 tot 12 en van 14 tot 18 
uur. Inlichtingen; Thill Ro
ger, 8A rue du Baerendall, L-
8212 Mamer (Luxemburg. 

nemende landen: Zwitser
land, Liechtenstein, Duits
land, Oostenrijk en Neder
land. Eregast: Volksrepubliek 
China. Lokatie: Olma-hallen. 
Inlichtingen: NABA 2000, 
Bahhofstrasse 8, CH-9001 St. 
Gallen (Zwitserland). 

• 21 t/m 25 juni: 
° St. Gallen (Zwitserland). 
o NABA 2 o o o, nationale ten-
"~ toonstelling met internatio-
— nale deelneming, georgani-
= seerd in opdracht van de 
-" Zwitserse bond VSPhV. Deel-

• 15 tot en met 21 augustus: 
Jakarta (Indonesië). Indonesia 
2000, wereldpostzegelten-
toonstelling georganiseerd 
door de Indonesian Philatelic 
Association in samenwerking 
met PT Pos Indonesia (Persera). 
Inlichtingen: Organizing 
Committee Indonesia 2000, 
c/o IPA, Jalan Pos 2 Jakarta 
10710 (Indonesië). E-mail: 
ina20oo@jakarta.wasanta-
ra.net.id 
• 21 en 22 oktober: 
Weert (L.). Raja 2000 - Lim-
philexXXXI, tentoonstelling in 
categorie 3 ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 
van Filatelica Weert en oms
treken. Philips van Home 
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, 6oo5 HB Weert, 
telefoon 0495-533862. 
• 13,14 en 15 oktober: 
Leipzig (Duitsland). Philatelio 
mitrCard, beurs en expositie 
van postzegels, munten en 
telefoonkaarten. Informatie: 
KölnMesse Ausstellungen, 
Postfach 210760, D-50532 
Keulen (Duitsland). 
• 21 en 22 oktober: 
Schiphol. Propagandalucht-
posttentoonstelling georga
niseerd door De Vliegende 
Hollander ter gelegenheid 
van de herdenking van de eer
ste vlucht Amsterdam-Lon-
den in 1920. Expositie in sa
menwerking met de Belgi
sche zustervereniging Aerofil 
in Luchtvaartmuseum Avio-
dome. Op 21/10 wordt de 39e 
Dag van de Aerofilatelie ge
vierd. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: J.D.H, van As, 
Dmtel 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 i-kaderinzen-
dingen. Oosterkerk, Kleine 
Wittenburgerstraat i. Ca. 250 
kaders. Openingstijden: op 
zaterdag 28/10 van 11 tot 17 
uur en op zondag 29/10 van 
10 tot 16 uur. Aanmeldings
formulieren: mevr. A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, 

Van Baerlestraat 14 bov., 1071 
AW Amsterdam, telefoon/fax 
020-6734323. Inschrijving 
sluit uiterlijk 30 juni a.s. 
• 4 en 5 november: 
Berg en Dal. Propagandaten-
toonstelling in het kader van 
750 jaar Berg en Dal. Golden 
Tulip Hotel Val Monte, Oude 
HolIeweg5,10-17. Opening
stijden: op beide dagen van 
10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
J.M. Rijsdijk, Postweg 37, 
6523 KR Nijmegen, telefoon 
024-3221596. 
Nieuwegein. Gempost 2000, 
tentoonstelling (categorie 3) 
ter gelegenheid van het der
tigjarig bestaan van de de 
postzegelvereniging De Post
koets. Wijkcentrum De 
Brink, Parelduiker 13. Ca. 150 
kaders, waaronder i-kaderin-
zendingen. Openingstijden: 
op zaterdag 4/11 van 10 tot 17 
uur en op zondag 5/11 van 12 
tot 17 uur. Inlichtingen: 
A.J.S. Vis, Tentwagendrift3, 
3436 AC Nieuwegein, tele
foon 030-6049758, e-mail 
t.ms@postkoets.nl. 
• 18 november: 
Leek. Noordphila 2000, propa-
gandatentoonstelling met 
verenigingscompetitie. Nien-
oordcollege, Waezenburg-
laan 51, g.30-17.30 uur. In
lichtingen: telefoon 050-
5019547. 

2001, Korte Minimenstraat 2, 
B-iooo Brussel (België). 

• 19,20 en 21 januari: 
Tucson (Verenigde Staten). 
Nordia 2001, tentoonstelling 
in combinatie met de Aripex-
conventie, georganiseerd 
door de Scandmauion Collectors 
Club en de American Philatelic 
Society. Tucson Convention 
Center. Inlichtingen: Nordia 
2001, P.O. Box 59305, Poto
mac MD 20859 (Verenigde 
Staten. 

• 9 tot en met 15 juni: 
Brussel (België). Belgica 
2001, internationale postze
geltentoonstelling op het the
ma '500 jaar post in Europa', 
georganiseerd door Pro-Post. 
Heysei Congrescentrum, hal
len 3,4 en 8. Ca. 3.000 ka
ders. Inlichtingen: Belgica 

• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Hajhia 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 
door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan
mark en de Deense handela-
renorganisatie. Thema: Buil
ding bridges betu;een people. Bel-
la Center. Inzendingen in 
drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sir-
graesvej 134, DK-2770 Kas-
trup (Denemarken). 

RUILDAGEN EN HAN
DELSBEURZEN 
• 10 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
16. Telefoon 010-5915346. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 10-16. Telefoon 
0528-275629. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4,10-13. Telefoon 024-
6413608. 
• 12 juni: 
Amsterdam. Ondernemers
college, Jan Tooropstraat lo i , 
10-16. Telefoon 030-
6063944. 
Deurne. Het Trefpunt, Heu
velstraat 8, 9.30-12.30. Tele
foon 0493-691428. 
• 17 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Waddinxveen. Ontmoetings-
kerk, Groensvoorde 3,13.30-
17. Telefoon 0182-396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,13-17. Telefoon 
033-2864487. 
• 18 juni: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
• 23 juni: 
Venlo. Motiuflmppe Weihnach
ten. Wilhelmina, Kaldenker-
kerweg i, 13-17. Telefoon 
077-3516251. 
• 24 juni: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 13-17. Telefoon 
036-5304353. 
• 25 juni: 

Echt. Willie, Houtstraat 7,13-
16. Telefoon 0475-486144. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,10-13. 
Telefoon 013-5286408. 

Someren. De Ruchten, Laan 
ten Roode 71, 9.30-12.30. Te
lefoon 0493-691428. 
• 26 juni: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.30-22. Telefoon 026-
3340331. 
•I juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Putten (GId). ' tVoorhuys, 
Voorthuizerweg 14,10-17. 
Telefoon 033-2452484. 
•8 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,10-16. 
Telefoon 071-4071907. 
•15 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
• 16 juli: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
• 22 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Maaseik (B.). T.I. Sint-Jans-

i berg, Weertersteenweg, 13-
16. Inlichtingen: H. Thyssen, 
Weertersteenweg i igc, B-
3680 Maaseik (B.). 
•29 juli: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraatg, 10-17. 
•31 juli: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraatg, 10-17. 

I • 20 augustus: 
Kaalheide-Kerkrade. De Jr-
eets, Kaalheidersteenweg 
105,14-17. Telefoon 045-
5415088. 
• 26 augustus: 
Echt. Willie-bar, Houtstraat 
7,13-16. Telefoon 0475-

I 486144. 
I Maaseik (B.). T.I. Sint-Jans-

berg, Weertersteenweg, 13-
16. Inlichtingen: H. Thyssen, 
Weertersteenweg 119c, B-
3680 Maaseik (B.). 
Oldenzaal. De Zon, Benthei-
merstraat i, 10-17. Telefoon 
0541-513640. 
• 27 augustus: 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, g.30-12.30. Te
lefoon 04g2-539339. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,10-13. 
Telefoon 013-5286408. 
Someren. De Ruchten, Laan 
ten Roode 71, g.30-12.30. Te
lefoon 0493-691428. 

POSTZEGELVEILINGEN 
• 29 en 30 september: 
Malmö (Zweden). Dr Gene 
Scott Collection. Postiljonen 
AB, P.O. B0X4118, S-20312 
Malmcj (Zweden). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

23 augustus: 
Sail 2000; tien verschillende 
zegels van 80 cent in een 
blokje. 

mailto:ina20oo@jakarta.wasantara.net.id
mailto:ina20oo@jakarta.wasantara.net.id
mailto:t.ms@postkoets.nl


September: 
Stripzegels 2000; blokje met 
twee verschillende zegels van 
80 cent en een boekje met vijf 
zegels van 80 cent (twee ver
schillende ontwerpen); ver
koopprijs boekje f4... 
10 oktober: 
Nederlandse dieren; boekje met 
vijf zegels van 80 cent (twee 
verschillende ontwerpen), 
verkoopprijs f4.. 
15 o jaar Nederlandse postzegel; 
twee verschillende zegels van 
80 cent. 
Rouuizeflel; zelfldevende versie 
van de rouwzegel van 80 cent. 
8 november: 
Kinderpostzegels; aantal zegels 
en/of blokjes onbekend; 
waarde(n) 80440 cent. 
28 november: 
Kortmgiegels 2000; velletje met 
twintig verschillende zegels 
van 55 cent. 

Aruba 

24 januari: 
Standaardzegels. Vier waarden: 
40, 60, 75 en 150 cent. 
2 maart: 
Amerika/UPAEP (Aidscampog
ne). Twee waarden: 75 en 175 
cent. 
20 april: 
250jaarAltoVistal<erk/ 75jaar 
Aruba Bank). Twee waarden: 
150 en 165 cent. 
5 juni: 
Standaardzcgcis. Vier waarden: 
25, 55, 85 en 500 cent. 
28 augustus: 
Solidariteit, Twee toeslagze
gels: 75+35 en I00I50 cent. 
26 oktober: 
Kinderpostzegels. Drie waarden: 
60+30, 80+40 en 100+50 
cent. 

Nederlandse Antillen 

29 maart: 
Fauna, zes zegels met afbeel
dingen van verschillende die
ren; waarden 40, 75, 85,100, 
110 en 225 cent. 
28 april: 
Sociale en Culturele Zorg; 50 jaar 
Vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs; zegels 
van 75+30,110+50 en 
225+100 cent. 
24 mei: 
Stripzegels; zes zegels (waar
den 5,10, 40, 75,100 en iio 
cent) en een souvenirvelletje 
van 225 cent. 
21 juni: 
Wereldpostzegclten toonstelling 
Anaheim; thema: ruimtevaart
prestaties; zegels van 75 en 
225 cent en een souvenirvel
letje van 225 cent. 
8 augustus 
Brieuenbussen; zegels van iio, 
175, 350 en 500 cent. 
I september: 
Jubiieumzegels Sociale Verzeke
ringsbank; zegels van 75, iio 
en 225 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorgzegels; thema: een 
brief aan het nieuwe millen
nium; zegels van 40+15, 
75+25,110+45 sn 225+100 
cent. 
15 november: 
Kortingzegels; waarden 40 en 
150 cent. 

België 

ig juni: 
Werelderfgoed Unesco; drie ze
gels van 17 f/€0.42 (begijn
hoven. Grote Markt Brussel 
en scheepsliften van het Can
al du Centre). 

Toerisme; kerken en hun or
gels; vier zegels van 17 
f./€o.42 (Grimbergen, Ber
gen, Ninove en Bastenaken). 
11 september: 
Jeugdjilatelie, zegel van 17 
f/€0.42 (stripzegel). 
Hcnegouu;se bloemententoonstel
Img, zegel van 17 f/€0.42 (ge
mengd boeket). 
16 oktober: 
Artistieke reeks; vier zegels van 
17 f/€0.42 (moderne kunst
werken). 
20 november: 
Kerstmis/Nieuuijaar; zegel van 
17 f/€o.42 (wedstrijd voor 
geestelijk gehandicapten; af
beelding van postbode). 
Een reis door de tujintigste eeuu; m 
tachtig zegels 11; twintig ver
schillende zegels van 17 
f/€0.42 met afbeeldingen 
van belangrijke gebeurtenis
sen uit de vorige eeuw (the
ma's: oorlog & vrede en 
kunst). 

MUSiUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: www.muscom.nl 

Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 ""■■> °P 25 december en 
I januari gesloten. 

Toegangsprijzen: volwasse
nen f7.50, 65plussers en 4
tot en met 15jarigen f6., 
kinderen t/m 3 jaar en hou
ders van een Museumjaar

kaart of Cultureel Jongeren
paspoort gratis. 

Een kleintje kunst 
De 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 
themaverzameling postze
gels en poststukken: postze
gels, eerstedagenveloppen, 
maximumkaarten, luchtpost 

I en ontwerpen/proeven met 
I het thema vogels. De ge
I schiedenis en ontwikkeling 

van het thematisch verzame
i len. 

' Studiezalen 
Voor belangstellenden is er 
om de week, op donderdag, 
gelegenheid om materiaal uit 
het depot van de afdeling 
Post op te vragen en te bekij
ken. Telefoon: 0703307560. 
Op de algemene studiezaal in 
de bibliotheek kunt u, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070
3307581. 

OPLOSSINGiN 
FILAQUIZ 
Dit zijn de juiste antwoorden 
op de vijf vragen die in onze 
rubriek 'Filaquiz' werden ge
steld: 

Vraag i: 
Het afgebeelde detail is af
komstig van de zegel '100 jaar 
Wetboek van Strafrecht' die 
werd uitgegeven in 1986 
(NVPHnummer 1345). 

Vraag 2: 
Luitenantadmiraal Jacob ba
ron van WassenaerObdam 
heeft nooit een Nederlandse 
postzegel gesierd. Mocht er 
in de Zeeheldenserie een 
plaatsje voor hem zijn ge
weest dan had zijn zegel er 
wellicht zó uitgezien: 

K M M M NMMMMM 

S H U i ^ 
Deze maand kan ik u slechts 
berichten over één bijzonder 
poststempel en de dagteke
ningstempels die worden ge
bruikt tijdens de Vlootdagen 
in Den Fielder. 

BIJZONDER 
POSTSTEMPEl 
Van 7 tot en met 16 juli 2000 
wordt in Anaheim, California 
de World Stamp Expo 2000 ge
houden. Het thema is de 
vooruitgang van de ruimte
vaart. Ter gelegenheid daar
van gebruikt PTT Post een 
bijzonder poststempel. Het 
stempel beeldt het wereldwij
de plezier uit van het verzen
den vanpost en het verzame
len van postzegels. Als een 
satelliet cirkelt een envelop 

World Stamp Expo 

rond de aarde. Ook Saturnus 
en de zon zijn in het stempel 
te zien. Paul Pleijs uit Den 
Haag heeft het stempel ont
worpen en tot 14 juh 2000 
kunt u enveloppen en/of 
(brief)kaarten ter stempeling 
sturen naar PTT Post Collect 
Club, Postbus 30051, 9700 
RN Groningen. Hiertoe die
nen de poststukken te zijn 
gefrankeerd met Nederiand
se frankeergeldige postze
gels. Deze moeten in een ge
frankeerde omslag worden 
gezonden. Op de omslag ver
meldt u: 'Stempel World 
Stamp Expo 2000'. 
Bij de Collect Club kunt u voor f 
4.50 beursenvelop nummer 
200006 bestellen. 

DAGTEKENING
STEMPELS VELDPOST 
In Den Helder worden van 14 
tot en met 16 juli 2000 de Na
tionale Vlootdagen gehou
den. Tijdens die dagen wordt 
een veldpostkantoor inge
richt. Er zijn twee dagteke
ningstempels in gebruik: 
veldpostdagtekeningstempel 
nummer 43 en het bijzondere 
dagtekeningstempel veldpost 
Koninklijke Marine. Dit laat

SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

iKoninklJjke Marine: 
\ 14VII00-10 •• 

.?/d P.O.: 

ste stempel is sinds i juli 
1988 in gebruik tijdens de 
jaarlijks terugkerende Vloot
dagen. 
Het is niet mogelijk schrifte
lijk stempelafdrukken aan te 
vragen; voor een afdruk op 
een eigen poststuk zult u zelf 
naar de vlootdagen moeten 
gaan. Wel is het mogelijk ge
legenheidsenveloppen te be

stellen bij de Stichting Den 
Helder Marinestad. De enve
loppen kosten zes gulden en 
het geld kunt u overmaken 
naar gironummer 251415 6 
onder vermelding van VP14/7 
ofKMi4/7, afhankelijk van 
het gewenste stempel. Als u 
als Stempeldatum 15/7 of 
16/7 wenst kan dat ook. 

ATTENTIE! 

Stuur de redactie of de 
medewerkers van Filate
He 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 kleuren
kopie bijsluiten. 

Redactie Filatelie 

Vraag 3: 
Sail wordt eenmaal in de vijf 
jaar georganiseerd. 

Vraag 4: 
Verzamelaars van de zegels 
van onze overzeese gebieden 
zullen het ongetwijfeld we
ten: de portzegels van Cu
rasao hebben een groene 
kleur: 

gl^^psi 

< i 30 
CENT 

I 
i 

BgsatZriLliigr^ 

Vraag 5: 
Niet de koe uit de strip Com 
and Chicken staat op de Na
tuur en mileuzegel uit 1997 
(NVPHnummer 1711), maar 
een Shetlandpony. 

http://www.muscom.nl
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NATIONALE PARKEN 

2. De emissies van Zuid en OostEuropa 
DOOR D. VEENSTRA, BUITENPOST 

'Nationale parken en natuurreservaten' was het thema van de Europazegels 1999. 

De uitgiften van 58 deelnemende landen schetsten in het afgelopen jaar een 

veelzijdig beeld van de Europese natuur. De auteur van dit artikel behandelde 

eerder de emissies van Noord en WestEuropa; nu zijn Zuid en OostEuropa aan de 

beurt, alsmede een overzicht van alle Europazegels van het vorig jaar. 

ZUIDEUROPA 

Azoren 
Helaas is de Portugese PTT al
tijd heel karig met de informatie 
over de afbeeldingen op de ze
gels, zodat de naam van de 
bloem op deze zegel niet kan 
worden onthuld. Op de achter
grond zien we de vulkaan op 
liet eiland Pico. 

Cyprus 
De twee dieren in het Tripylos
reservaat op de zegel van 15 c. 
zijn te klein om ze te kunnen 
identificeren, maar vermoede
lijk gaat het om een geiten
soort. 
^ V^JV ' v ' ' , " . /V^A^ \ ^ j v ■ 

K Y r i P O Z • C Y P R U S • KIBR.IS 
«1 M m 

Ook het achterhalen van de na
men van de schildpadden, de 
bloem en de schelp op de zegel 
van 30c.(LaraToxeftrareser
vaat) moet ik aan de deskundi
gen overlaten. 

KYni>OZ; • C Y P R U S • KIBRICf 

Gibraltar 
De keuze voor de op de vier ze
gels afgebeelde dieren werd be
paald door de fauna op en rond 
de rots van Gibraltar. 
Zo is op de eerste zegel van 30 
p. een magot of Turkse aap 
[Macaca s^lvanus) afgebeeld, 
een dier dat tegenwoordig 
wordt vereenzelvigd met de be
kende rots. Er wordt wel gezegd 
dat zo lang deze aap op de rots 
blijft leven, Gibraltar onder Brits 
bewind blijft. Tijdens de Twee
de Wereldoorlog verordonneer
de Sir Winston Churchill dat 
deze apenpopulatie in stand 



moest blijven en dat beleid is 
nog steeds van kracht. 

Gibraltar § 
l EUROPA '99 
? HATURf RESERVES 

Op de andere zegel van 30 p. 
zijn twee provengaalse gras
mussen {Sylvia undata) afge
beeld. Een mannetje zit op de 
voorgrond, het vrouwtje op de 
achtergrond. 

I Gibraltar f 
s EUROPA'99 

NATURE RESERVES 

Op de eerste zegel van 40 p. 
zwemt een tand of zaagbaars 
{Epinephelus guaza) in de wate
ren rond Gibraltar. 

Gibraltar § 

Een ijsvogel {Alcedo atthis) zit 
op de tweede zegel van 40 p. 
met een zojuist gevangen vis 
over de zee uit te kijken. 

1 Gibraltar # 
< EUROPA "99 
^ NATURE REiERVES 
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Griekenland 
Op de twee in elkaar doorlopen
de Griekse zegels is de beroem
de berg Olympus met de piek 
Mytikas afgebeeld. De determi
natie van de zeldzame planten 

op de voorgrond is een echte 
uitdaging voor de Floraverza

melaars. 

Italië 
Bij de Italiaanse zegels valt de 
wolf {Canis lupus) op de zegel 
van 800 I. op, die karakteristiek 
is voor het nationale park van 
Calabrië 'La Sila'. 

Kroatië 
Lepelaars (Plataiea leucorodia) 
zijn afgebeeld op de Kroatische 
zegel van 5 k. Ze komen voor in 
de laagvlakte Lonjsko Polje op 
de noordelijke oever van de ri
vier de Sava. 

Madeira 
Op de zegel van Madeira zien 
we een roze bloem tegen een 
paarse achtergrond. Informatie 
hierover ontbreekt in de bege
leidende folder. 

Malta 
Op Malta doet men aan natuur
vernieuwing. Nieuwe natuurge
bieden in de vorm van wetlands 
zijn ideale gebieden voor vo
gels. Op elke zegel is daarvan 
dan ook een voorbeeld te zien. 
Op de zegel van n6 c. is een 
kleine plevier {Charadrius 
dubius) afgebeeld tegen de ach
tergrond van het Chadira na
tuurreservaat. 

Een ijsvogel {Alcedo atthis) met 
een vis in zijn snavel staat op 
de zegel van 35 c. De vis heeft 
hij gevangen in het Simarna
tuurreservaat. 

Portugal 
Behalve een wolf {Canis lupus) 
is op de Portugese zegel ook 
een bloem afgebeeld uit het na
tionale park PenedaCerês. 

Spanje 
De Spaanse zegel toont een 
beeld van het natuurpark Mon
fragije met de kop van een wil
de Kat. 

Het handboek van Czrimek 
maakt melding van een Spaan
se of pardellynx {Lynx lynxpardi
nus), maar aangezien de zegel 
alleen een afbeelding van de 
kop te bieden heeft is het 
slechts een giswerk. 

Vaticaan 
Zoals te verwachten viel ligt bij 
de Europazegels van het Vati
caan het accent op tuinen. De 
twee zegels in de vorm van een 
soort brugpaar brengen dan 
ook florale afbeeldingen uit de 
Vaticaanse tuinen. 
Op de zegel van 800 I. is de 
roos 'Johannes Paulus II ' te 
zien, een geschenk van de Ca
nadese bevolking bij het pause
lijk bezoek in 1984. 

Op die van 900 I. spelen water
lelies (geslacht Nymphaea) in 
de 'kikkerfontein' de hoofarol. 
Het vignet tussen de beide ze
gels toont een zestiendeeeuws 
mozaïek met afbeelding van 
een reiger. 

OOSTEUROPA 

Azerbeidzjan 
Op de Azerbeidzjaanse zegel 
van 1000 m. is wellicht een Eu
ropese flamingo {Phoenicopte
rus ruber roseus) afgebeeld. 

Bulgarije 
De eend op de Bulgaarse Euro
pazegel van i8o I. zou wel eens 
een krooneend {Netto rufuna) 
kunnen zijn. Op de zegel van 
600 I. is mogelijk de kop van 
een gems {Rupicapra rupicapra) 
afgebeeld. 

Georgië 
Op de zegel van 1001. van Ge
orgië staat op de voorgrond een 
hert; het dier is evenwel te vaag 
afgebeeld om het te kunnen 
identificeren. 

Hongarije 
Links op de Hongaarse Europa
zegel van 27 f is een grijze gors 
{Emberiza cia) afgebeeld. 
Van de plant met de gele bloem 
zijn alleen de Engelse en Duitse 
naam in de folder vermeld. Mis

. I 1 
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Dank is verschuldigd aan de heren P.D. Jopse uit Kruiningen 
(vlinders) en C. Touw uit Amsterdam (schelpen) voor hun me
dewerking aan dit artikel. Ook de heer A. Merkx uit Utrecht, re
dacteur van hetVN/VEblad Grenzenloos, dank ik voor zijn toe
stemming de in dat blad gepubliceerde informatie over de Euro
pazegels van 1999 te mogen gebruiken. DV 

schien biedt de Duitse naam 
Lotwurz de floraverzamelaars 
nog de meeste aanknopings
punten. 
De informatie die de Hongaar
se PTT verstrekt over de plant 
met de paarse bloemen op de 
zegel van 32 f is te verwarrend 

wi 



om zelfs maar te vermelden. De 
roofvogel links is een giervalk 
(Falcorusticolus). 

Moldavië 
Tussen de bomen op de Euro
pazegel van 2.40 I. staat een 
hert. 

Polen 
De Poolse zegel wordt groten
deels in beslag genomen door 
een vliegende drieteenspecht 
(Picoides tridaetylus). Verder 
zien w/e een wisent {Bison bona-
sus), het symbool van het natio
nale park Bialowieski. 

Roemenië 
Op de voor Roemenië kwalita
tief gezien heel redelijke zegels 
zijn een slobeend {Anas dy-
peata) en een zwarte ooievaar 
{Ciconia nigra) afgebeeld. De 
zegels zitten in een velletje van 
zes zegels met twee vignetten. 

È\ 
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Rusland 
Op de Russische zegel is links 
een wisent {Bison bonasus) afge
beeld. In de bomen valt onder 
andere rechts een eekhoorn 
{Sciurus i/ulgaris) te ontdekken. 

^ nPHIiOfiHWO BklOCtDfPHWA WnOBÉÜMMK 
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Wit-Rusland 
Ook de laatste zegels die we in 
dit artikel bespreken tonen een 
rijke verscheidenheid aan die
ren. Helaas hebben we bij de 
hierna volgende 'inventarisatie' 
moeten afgaan op zwart/wit af
beeldingen. 
Op de ene zegel van 150.000 r. 
(Berizinsky-park) lijkt een bever 
{Castorfber) aan het werk te 
zijn. Links lopen een vos {Vul-
pes vuipes), een eland {Aices al-
ces) en een (bruine) beer {Ursus 
arctos) het zegelbeeld uit. 
Op de andere zegel van 
150.000 r. (Belovezhskaya-
woud) loopt een wisent {Bison 
bonasus) in het bos. Links zijn 
vogels, een wild zwijn {Sus scro-
fa), een edelherrt {Cervus elap-
hiis) en een lynx {Felis lynx) te 
zien. Op beide zegels staat 
rechtsonder ook een bloem. 

j OVERZICHT EUROPAZEGELS 1999 

Land 

1 Aland 
Albanië 

Andorra (Frans) 
Andorra (Spaans) 
Armenië 

Azerbeidzjan 

J Azoren 
België 

Bosnië-Herzegowina 
Bulgarije 

Cyprus 

1 Cyprus (Turks) 

Denemarken 

Duitsland 
j Estland 
1 Faeröer 
1 

Finland 

1 Frankrijk 
Georgië 

1 Gibraltar 

Griekenland 

Groenland 
j Groot-Brittannië 
' Guernsey 

Hongarije 

Ierland 

1 Italië 

Jersey 

Joegoslavië 

Kroatië 

^ Letland 

1 Liechtenstein 
1 j Litouwen 

1 Luxemburg 

Macedonië 

1 Madeira 
j Malta 

1 Man 

Moldavië 

Monaco 

] Ukraine 

Oostenrijk 
; Polen 
i Portugal 

Roemenië 

' Rusland 
' San Marino 

j SR Bosnië-Herz. 

1 Slovenië 
Slov^akije 

Spanje 
Tsjechië 

Turkije 

} Vaticaan 

1 Wit-Rusland 

IJsland 

Zweden 
1 
j Zwitsedand 

* ; Afkortmgen: B = blok: Pb 
* *: Naam van het park (tenzij 

Datum 

28.04 
01.05 

10.04 
06.05 
22.04 

28.04 

05.05 
12.04 

20.05 
13.04 

06.05 

17.05 

28.04 

04.05 
27.04 
25.05 

15.03 

26.04 
28.04 

04.03 

24.05 

07.05 
07.09 
27.04 

06.05 

29.04 

12.03 

27.04 

05.05 

12.03 

20.03 

01.03 

10.04 

17.05 

05.05 

05.05 
06.04 

04.03 

05.05 

05.05 

26.04 

18.06 
05.05 
05.05 
17.05 

05.05 
27.03 

04.05 

23.03 
05.05 

05.05 
05.05 

05.05 

23.03 

27.04 

20.05 

20.05 

05.05 

= postzegelboek 
anders vermeld) 

Aantal 

1 
2 

1 
1 
2 

2 

1 
2 

1 
2 

2 

2 

2 

1 
1 
2 

2 

1 
2 

4 

2 

1 
1 
4 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

I 
2 

2 

2 

2 

2 

1 
! 1 
2 

I 
2 

2 

1 
2 

1 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

Waarde(n) 

2.90 m. 
901. 
3101. 
3501. 
3 f. 
70 p. 
170d. 
250 d. 
1.000 m. 
3.000m. 
100 e. 
17 f. 
17 f. 
2m. 
1801. 
6001. 
I5c. 
30 c. 
75.000 1. 
200.000 1. 
4.50 k. 
5.50 k. 
llOp. 
5.50 k. 
6k. 
8k. 
2.70 f. 
3.20 f. 
3 f. 
801. 
lOOt. 
30 p. 
30 p. 
42 p. 
42 p. 
170 d. 
550 d. 
6k. 
19 p. 
20 p. 
25 p. 
30 p. 
37 p. 
27 f. 
32 f. 
30 p. 
40 p. 
8001. 
9001. 
21 p. 
25 p. 
31 p. 
63 p. 
6n. 
15 n. 
1.80 k. 
5.00 k. 
0.301. 
0.60 1. 
90 r. 
l.lOf. 
1.351. 
1.351. 
16 f. 
25 f. 
30 d. 
40 d. 
100 e. 
16 c. 
35 c. 
25 p. 
30 p. 
0.25 1. 
2.401. 
51. 
3 f. 
3 f. 
0.5 g. 
1.0 g. 
7s. 
1.40 z. 
100 e. 
5.700 1 
l.IOOl. 
5r. 
6501. 
1.2501. 
1.50 n. 
2.00 n. 
90s. 
9s. 
11 s. 
70 p. 
11 k. 
17 k. 
175.0001. 
200.000 1. 
8001. 
9001. 
150.000 r. 
150.000 r. 
50 k. 
75 k. 
7k. 
7k. 
90 r. 

* 

B 

B 

Pb 

B 

B 

E 
zE 
E 
E 
zE 

zkl 

zE 
E 
E 
zE 

B 

B 

B 

e; E = voorzien van Europ-logo; zE 

Onderwerp** 

Eiland Idö (provincie Kökar) 
Thethi 
Lura 
Divjaka 
Vallei van Sorteny 
Valld'Incles(dalbijCanillo) 
Khosrow 
Dilijan 
Gizilagach 
Girkan 
Natuurreservaat bij berg Pico 
De Bunt (Hamme) 
Marais 'd Harchies 
Riviergebied van de Una 
Natuurreservaat Ropotamo 
Natioaal Park Centr. Balkan 
Tripylos-reservaat 
Lara-Toxeftre-reservaat 
Sütunlu-vlakte 
Incarli-grot 
Natuurreservaat Vejleme 
Broedplaats eiland Langli (Waddenzee) 
Berchtesgaden 
Tolkuse raba-Pamu-laaglanden 
Waterval Svartifossur 
Waterval Foladarafossur 
Esplanade in Helsinki 
Eiland Ruissalo in Turku 
De Camarque 
Batsara-Bababeary 
Lagodekhy 
Turkse aap 
Provengaalse grasmus 
Ijsvogel 
Tandbaars 
Berg Olympus; top Mytikas (i.s.m. 550 d.) 
Berg Olympus, top Mytikas (i.s.m. 170 d.) 
Gestileerde ijsbeer 
Streeksgewijze beplanting 
Eiland Herm-planten 
Idem -vogels 
Idem - vlinders 
Idem -schelpen/vissen 
Aggtelek 
Bükk-gebergte 
Kilcoman-reservaat Cork) 
Phoenix-park in Dublin 
La Sila, Calabrië 
Archipel Toscane 
Howard Davis Park, St. Heiier 
Churchill Memorial Park, St. Brelade 
Coronation park, St. Aubin-Burcht 
La CoUette Gardens, St. Helier 
Kopaonik 
Lovcen 
Eiland Miljet bij Dubrovnik 
Lonjsko Polje 
Natuurreservaat Knstkalnu 
Gauja 
Moerasgebied Schwabbrünen-Aescher 
Ruggeler Riet 
AukTCtaitija 
Curonian Spit 
Haute-Sure 
Ardennes-Eifel 
Pelister 
Mavrovo 
Laurissilva bos 
Natuurreservaat Ghadira 
Simaz-reservaat 
Landhuis in Ballaglass Glen 
Waterval in Glen Maye 
De Lower Prut 
Rulers Forest 
Cudru-natuurgebied 
Buurtschap Font-Vieille 
Tuinen casino Monte Carlo 
Synievir 
Kharius 
Donau-Auen 
Bialowieski 
Peneda-Gerès 
Donau-delta met slobeend 
Donau-delta met zwarte ooievaar 
Oksky (provincie Ryazan) 
Monte Titanó 
Monte Titanó 
Kazara 
Perucica 
Triglav 
Hohe Tatra (rechterzegel, in samenh. m. 11 s.) 
Hohe Tatra (linkerzegel, in samenh. m. 9 s.) 
Monfraque (provincie Caréras) 
Sumava 
Podyje 
Köprülü-canyon 
Kackar-gebergte 
Roos 
Waterlelie 
Berizinsky 
Belovezhskaya 
Groep pseudo-kraters van Skütastadir 
Lavalandtong schiereiland Snaelfellsnes 
Tyresta 
Eilandje Gatska Sandön 
Hoorns van steenbok 

= zonder Europlogo 
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Aland 
Alderney 
Andorra Frans 
Andorra Spaans 
Aruba 
Aruba FDC 
Beigie 
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 
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POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Groenland 
Poslins 
1/9 
10/18 
18a/18k 
19/27 
28/29 
30 
31 
32 
33 
34 
36/52 
53/54 
56/58 
59 
62/63 
64 
70 
71 
91 
107 
117 
119/120 
121 
128 
131/133 
136/138 
141 
142 
143/44 
145/46 
149 
150 
153 64 
156 
157/59 
162/63 
164/65 
167/168 
185/86 
187/88 
189/92 
193/95 
196 
197/98 
199/04 
206/07 
208 

ƒ92 50 
283 50 
7 9 0 -
1 2 0 -
8 0 -

5 25 
5 25 

14 50 
6 50 
2 50 

35 -
5 75 
7 25 
5 25 
9 -
2 50 
3 25 
4 25 
3 50 
2 75 
8 25 
2 75 
4 25 

17 50 
3 50 
4 75 
3 50 
7 25 
4 25 
4 75 
3 50 
4 75 
3 75 
5 25 
8 75 
2 75 
7 75 
4 75 
650 
5 25 
4 75 
7 25 
2 25 

12 75 
16 50 
4 75 
875 

209/10 
211/12 
213 
216 
219/21 
227/29 
233/34 
237/39 
240/41 
263/65 
266/71 
278/81 
Blokken 
1 
2 
3 
5 
11 
12 
Pakket 
1 
2 
4 
Thale 
115 
Ierland 
Poslfris 
13/15 
13b 
18 
37/39 
40/51 
41a 
55/57 
58 
59 
60/61 
64 
68/70 
71/72 
73/74 
75/76 
77 
78/92 
93/94 
95/96 
97/98 
101 
102/03 

Nrs 
2150 

4 25 
2 75 
2 75 
6 50 
7 25 
3 25 
7 25 
4 25 
5 25 
7 25 
5 75 

9 50 
4 25 

2150 
1175 
6 50 
6 50 

3 3 5 -
1 4 5 -

77 50 

42 50 

4 2 0 -
3 8 0 -
28 50 

4 5 0 -
1 9 5 -
25-
28 50 

2 75 
150 
950 
2 -

4 7 5 -
8 50 

10 75 
1350 
150 

1 9 0 -
47 50 

2 25 
5 -
150 

1175 

104/05 
106/07 
108/09 
110/11 
113/15 
116/17 
118/19 
122/23 
124/25 
126/27 
128/29 
136/37 
138/39 
140/41 
142/43 
144/45 
146/47 
148/49 
150/52 
153/54 
155/56 
157/58 
159/60 
161/62 
163/64 
165/66 
167/68 
169/70 
171/72 
173/74 
175/76 
177/84 
n paren 
185/86 
187/88 
189/90 
191/92 
211/26 
232/33 
241/43 
246/49 
n paren 
252/66 
267/68 
276/77 
278/79 
289/90 
291/92 
300/02 

Inlichtingen verknjgbaar bij 

volgens Yvert et Tellier 

7 50 
8 50 
3 50 
950 

27 25 
4 50 

27 50 
12 50 
2175 
16 25 
1550 
1675 
2 0 -

8 50 
2150 

2 25 
19 25 

7 25 
7 25 
6 50 
3 -
3 50 
6 -
2 -
7 25 
6 50 
7 25 
3 50 
6 50 
6 50 
650 
850 

18-
150 
2 -
125 
2 -

4250 
3 -
3 50 
7 20 

14 50 
47 50 

3 50 
3 50 
850 
3 -
3 -
975 

304/05 
309/10 
317/18 
LP 1/7 
Blokken 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Port 
1/4 
5/10 
11/14 
15/21 
25/31 
35/45 
Luiemburg 
Poslins 
95/09 
160/63 
182/86 
187/91 
192/96 
209/13 
214/18 
226/30 
233 
234/38 
239/43 
244/48 
251 
252/57 
275 
276/81 
282/87 
288/93 
294/99 
300/05 
306/11 
312/21 
324/29 
333 
334/35 
356/59 
360/66 
367/71 

4 75 
3 50 
4 25 

29 50 

2150 
1150 
5 50 
7 75 
7 25 
6 50 
6 50 

17150 
53 50 
27 50 
6 -
2 50 
8 50 

35 -
150 
150 

14 50 
125 
8 50 

16 25 
33 50 
5 25 

75 -
8 0 -

1 0 5 -
7 25 

1 1 5 -
3 50 

9250 
15-
26 50 
15 50 
47 50 
2 0 -

7 50 
35 -

2 50 
15-
1 -
125 
2 25 

384/87 
388/91 
392/97 
398/01 
402/05 
406/09 
413/24 
425/28 
429/32 
433/38 
439/42 
443/48 
449/52 
454a 
455/60 
461/64 
465/70 
471 
472 
482 
483 
484/89 
490/93 
496/99 
500/05 
506/07 
508/09 
510 
511/13 
517 
518/19 
520/25 
526/27 
528/30 
531/33 
534/39 
544a/47 
553/58 
570/75 
vanaf hier 
indien voo 

1 — 
175 

4 0 -
12 75 
1150 
24 50 
3350 
23 50 
20-
7 0 -
25 -

1 6 0 -
23 50 
75-
4650 
2850 
15-
4 75 
3 50 
5 75 

1175 
2850 
850 

10-
16 75 
3 25 
6 25 
2 -

57 50 
225 
4 50 

1175 
3 50 
6 50 

50-
9 -
850 
850 
7 75 

radio 
12cl per Yvert Frank 
LP 1/6 
7/15 
16/20 
21 
Blokken 
3 
4 

10-
4 75 

77 50 
3 -

80-
175 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Dienst 
174/86 
195 
196 
197 
Post 
1/7 
10/16 
17/22 
23/36 
Telegram 
1/5 

1950 
13 25 
83 50 

4 25 
5 75 
5 75 
2 25 
4 75 
2 75 
350 
5 75 
7 25 

5 -
3 50 
3 -
3 -

1 2 0 -
6 -

18-
10 75 

9150 
Dmtse Oezelting 
17/32 10 75 
Dienst mei plakker 
54/65 
67/76 
77/81 
129/43 
144/48 

7150 
140 — 
65 -
2 5 -
1650 

NL Munten Good 
1875/10 
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 
180 
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 2162775 

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. 
Zwitseriand 

2% Korting 
109,00 
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 

Bestel per post of bezoek onze 
winkel op internet of in Heemstede 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfnsse motiefzegels, 

(gratis pnjslijsten met Michel-nummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517 1100 DA ADAM tel en tax 020 6974978 e-mail wien@chellonl 

NIEUWE MICHEL 
EDITIES 

7 juli Duitsland 2000/01 in kleur ƒ 42,50 
7)uli Oost Europa 2000/01 ƒ 78,00 
8 sept West Europa 2000/01 - 2 delen ƒ 99,90 
Ssept Ganzsachen West Europa 2000/01 ƒ119,50 
Michel Soft 
Spoorweg Motief Europa op CD Rom ƒ 62 00 reeds leverbaar 
Duitsland CD-Roms compleet nu ƒ 93,00 reeds leverbaar 

Wijzigingen m pnjzen en data voorbehouden 

auf der heide Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 030 6933011 postgiro rnr 1700 

Bezoek onze website: 
www.pzh-vanvliet.nl 

http://www.postzegelhandel.com
mailto:Phil@Postzegelhandet.com
http://www.pzh-vanvliet.nl
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Coordinator Commissie 
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3502 HA Utrecht 
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©0725711935 
Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistraat 133 
2324 KC Leiden, ©0715761720 

BONDSVERGADERIKG OP 15 APRIL 
HAD EEN VLOT VERLOOP 

Op 15 april werd in de 
grote vergaderzaal van 
het Vogelpark Avifauna 
de jaarlijkse Algemene 
Vergaderingvan de Bond 
gehouden. De bijeen
komstwerd geopend 
door de vicevoorzitter, 
de heer H. Buitenkamp, 
die na het voortijdige ver
trek om medische rede
nen van de voorzitter, de 
heerG.A. Geerts, het 
voorzitterschap waar
nam. 

De heer Buitenkamp kon 
vertegenwoordigers van 
ruim 60 verenigingen en 
enkele tientallen geno
digden welkom heten. In 
zijn openingstoespraak 
memoreerde hij in het 
kort de belangrijke ge
beurtenissen binnen de 
Bond in het afgelopen 
jaar. De leden die in de 
afgelopen periode overle
den, werden daarna eni
ge momenten staande 
herdacht. Vervolgens gaf 
de heer Buitenkamp een 
toelichting op het beleid 
van het Bondsbestuur in 
de komende tijd, waarbij 
met name aandacht zal 
worden gegeven aan een 
duidelijke afbakening 
van kernactiviteiten. Zo 
zal het beleid ten aanzien 
van tentoonstellingen zo 

veel mogelijk worden 
aangepast aan het beleid 
in de ons omringende 
landen. Over het beleid 
ten aanzien van de Re
gio's merkte de vice
voorzitter op dat die er 
niet zijn voor de Bond, 
maar voor de in de Re
gio's aanwezige vereni
gingen. Hij sprak de 
hoop uit dat de Regio's 
door het aandragen van 
ideeën een bijdrage zul
len leveren aan het beleid 
van de Bond. 
Op het gebied van de fila
telistische vorming is 
met name door de heer 
Langhorst in de afgelo
pen periode veel werk 
verricht. Om zich verder 
als coördinator van de 
commissie Filatelistische 

Vorming geheel aan deze 
activiteiten te kunnen 
wijden, heeft de heer 
Langhorst zich na over
leg met het Bondsbestuur 
teruggetrokken als kan
didaatbestuurslid. 

De vicevoorzitter meld
de dat de voorbereidin
gen voor de Amphilex 
2002 doorgaan, ondanks 
de door PTT toegezegde 
beperkte financiële mid
delen. Door presentaties 
in het buitenland zal ook 
de belangstelling buiten 
Nederland voor deze ten
toonstelling worden ge
wekt. 
Na de openingstoespraak 
werd aan de aanwezigen 
het voorstel voorgelegd 
om de heer J. Voskuil te 
benoemen tot erelid, 
waarmee met applaus 
werd ingestemd. Vervol
gens werd aan de heer C. 

Viccuoorzitter Buitenkamp (rechts) ouerhandigt de nieuuif Bondspreses, 
de heer T.J. Koek, de uoorzittershamer. 

Spoelman de Wallerme
daille uitgereikt en ont
ving de heer G.A. Geerts 
de Bondsspeld in goud. 
Namens het Costerus
Kapittel maakte de vice
voorzitter bekend dat 
twee Van der Willigen
medailles waren toege
kend. Elders op deze 
Bondspagina's wordt na
der ingegaan op genoem
de onderscheidingen. 

Het voorstel tot aanpas
sing van de Bondscontri
butie werd na uitvoerige 
discussie en na stem
ming goedgekeurd. De 
overige voorstellen van 
het bestuur, waaronder 
diverse wijzigingen van 
het Bondstentoonstel
lingsreglement en de di
verse jaarverslagen wer
den vervolgens in snel 
tempo door de aanwezi
gen goedgekeurd. Bij de 
bestuursverkiezing werd 
de heer T.J. Koek be
noemd tot voorzitter en 
de heer B. Mol tot lid van 
het bestuur. Door het 
vlotte verloop van de ver
gadering kon de nieuw 
benoemde voorzitter al 
om 15.00 uur alle aanwe
zigen bedanken voor hun 
aanwezigheid en hun in
breng. Velen maakten 
daarna gebruik van de 
Bondsborrel om vervol
gens deel te nemen aan 
een voortreffelijk en zeer 
geanimeerd Bondsdiner. 

DE HEER T J . KOEK BENOEMD 
ALS NIEUWE BONDSVOORZITTER 

Tijdens de Algemene Ver
gadering werd de heer T. 
(Ties) J. Koek op voor
dracht van het bestuur 
met algemene stemmen 
tot voorzitter van de 
Bond benoemd. Hij volgt 
daarmee de heer G.A. 
Geerts op, die onlangs 
om gezondheidsredenen 
moest terugtreden. 
De heer Koek (60) is bur
gemeester van de ge
meente Rheden, een 
functie die hij nog tot 
eind 2001 denkt aan te 
houden. Naast zijn bur
gemeesterschap is de 
heer Koek altijd zeer ac
tief geweest in het maat
schappelijk leven; hij ver
vult nog steeds een aantal 
nevenfuncties, zoals ere
voorzitter van de Konink
lijke Maatschappij voor 
Tuinbouw en Plantkun
de, waarvan hij tot voor 

kort jarenlang voorzitter 
is geweest. Ook is hij lid 
van het bestuur van de 
Coöperatie Achmea 
Groep, voorzitter van de 

De nieuuie uoorzitter van de Bond: 
de heer T.J. Koek. 

Provinciale Afdeling Gel
derland van de Vereni
ging Koninklijke Neder
landse Heidemaatschap

pij, lid van de Commissie 
Internationale Aangele
genheden van de Vereni
ging van Nederlandse 
Gemeenten, enz. 
Na zijn benoeming met 
algemene stemmen tot 
Bondsvoorzitter dankte 
de heer Koek de aanwezi
gen voor het in hem ge
stelde vertrouwen en 
sprak de hoop uit dat de 
verenigingsbesturen en 
het Bondsbestuur in de 
toekomst op realistische 
wijze met elkaar zullen 
omgaan. 
De heer Koek riep de ver
enigingen op om geza
menlijk een front te vor
men in het belang van de 
verzamelaars. Er is veel 
werk te doen; in de filate
lie zijn er allerlei ontwik
kelingen, er zijn kansen, 
maar ook bedreigingen 
en het Bondsbestuur 
heeft daarbij de onder
steuning van de vereni
gingsbesturen nodig. 

Daarbij zal hij zich toe
gankelijk opstellen en op 
collegiale wijze met de 
besturen omgaan, aldus 
de heer Koek. Met be
trekking tot zijn filatelis
tische kwaliteiten merkte 
de heer Koek op dat hij 
een enthousiast thema
tisch verzamelaar (rozen 
en brandweer) is, maar 
dat zijn verdere activitei
ten tot nu toe beperkt zijn 
gebleven tot het officieel 
openen van postzegelten
toonstellingen. Deson
danks hoopte hij dat dit 
voldoende zou zijn om 
tot een vruchtbare sa
menwerking te komen. 

BONDSBUREAU 
EVEN GESLOTEN 

In verband met de vakan
tieperiode is het Bonds
bureau gesloten van vrij
dag 30 juni tot en met 
maandag 31 juli. 

http://www.nbfV.nl


'LINTJESREGEN' TIJDENS DE ALGEMENE 
VERGADERING VAN DE BOND IN ALPHEN 

Terwijl buiten cie verga
derzaal de regen af en toe 
met 'bakken' uit de lucht 
viel, werden op de Alge
mene Vergadering een 
aantal onderscheidingen 
uitgereikt aan personen 
die zich in de afgelopen 
jaren op verschillende 
terreinen van de filatelie 
zeer verdienstelijk heb
ben gemaakt en dat ei
genlijk nog steeds doen. 
Aan de heerC. Spoelman 
werd door het Bondsbe-
stuur de Waller-medaille 
toegekend voor zijn on
vermoeide inzet voor de 
filatelie in Nederland en 
daarbuiten. De heer 
Spoelman heeft van 1983 
tot 1992 in verschillende 
functies deel uitgemaakt 
van het Bondsbestuur, in 
welke tijd veel noodzake
lijke veranderingen wer
den doorgevoerd. Tevens 
stelde hij vanaf 1983 als 
Bondsbibliothecaris zijn 
capaciteiten in dienst van 

de bibliotheek, die toen 
nog een onderdeel was 
van de bibliotheek in 
Arnhem. In 1987 werd de 
Bondsbibliotheek zelf
standig en verhuisde hij 
deze naar Baarn, waar de 
heer Spoelman tot op he
den de functie van 
Bondsbibliothecaris met 
grote vakkundigheid ver
vult. In de loop der jaren 
bracht hij de bibliotheek 
tot grote bloei en op een 
internationaal niveau. 
Door zijn deskundigheid 
en speurzin wist hij waar
devolle boeken en andere 
publicaties aan de collec
tie toe te voegen, waar
door de bibliotheek ook 
bezoekers uit het buiten
land trekt. Zelf is de heer 
Spoelman ook een zeer 
actief verzamelaar, die 
met zijn inzendingen de 
hoogste nadonale en in
ternationale bekroningen 
behaalde. Naast zijn 
functie van Bondsbiblio-

De Bondsspcid in goud u;erd aan scheidend uoorzitter G.A. Gecrts (links) 
uitgereikt door uicc-voorzitter H. Buitcnkomp. 

De prestigieuze Waller-medaille uoor personen die zich op bijzondere 
ujijzc verdienstelijk hebben gemaairt uoor dejïlatelie werd uitgcreiict aan 
Bondsbibliothecaris C. Spoelman (links). 

thecaris vertegenwoor
digt de heer Spoelman de 
Bond in de FIP commis
sie voor literatuur, waar
van hij tevens bestuurslid 
is, en bovendien is hij lid 
van de FIP commissie 
voor Fiscale Filatelie. 
Aan de heer G.A. Geerts, 
onlangs teruggetreden 
als Bondsvoorzitter, 
werd de Bondsspeld in 
goud toegekend. De heer 
Geerts heeft gedurende 
twee jaar met grote inzet 
en op meer dan voortref
felijke wijze niet alleen de 
belangen van de Bond, 
maar in diverse situaties 
ook die van de verenigin
gen en individuele leden 
gediend. Hoewel volgens 
de 'administratieve regel
tjes' de Bondsspeld al
leen kan worden toege
kend aan bestuurders van 
verenigingen, was het 
Bondsbestuur van me
ning dat de bijzondere 
omstandigheden waar
onder de heer Geerts des
tijds het voorzitterschap 
aanvaardde en de bijzon

dere wijze waarop hij ver
volgens deze functie ver
vulde, de meest in aan
merking komende blijk 
van waardering was. 
Door het Costerus-Kapit-
tel, een bijzondere com
missie van de Bond, werd 
tweemaal de Van der Wil-
ligen-medaille toege
kend. Deze onderschei
ding, bedoeld als aan
moediging voor filatelis-
tische studie en het pu
bliceren van de resultaten 
daarvan, werd toegekend 

aan de redactie van de ze
vende editie van Geuzen-
dam's Catalogus, be
staande uit de heren B. 
Hellebrekers, J.I.M. Da-
men en M.T. Bulterman. 
Ook werd de medaille 
toegekend aan de heer J. 
Boon, webmaster van de 
internetsite van de Bond. 
De heer Boon verzorgt al 
enkele jaren met grote 
toewijding de vormge
ving van de informatie 
over de Bond; bovendien 
beheert hij de sites van de 
vereniging Po&Po en de 
NVPV. De kwaliteitvan 
de Bondssite werd al in 
1999 door de FIP, na eva
luatie van bijna 70 filate-
listische websites uit de 
hele wereld, bekroond 
met het 3-sterren logo 
van de FIP, dat sindsdien 
op de homepage van de 
Bondssite mag worden 
getoond. Het toekennen 
van deze medaille voor fi-
latelistische literatuur 
aan een internetsite met 
filatelistische informatie 
is een primeur. 

De webmaster van de internetsite van de Bond, Jan Boon (rechts), bckijlrt 
de zojuist aan hem uitgereikte Van dcrWilligen-medaille. 

ALGEMENE VERGADERING BESLUIT TOT 
AANPASSING BONDSCONTRIBUTIE 

Op voorstel van het 
Bondsbestuur besloot de 
Algemene Vergadering 
tot een contribufieverho-
ging voor de leden van de 
verenigingen met ƒ 2,00 
per jaar. De contributie
verhoging gaat in met in
gang van I januari 2001, 
waarna de contributie 
ƒ6,50 per lid/per jaar be
draagt. De Bondspen
ningmeester, de heer S. 
Tuin, gaf vóór de behan
deling van dit agenda
punt een uitgebreide toe
lichting op de huidige en 
de in de komende jaren te 
verwachten financiële si
tuatie van de Bond. Door 
sterke vermindering van 
de rente-inkomsten en 
afname van het aantal bij 
de verenigingen aange
sloten leden, komt de fi
nanciële positie van de 
Bond in gevaar, terwijl nu 

al de begroting is 'uitge
kleed'. Door het tekort 
aan financiële middelen 
wordt bovendien een ver
nieuwing van het beleid 
bemoeilijkt. 
Volgend op de toelich

tingvan de heer Tuin, 
werden door de aanwezi
gen vele vragen gesteld, 
met name over de hoge 
kosten van de huisvesting 
van het Bondsbureau. 
Het bestuur erkent deze 
hoge uitgavenpost en is 
daarom al enige tijd op 
zoek naar een minder 

kostbaar onderkomen, 
waarbij de voorkeur uit
gaat naar het aankopen 
van een pand. In de prak
tijk blijkt dat niet eenvou
dig, zeker niet in het cen
trum van het land en 
daarom zal ook de her
huisvesting van het 
Bondsbureau naar ver

wachting niet goedkoop 
zijn. Het voorstel tot con
tributieverhoging werd 
tenslotte na stemming, 
waarbij opmerkelijk veel 
per volmacht uitgebrach
te tegenstemmen werden 
geteld, met 217 stemmen 
vóór en 182 stemmen té
gen, aangenomen. 

ROTTERDAM 2 0 0 1 : NATIONALE 
TENTOONSTELLING IN CATEGORIE 1 

Van vrijdag 20 tot en met 
zondag 22 april 2001 
wordt in het Congrescen
trum Ahoy' in Rotterdam 
de nationale categorie i-
tentoonstelling Rotterdam 
2001 gehouden. De ten
toonstelling wordt geor
ganiseerd door de Geza
menlijke Stuurgroep Eve
nementen (GSE) en de 
Stichting Comité Dag van 
de Postzegel Rotterdam 
in samenwerking met ze
ven postzegelverenigin

gen in en om Rotterdam. 
Op ruim 600 m^ zal fila-
telistisch topmateriaal in 
de wedstrijdklasse en de 
jeugdklasse worden ge
toond. Daarnaast zullen 
er ca. 40 NVPH- handela-

renstands aanwezig zijn 
en is de PTT er met een 
filatelieloket. De HCC 
Computer Club geeft de
monstraties over 'filatelie 
per computer'. Voor de 
jeugd èn volwassenen is 
er een dubbeltjeshoek. 
Verder wordt een specia
le tentoonstellingsenve-

ROÏÏERDAM 200t 

lop verkocht. De tentoon
stelling is gratis toegan
kelijk en ook de tentoon
stellingscatalogus is gra
tis! Het Congrescentrum 
Rotterdam Ahoy' be
schikt over voldoende 
parkeergelegenheid en is 
gemakkelijk te bereiken 
met openbaar vervoer. 
Verzamelaars die willen 
deelnemen aan de ten
toonstelling kunnen een 
aanmeldingsformulier 
aanvragen bij de heer J.F. 
Rodenburg, Botanie-
straat 8, 2628 ED Delft; 
telefoon 015-2141202. 



DE HEER B. MOL 
BESTUURSLID BOND 

De heer B. (Ben) Mol 
(55), die al enige tijd als 
kandidaat-lid deel uit
maakt van het Bondsbe-
stuur, werd door de Alge

mene Vergadering tot be
stuurslid benoemd. 
De heer Mol kan bogen 
op een langdurige loop
baan bij de Nederlandse 
Spoorwegen en bij de 
Aedes vereniging van wo
ningcorporaties. 
Momenteel is hij werk
zaam bij een adviesbu
reau in de functie van ad
viseur voor opleiding en 
training. 
Daarnaast is de heer Mol 
actief als secretaris van 
de Scholengemeenschap 
Heerenlanden College 
Leerdam en op filatelis-
tisch gebied als voorzit
ter van de afdeling Leer
dam van de NVPV. 
Als verzamelaar gaat zijn 
belangstelling onder 
meer uit naar Australië, 
Japan en 'bruggen'. 

DE HEER J. VOSKUIL 
ERELID VAN DE BOND 

Door de Algemene Ver
gadering in Alphen aan 
den Rijn werd de heer J. 
Voskuil benoemd tot ere
lid van de Bond. 
De heer Voskuil heeft 
door zijn optreden en 
door zijn bestuurlijke ca
paciteiten grote verdien
sten op fdatelistisch ge
bied in binnen- en bui
tenland. Als vice-voorzit-
ter van het Bondsbestuur 
heeft hij zich enige jaren 
met grote zorg ingezet 
voor alle aspecten ver
bonden aan de functie 
van FIP- en FEPA-verte-
genwoordiger in deze in
ternationale organisa
ties. Daarnaast kreeg de 
heer Voskuil nationale en 

EXCURSIE NAAR DE 
COLLECT-CLUB 

Het Bondsbestuur heeft 
van de Directeur Afdeling 
Consumentenmarkt van 
Koninklijke PTT Post een 
uitnodiging ontvangen 
voor een bezoek van re
dacteuren van vereni
gingsbladen aan de Col-
iect-CIub (voorheen Verza-
melservice) in Gronin

gen. Het is de bedoeling 
dit bezoek plaats te doen 
vinden op een vrijdag in 
de maand juni. Tijdens 
het bezoek zal informatie 
worden gegeven over het 
werk van de Collert-Club 

en een rondleiding door 
het bedrijf worden ge
maakt. Het bezoek duurt 
van 11.00 tot ca. 15.00 
uur. Reiskosten naar 
Groningen zijn voor ei
gen rekening van de be
zoekers. Belangstellen
den kunnen zich voor dit 
bezoek opgeven bij het 
Bondsbureau, met opga
ve van de voorkeur van de 
datum van het bezoek. 

Als bcuiijs van zijn erelidmaotschap en als waardering uoor zijn vele ucr-
diensten ontving de heer Voskuil uit handen uan de mce-uoorzitter een 
oorkonde en een Makkumer bord. 

internationale bekend
heid en waardering door 
zijn artikelen over de Ne
derlandse veldpost in 
oorlogstijd en tijdens vre
desmissies van de Ver
enigde Naties. Hij zorgde 
voor een substantiële bij
drage in de publicatie De 
Nederlandse postcensuur 
in de Eerste Wereldoor
log; bovendien had en 
heeft hij een grote en 
waardevolle inbreng in 
het Handboek Postwaar-
den Nederland, waarvan 
hij tevens redacteur is. 
Voor zijn wetenschappe
lijke publicaties en ande

re filatelistische bijdra
gen ontving de heer Vos
kuil in 1987 de Costerus-
medaille. Ook had de 
heer Voskuil een zeer be
langrijk aandeel in de tot
standkoming van de Lis-
se-Conferenties, die zich 
in een steeds groter wor
dende internationale fila
telistische belangstelling 
mochten verheugen. Na 
zijn vertrek uit het 
Bondsbestuur aanvaard
de hij een bestuursfunc
tie in de FEPA, waarin hij 
thans nog de functie van 
Secretaris-Generaal ver
vult. 

VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos. 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 



P.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 070 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@compuserve.com 
Postgiro 125.34.14 VSB-Bank 80.70.90.077 
Orders tot ƒ 150,00 + ƒ 6,00 verzendkosten bij vooruitbetaling, 
anders werkelijke verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

V r a a g g r a t i s o n z e u i t g e b r e i d e p r i j s l i j s t a a n ! 

Nieuw Zeeland speciaal 2 0 0 0 
C & P speciale catalogus Nieuw Zeeland 2000 in kleur 
ACS catalogus Nieuw Zeeland 2000 in kleur 
VST pocketcatalogus Australië incl. AAT 2000 in kleur 

v̂ B & W speciale catalogus Australië "Kangaroos" 1999 

210,00 
17,50 
23,50 
80,00 

119,50^ 

Z w e d e n 2 0 0 0 

Munten & Bankbi l je t ten 
Krause wereldcatalogus Munten 20e eeuw editie 2001 
Krause wereldcatalogus Munten 17e eeuw 2e editie 155,00 
Bruce wereldcatalogus Bankbiljetten 1961-2000 96,00 
Bolten handboek Nederlandse Bankbiljetten 1814-2002 in kleur 149,00 

Domfil themat ische ca ta log i 
Facit catalogus Zweden 2000 met julmarken in kleur 49,50 
Facit speciale catalogus Scandinavië 2000 105,00 
OFK speciale catalogus Noonwegen 2000 in kleur 92,50 
Fillips speciale catalogus Aland 2000 39,50 

Aanbiedingen 
Michel Overzee deel 2; Caribische Eilanden 1995 49,50 
US Postal catalogus USA 1999 in kleur 25,00 
Unitrade speciale cat. Canada & Gebieden 1999 in kleur 25,00 
SASCC spec. cat. Zuid-Afrika/Gebieden/SWA/Rhodesia 1999 49,50 
SST spec. cat. Thailand 2000 in kleur (licht beschadigd) 29,50 
Edifil catalogus Spanje 2000 in kleur (licht beschadigd) 19,50 

^̂ Zolang de voorraad strekt; meer aanbiedingen in onze winkel I 

Domfil wereldcatalogi hebben Michel- & Yvertnummering 
Padvinders & Jeugdbewegingen op zegels 2000 in kleur 85,95 
Vogels op zegels 2000 64,00 
Katten (Huiskatten) op zegels 2000 in kleur 49,00 
Paddestoelen op zegels 2000 in kleur 39,50 
Sport op zegels 1994 1700 paginas 85,00 

Aanbieding Pergami jnzak jes 
1000 Pergamijnzakjes 45 x 60 mm 
1000 Pergamijnzakjes 62 x 62 mm 
1000 Pergamijnzakjes 65 x 102 mm 
1000 Pergamijnzakjes 85 x 117 mm 
.Aanbieding is geldig tot 30-06-2000 

van 50,00 voor 45,00 
van 60,00 voor 50,00 
van 60,00 voor 50,00 
van 70,00 voor 60,00 

In onze v\rinkel vindt U een breed assortiment ^^an o.a. 
loupen, albums en aanbiedingen catalogi & literatuur 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 108 
8 juli 2000. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 7 juli van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 109, te houden op 16 september 2000. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

mailto:pwmeinhardt@compuserve.com


SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

4M 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ajbeeUmg meldina 
3/352 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 

ANDORRA FRANS 
i74'oo. Flora: Campanula 
cochlearifolia. 
2.70 F. (€ 0.41) Klokjes
bloem. 
95'oo. Europa 2000. 

IA POSTS HX» 

3. F. (€ 0.46). Alle bij Post
Europ aangesloten landen 
geven één zegel met dezelfde 
afbeelding uit**. 

BELGIË 
85'oo. Sport, Sydney 2000. 
Twee toeslagzegels I7H4 fr. 
{€ 0.42Ho.io), blok met toe
slag 30^7 fr. (* 0.7410.17), 
zegel zonder toeslag 17 fr. 
(€ 0.42). Resp. taekwondo en 
Olympische ringen; Paralym
pics; triatlon, Olympische 
ringen en beeldmerk Olym
philex; beeldmerk Belgische 
Olympische team. 
85'oo. Muziek. 
Postzegelboekje met zes ze
gels zonder aanduiding van 
nominale waarde. Resp. kla
vecimbel, viool, iikorige 
luit, discantgamba, drie 
trompetten, beeltenis van 
J.S. Bach. 
85'oo. Fauna, vogels. 
1,2, 3,5 fr. (€0.02, 0.05, 
0.07, 0.12). Resp. kruisbek, 
boomkruiper, graspieper, 
keep. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
gii'gg. Frankeerzegel 'ar
cheologische opgravingen', 
o.io M. Ruine burcht 
'Osanici' bij Stolac. 
22ii'9g. Kerstmis. 
0.30 M. Geboorte van 
Christus, (mozaïek). 

BULGARIJE 
i52'oo. Onderhandelingen 
over het lidmaatschap EU*. 
0.18 L. Europabeeldmerk, 
Bulgaarse vlag. 

Zonder datum. Gedenkdagen 
van de post. 
Blok van viermaal 0.60 L. 

CYPRUS 
95'oo. Europa 2000. 
30 c. Alle bij PostEurop aan
gesloten landen geven één 
zegel met dezelfde afbeel
ding uit**. 
95'oo. Vijftigjarig bestaan 
Cyprische Rode Kruis. 
15 c. 
95'oo. Vijftigjarig bestaan 
WMO*. 
30 c. 
gj'oo. Ter nagedachtenis 
en als eerbewijs aan de strij
ders in het ondergrondse \e
gerEOKA'55'59. 
15 c. 

CYPRUS TURKS 
23'oo. Millennium, internet. 
75.000,150.000, 275.000, 
300.000 TL. Resp. mobiele 
telefoon, symbolische afbeel
ding, computer, satelliet. 

DENEIVLARKEN 
95'oo. De twintigste eeuw, 
II (zie ook melding 2/144). 
4., 5., 5.50 en 6.75 kr. Resp. 
titelpagina van dagblad 
'Politiken' van 5 juni 1915: 
het vrouwenkiesrecht in 
grondwet opgenomen; 
politieke spotprent 1933 
Herluf Jensenius (18881966): 
het 'KanslergadeCom
promis'; film 'Lykkehjulet' 
(Rad van fortuin) 1927 met 
komisch duo Fyrtärnet en 
Bivognen; communicatie in 
1925: de radio, afgebeeld 
titelpagina van radiogids. 

LITIKEN 1 
i i j i 

mm 
1915 DENMARK 't 

■1 1 
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95'oo. De verbinding over 
de Öresund. 
Twee zegels van 4.50 kr. De 
Oresundbrug en de Óresund
omgeving. De brug verbindt 
Denemarken met Zweden. 
Beide zegels worden ook in 
Zweden uitgegeven. 

95'oo. Europa 2000. 
9.75 kr. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
één zegel met dezelÖe 
afbeelding uit**. 

DUITSLAND 
i25'oo. Europa 2000. 
110 Pf (€ 0.56). Alle bij Post
Europ aangesloten landen 
geven één zegel met dezelfde 
afbeelding uit**. Postzegel
boekje. 
i25'oo. Driehonderdste ge
boortedag Nikolaus Ludwig 
von Zinzendorf 17001760); 
stichter broedergemeente 
van de Hernhutters, 
iio Pf. Zinzendorf in 1742 
samen met opperhoofd 
Irokezen bij zendingsarbeid. 

[ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I 

i25'oo. Toeslagserie: 
milieubescherming 
'Der Boden lebt'. 
iio I 50 Pf Kindertekening, 
landschap met weiden, 
velden, bloemen en dieren. 

v ^ n v m ^ ^ ^ ^ ^ n ^ w 
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FRANKRIJK 
i74'oo. Serie de eeuw op 
postzegels  Sport. 
Blok met tweemaal vijf zegels 
van 3. F. (€ 0.46). Zegels met 
Marcel Cerdan, wereld
kampioen boksen 1948; 
Carl Lewis, aüeet, in 1984 vier 
gouden medailles Olympische 
spelen Los Angeles; Charles 
Lindbergh, vloog in 1927 in 
eenmotorige Spirit of 
St. Louis zonder tussenlan
dingvan New York naar Parijs; 

MO 50 

JeanClaude Killy, drie maal 
goud Olympische winter
spelen Grenoble; 1998 

Frankrijk wereld
kampioen voetbal. 

ESTLAND 
3i3'oo. Frankeerzegel, 
wapenschild. 
3.60 kr. Leeuwen. 

74'oo. Flora; korenbloem. 
4.80 kr. Korenbloem 
(Centaurea cyanus), 
nationale symbool Estland. 

224'oo. Jaar 
van het boek. 
3.60 kr. 
Oudste nog 
bestaande 
publikatie in 
het Estisch, 
catechismus 
uit 1535 van 
Simon 
Wanradt en 
Johann Koell. 

g.j'oo.Oude auto's. 
Blok met vijf zegels i. F. 
(€ 0.15} en vijf zegels 2. F. 
(€ 0.30). Resp. Bugatti 35, 
Citroen Traction, Renault 
4CV, Siraca Chambord, 
Hispano Suiza K6 en 
Coccinelle Volkswagen, 
Cadillac 62, Peugeot 203, 
Citroen DS19, Ferrari 250 
GTO. 

225'oo. Drieënzeventigste 
congres van de FF AP* in 
Nevers. 
3. F. (€ 0.46). Waterkan van 
aardewerk uit de 17de eeuw, 
Nevers. 

GROOTBRITTANNIË 
i52'oo. Frankeerzegel: 
honderdvijftig jaar post
zegels (1990). 
ist. Koningin Victoria en 
koningin Elisabeth II. 
66'oo. 'People and Place'; 
millenniumzegels 2000, 
VI, nrs2i, 22, 23, 24. 
Zegels 2nd, ist, 45, 65p. 
Resp. 'Millennium greens/all 
regions', op tweehonderd
vijftig plaatsen in Engeland 
komt er groene ruimte bij 
(dansende mensen op gras); 
'Gateshead millennium 
bridge', verbindt Gateshead
kantvan Tyne met kade 
Newcastle; 'Mile end park/
London', unieke recreatie
ruimte voor de 21ste eeuw 
(gras met madeliefje); 'On 
the line/all regions', 
Afrikaanse hut en cottage 
smelten samen, vragen aan
dacht voor de toekomst van 
de aarde en onze rol als 
wereldburgers. 
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ITALIË 
64'oo. Honderd
vijftigste verjaar
dag van het 
tijdschrift 'La 
CiviltaCattolica'. 
800 L. (€ 0.41). Op 
de achtergrond 
een bibliotheek, 
rechts symbool 
orde der Jezuïten. 

95'oo. Europa 2000. 
3. F. (€ 0.46). Alle bij Post
Europ aangesloten landen 
geven één zegel met dezelfde 
afbeelding uit**. 
i55'oo. HenriLouis 
Duhamel du Monceau 
(17001782). 
4.50 F. (€0.69). 
H.L. Duhamel du Monceau, 
grondlegger van de moderne 
boomkunde, met bomen. 

84'oo. Honderdvijftigjarig 
bestaan 'Collegio San 
Gioseppe' in Rome. 
800 L. (€ 0.41). De binnen
plaats van het college. 
i44'oo. Serie 'Italiaanse 
sport'; de internationale wiel
rijdersbond. 
1500 L. (€ 0.77). Fietser begin 
negentienhonderd. 
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i4-4-'oo. Serie 'toerisme'. 
Viermaal 800 L. (€ 0.41). 
Resp. 'Terre di Franciacorta': 
dorp Erbusco met wijngaar
den, provincie Brescia; 
'Foresta Fossile di Dunarobba': 
fossiel bos bij Avigliano 
Umbro; Herculaneum, opge
graven stad, in 7g n.C. bedolven 
door uitbarsting Vesuvius; 
'Isola Bella di Taormina'. 

2-5-'oo. Tiende postzegel
tentoonstelling in Joegoslavië. 
Blok met zegel 15 Ndin. 
Beeldmerk van tentoonstel
ling; op de randen de tien ge-
legenheidsstempels van de 
postzegeltentoonstellingen. 

KROATIÉ 
25-3-'oo. Driehonderdjarig 
bestaan van het klassieke 
gymnasium in Split. 

2.80 kn. Stichter: 
aartsbisschop 
Stjepan Cosmi 
(1629-1707) 
van Split. 

i9-4-'oo. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed'; 'Piccoli 
Gruppi Sacri'. 
800 L. (€ 0.41). Statie uit de 
Kruisweg Christus: 'IlCireneo' 
(met Simon van Cyrene als 
kruisdrager). 

JOEGOSLAVIË 
23-i2-'g9. Vijfhonderd jaar 
oude fresco's uit klooster 
Poganovo. 
Viermaal 6.- Ndin. Heiligen: 
resp. Stefanus de Nieuwe, 
Theoctitus, Procopius, 
Mercurius; Johannes de 
Doper, Athanasius de Grote, 
Ephraim van Syrië, Pahomius; 
Jephthimius, Simeon van 
Servië, Sava, Johannes de 
Theoloog; Makarius de 
Grote, Marcus van Tracië, 
Onuphrius, Paulus. 
30-i2-'99. Historische onder
werpen: 'Goud wassen in de 
rivier de Pek.' Viermaal 6.-
Ndin. Goudwassers vroeger 
en nu met resp. verlovings
ring, mantelspeld, medaillon 
met vrouwenhoofd, broche 
(Hercules vechtend met 
leeuw). 
ij-i-'oo. Uitgiftedatum 
melding 4/296. 
Zonder datum. NATO* 
agressie 24 maart iggg; 
gevolgen voor de architectuur. 
10.-, 20.- Ndin. Resp. ge
bouw van de generale staf in 
Belgrado, luchtmacht en 
luchtverdedigingscentrum in 
Zenum. 

LITOUWEN 
i5-4-'oo. Technische monu
menten, klokken. 
1,2 LL Resp. equatoriale zonne
wijzer, renaissance stijlklok. 

g-5-'oo. Europa 2000. 
1.70 Lt. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
één zegel met dezelfde 
afbeelding uit**. 
3-6-'oo. Vogels; 'het rode 
boek van Litouwen' (met 
uitsterven bedreigde roof
vogels). 
I, 2 Lt. Resp. visarend en 
zwarte kiekendief 

LUXEMBURG 
9-5-'oo. Fauna; eenden. 
18, 24, 30 F. Resp. Anas 
platyrhynchos, Aythya ferina, 
Aythya fuligula. 

9-5-'oo. Europa 2000. 
21 F. Alle bij PostEurop aan
gesloten landen geven één 

zegel met dezelfde afbeel
ding uit**. 
g-5-'oo. 'De verklaring van 
Robert Schuman op 9 mei 
1950'. 
21 F. Jean Monnet (1888-1979) 
en Robert Schuman (1886-
ig63). Onderhandelingen 
over het plan van Schuman 
eindigden met het verdrag 
van Parijs (i8-4-'5i), herbe
gin van de Europese gemeen
schap. 

g-5-'oo. Honderdjarig be
staan van de gasfabriek in 
Esch-sur-Alzette. 
18 F. De fabriek in het mid
den van de jaren dertig. 

MALTA 
28-3-'oo. Sport en Olympische 
spelen Sydney. 
6,16, 26, 37 c. Resp. The 
Malta Football Association 
1900-2000, voetballers in actie 
en de Rothmans Trophy; 
27e Olympiade - Sydney 2000, 
zwemmer en zeilers; 
27e Olympiade - Sydney 2000, 
judo, schieten en atletiek; 
Europees kampioenschap 
voetbal 2000, voetballers in 
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25-4-'oo. Monaco en de zee 
(zie ook melding 3/214). 
Nu gemeld als velletje met 
acht zegels van 6.55 F. (€ i.-), 
ontworpen door internatio
nale artiesten die hun atelier 
aan de Quai Antoine Ier 
hebben. 

mmmmmi 
M O N A C O 

1,00€ 6,55F 

NOORWEGEN 
7-4-'oo. Duizend jaar Oslo. 
4.-, 6.-, 8.- en 27.- kr. Resp. 
standbeeld boos kind uit 
Vigeland Park, standbeeld 
koning Christian IV, stadhuis 
en beursgebouw. 

7-4-'oo. Fauna, koningen uit 
de dierenwereld. 
5.-, 6.-, 7.- kr. Drie postze
gelboekjes met acht zegels 
van één waarde. Resp. steen-
arend (Aquila chrysaetos), 
eland (Alces alces), potvis 
(Physeter macrocephalus). 

MOLDAVIË 
i5-i-'oo. Honderdvijfügste ge
boortedag Mihail Eminescu. 
Blok met vijf zegels: 20, 25 b., 
1.50, 3.-, 5.- L. Resp. Raluca 
Eminovici (1816-1876), Ghe-
orghe Eminovici (1812-1884), 
losefVulcan (1841-1907), 
Veronica Micle (i850-i88g), 
Mihail Eminescu (1850-1889) 
- dichter. Vignet met portret, 
op de rand van het blok: 
handschrift. 
i5-2-'oo. Sprookjesfiguren. 
25 b., 1.50,1.80 L. Resp. 
'Ileana Cosinzeana', 
'Fat Frumos', 'Harap Alb'. 
26-2-'oo. Belangrijke personen. 
25, 25 b. 2.-, 3.60 L. Resp. 
Henri Coanda (1886-1972), 
Toma Ciorba (1864-1936), 
Guglielmo Marconi 
(1874-1937), Norbert Wiener 
(1894-1964). 

MONACO 
25-4-'oo. Olympische spelen 
Sydney 2000. 
7.- F. (€ 1.07). Wereldbol met 
Olympische ringen. 

OEKRAÏNE 
g-i2-'99. Fauna; inheemse 

diersoorten. 
40,40, 60 k. Resp. Desmana 
moschata. Gyps flilvus, 
Lucanus cervus. 
I2-I2- '99. 
Andrej Perwozwannij. 
60 k. met aanhangsel. Engel 
met miniatuur van de 
A. Perwozwannij-kerk, Kiev. 
i5-i2-'99. Paddestoelen. 
Blok met driemaal 30 k., 40, 
60 k. Resp. Armillariella mel-
lea, Paxillus atrotomentosus, 
Pleurotus ostreatus, 
Cantharellus cibarius, 
Agaricus campestris. 
i8-i2-'99. Motorrijtuigen. 
Tweemaal 30 k. Resp. Kras-
65032, Tavria Nova. 
i8-i2-'g9. Eeuwwissehng. 
50 k. met aanhangsel. Meisje 
in klederdracht uit de vroege 
baroktijd. 
22-i2-'99. Kozakkenhoofd-
man (hetman) VI. 
30 k. Pawlo Polubotok, bouw 
van St. Petersburg. 
22-i2-'gg. Schilderijen van 
Maria Primatschenko. 
Blok met tweemaal 30 k. 
Erwteneter, toverij. 

25-i2-'99. Belangrijke histo
rische vrouwen. 
30 k. Galschka 
Gulewitschiwna, stichter van 
de Mohyla-academie in Kiev. 
28-i2-'99. Natuurfonds 
Oekraïne. 
Blok 10, 30,40, 60 k., twee
maal I.- G. Resp. hert en los, 
bizon en wolf, zeearend en 
kraanvogel, ree en wild 
zwijn, wild schaap en wilde 
gans, aalscholvers. 
5-i-'oo. Tweeduizend jaar 
christendom; gemeenschap
pelijke uitgifte van Rusland, 
Oekraïne en Witrusland; 
oude Russische kunst. 
Blok met driemaal 80 k. 'de 
Maagd met de geheven han
den' (iide eeuw, mozaïek uit 
de St.-Sophiakathedraal in 
Kiev, Oekraïne); 'Christus 
Pantocrator' (12de eeuw, 
fresco uit de Spaso-
Preobrazhenskaya-kerk in 
Polotzk, Witrusland); 'de 
Maagd van Vladimir' (12de 
eeuw, icoon uit het 
Tretjakowmuseum, Moskou, 
Rusland); blokrand met drie 
engelen. 
2g-i-'oo. Bruggen in Kiev. 
Blok 10, 30, 40, 60 k. 
'Moskou'brug (1976),-
'Paton'brug(ig53), 
'Park-pedastrian'brug 
(ig57), 'Metro'brug(ig65). 
29-i-'oo. Opera- en ballet
theaters. 
Blok met viermaal 40 k. Resp. 
'Taras Schewtschenko', 
theater in Odessa, 
'M. Lysenko' in Charkov, 
'Iwan Franko' in Lemberg. 
8-2-'oo. Peresopnizka-
evangelie. 
Blok met zegel 1.50 G. Schrij
vende heilige voor miniatuur 
van burcht 'Wolyn'. 
ii-2-'oo. Geboortedag van 
Oksana Petrusenko. 
30 k. O. Petrusenko (igoo-
ig40), operazangeres. 
i8-2-'oo. Belangrijke histori
sche vrouwen. 
40 k. MarusjaTschurai, dich
teres en musicus. 
22-2-'oo. Kozakkenhoofd-
man (hetman) VII. 
30 k. Danilo Apostol, slag bij 
Derbent(i722). 

OOSTENRIJK 
g-j-'oo. Europa 2000. 
7.- S. Alle bij PostEurop aan
gesloten landen geven één 
zegel met dezelfde afbeel
ding uit**. 
9-5-'oo. Serie 'Oostenrijks 
natuurschoon'; Weisssee in 
Salzburg. 
7.- S. De Weisssee en de 
Rudolfshütte. 

PORTUGAL 
ii-4-'oo. Vijfhonderd jaar ge
leden Brazilië ontdekt. 
52, 85,100,140 e. (€ 0.26, 
0.42, 0.50, 0.70). Blok met de 
vier waarden (doorloper). 
Landing Portugezen in Brazi
lië in 1500. Op 22 april 1500 
werd Brazilië officieel 
ontdekt door Pedro Älvares 
Cabral, leider van een vloot 
op weg naar India. 



95'oo. Europa 2000. 
100 e. (€ 0.50). Alle bij Post
Europ aangesloten landen 
geven één zegel met dezelfde 
afbeelding uit**. 
Drie blokken van drie zegels 
met verschillende randen. 

SAN MARINO 
274'oo. Samenwerken 
tegen drugs. 
L. 650,1200, 2400 (€ 0.34, 
0.62,1.24). Resp. portret 
Vincenzo Muccioli (stichtte 
in 1978 'La Comunita di San 
Patrignano', actiefin behan
deling, herstel en sociale 
rehabilitatie van verslaafden) 
samen met een verslaafde; 
logo van 'Rainbow' (in 1995 
opgerichte, internationale or
ganisatie die aandacht aan 
drugsproblemen schenkt); 
Muccioli met mensen die 
door Patrignanogemeen
schap weer een kans kregen. 

274'oo. Veertigjarig be
staan Rotary Club San 
Marino. 
L. 650, 800 (€ 0.34, 0.41). 
Resp. de drie torens van San 
Marino met het Rotarysym
bool; regeringsgebouw, wa
penschild, vrijheidsbeeld en 
Rotarysymbool. 
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274'oo. Europa 2000. 
L. 800 (€ 0.41). Alle bij Post
Europ aangesloten landen 
geven één zegel met dezelfde 
afbeelding uit**. 
274'oo. Bologna, stad van 
Europese cultuur. 
L. 650, 800,1200,1500 (€ 
0.34, 0.41, 0.62, 0.77). Resp. 
IISA*conferentie, regerings
gebouw en vrijheidsbeeld uit 
San Marino en de 'Fiera' 
torens uit Bologna, econo
misch embleem; conferentie
logo, werkbank Marconi, 
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radioantenne, gebouwen 
Bologna; conferentielogo. 
Keyboard en percussie, micro
chip, gebouwen Bologna; 
conferentielogo, antiquari
sche boeken, detail van een 
stilleven van Giorgio Morandi, 
gebouwen Bologna. 

SLOWAKIJE 
243'oo. Serie 'belangrijke 
personen'. 
5.50 Sk. Portret Jan HoH" 
(17851849). 

SPANJE 
3ii'oo. Fauna; bedreigde 
diersoorten (vlinders). 
35, 70 P. Resp. Parnassius 
apollo, Agriades zulllichi. 

ESPAl^A 

42'oo. Vijfhonderd jaar 
boekdrukkunst in het klooster 
'Santa Maria' te Montserrat. 
35 P. Het colofon van 
'Misselae benedictinum', 
rotsen met begroeiing waar
tussen de Maagd Maria met 
het Kind in de armen, 
bedevaart, kloosterleven, 
kluizenaarsleven. 
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243'oo. Het tijdperk van de 
mens (tentoonstelling in ka
thedraal van Astorga, León). 
70,100 P. Resp. 'Virgen de la 
Majestad', romaans houtsnij
werk, begin 12de eeuw; 
'Lignum Crucis', gouddraad 
met juwelen, 12de eeuw en 
een Arabisch parfumflesje, 
kristal en zilver, lode eeuw. 
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74'oo. 'Paradores deTurismo' 
(door de staat beheerde 
hotels in historische en 
architectonisch waardevolle 
gebouwen). 
35 P. Paradorvan 'Sos del Rey 
Católico', provincie Saragossa. 
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TSJECHIË 
95'oo. Belangrijke 
personen II. 
5, 8 Kc. Resp. honderdste 
geboortedag Vitezslav Nezval 
(19001958), Tsjechisch 
dichter, toneelschrijver en 
vertaler van poëzie; Gustav 
Mahler (18601911), 
Oostenrijks componist en 
dirigent, geboren in Kalischt, 
Bohemen. 

CESKAREPUBMI« ; 
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95'oo. Transport, spoor
wegen in 1900 en 2000. 
Blok met zegels van 8 en 15 Kc. 
en drie vignetten. Resp. 
stoomlocomotief en dienst
wagon uit 1900 (vignet met 
passagiersrijtuigen, perron); 
locomotief type 371 (vignet 
vooraanzicht van prototype 
trein uit de 680serie, met 
overdekt perron); midden
vignet: kaart Tsjechië met be
langrijkste treinverbindingen 
en logo's CEMT* en ECMT*. 

274'oo. Stoomwals en 
brandspuit. 
50., 75. kr. Van elke waarde 
vier zegels in een postzegel
boekje. Resp. stoomwals 
'Briet' in igii gemaakt door 
Aveling & Porter Ltd., 
Engeland; pomp in 1912 ver
vaardigd in Zweden door 
Ludwigsberg Werkstadts 
Aktiebolag. 

ZWEDEN 
95'oo. 
Brug over de Öresund. 
Tweemaal 6 kr. (postzegel
boelqe), 'brev' (porto binnen 
Zweden, rolzegel). Resp. 
Öresundbrug, Öresundom
geving (beide zegels worden 
ook in Denemarken uitge
geven), brug met groot 
passagiersschip en zeilboten. 

Minnie aan het surfen, water
skiën, zeilen. Vier blokken van 
$ 6.. Micl<y Mouse, Minnie, 
Goofy en Donald Duck. 
i2'99! Vijftig jaar 
'Heli's Gate Steel Orchestra'. 
20, 60, 75, 90 c , $ 1.20. Resp. 
orkest in 1996, orkest in 
New York 1992, orkestleden 
1950, Eustace Henry in 1964, 
Alston Henry. 
Twee blokken van $ 4.. 
Eustace Henry (1964), orkest 
(1950). 
i94'99! Flora. 
60,75 c , $ 1.20,1.65. Resp. 
Tulipa sp.. Fuchsia x hybrida, 
Zantedeschia, Lathyrus 
odoratus. 
Vel met negenmaal 90 c. 
Ipomoea sp., Pelargonium x 
hortorum. Hibiscus syriacus, 
Tagetes patula, Helianthus 
annuus, Impatiens walleria
na. Petunia x hybrida, Viola x 
wittrockiana, Magnolia x 
soulangiana. 
Vel met negenmaal $ i.. 
Primula sp., Dicentra 
spectabilis, Cornus florida 
rubra, Paeonia sp., Rosa 

gy'00. Zweedse beroemd
heden, Philip von Schantz. 
Tweemaal 'brev' (porto bin
nen Zweden, postzegelboek
je). Resp. kistappels (detail 
uit olieverfschilderij 197576), 
schaal bosbessen (lithografie) 

g5'oo. Europa 2000. 
9 Kc. Alle bij PostEurop aan
gesloten landen geven één 
zegel met dezelfde afbeel
ding uit**. 

WITRUSLAND 
30ii'g9. Kerst en nieuw
jaarszegels, kindertekeningen. 
Blok met tweemaal 30.000 r. 
Resp. beer in een winterland
schap, winterpret. 
6i'oo. Frankeerzegels, 
landschappen met fauna. 
I, 5,10 r. Resp. bizon, twee
maal onbekend. 

IJSLAND 
274'oo. Millenniumviering. 
40. en 50. kr. Resp. symbo
len voor het verleden (het op
schriftstellen van de IJslandse 
sagen) en de toekomst (tech
niek en genetisch onderzoek). 

van Philip von Schantz 
(19281998). 
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95'oo. Europa 2000. 
7 kr. (rolzegel). Alle bij Post
Europ aangesloten landen 
geven één zegel met dezelfde 
afbeelding uit**. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i49'99. Internationaal jaar 
van de vrede. 
5. Dh. Jaartal, beeldmerk. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
iii'gg! Zeventigste verjaar
dag van Micky Mouse in 1998 
(Walt Disneyfiguur). 
Drie vellen met zesmaal $1.. 
Goofy, Micky, Donald, 

'FragantMemory', Helleborus 
x hybridus, Lilium sp., Viola 
odorata, Prunus serrulata. 
Twee blokken van $ 6.. 
Lilium 'Sangria' en Zinnia 
'Whirlygig'. 

ARGENTINIË 
253'oo. Bangkok 2000 (wereld
postzegeltentoonstelling 
voor de jeugd, dertiende 
aziatische, internationale 
postzegeltentoonstelling). 
Blok met twee zegels: 25, 
75 c. Resp. orchidee (Vanda 
coerulea), populaire bloem 
Thailand; koraalstruik 
(Erythrinacristagalli), na
tionale bloem Argentinië; op de 
rand tentoonstellingsembleem. 

ASCENSION 
6io'99. Datum melding 
12/883. 
Sg'oo. Schildpadden. 
15, 35,49, 50 p. en een velle
tje met vier zegels van 25 p. 

BAHAMA'S 
222'oo. Sport; 'The Golden 
Girls'. 
$ 2.. Goud voor de 4x100 m 
estafette dames, lAAF* we
reldkampioenschap atletiek, 
Spanje 1999. 
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Zonder datum. Herdruk 
frankeerzegels. 
50, 60, 70 c. 

BAHREIN 
243'oo. Vijftigjarig bestaan 
luchtvaartmaatschappij 
'Gulf Air'. 
100, 200, 250 fils. Drie ver
schillende vormen van em
bleem van de gelegenheid 
met landkaart en portret 
emir. 

n^^vwrwivi 
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BARBADOS 
82'oo. Millennium. 
Blok van $ 3.. Zegel: detail 
wereldbol; blokrand met rest 
wereldbol, vliegtuig, ruimte
vaartuig, schepen, 
computers. 

BRAZILIË 
2i2'9g. Onderwijs  nieuwe 
middelbare school. 
R$ 0.31. Regenboog, boek, 
wereldbol. 
72'oo. Nationaal school
boekenprogramma. 
R$ 0.31. Kinderen met boek, 
kaart van Brazilië met trans
portmiddelen: vrachtwagen, 
boot, vliegtuig. 

83'oo. Braziliaanse lucht
vaartpioniers. 
Driemaal R$ 0.22. Resp. 
Thereza de Marzo (1903
1986), Anésia Pinheiro 
Machado (19041999), 
Ada Rogato (19201986); op de 
achtergrond hun vliegtuigen. 
2i3'oo. Serie Braziliaans 
eten: 'Moqueca'. 
Tweemaal R$ 1.05. Resp. 
'Moqueca capixaba' uit 
Espirito Santo, 'Moqueca 
baiana' uitBahia. 
243'oo. Bekende personen. 
R$ 0.36. Gilberto deMello 
Freyre (igoo1987),socioloog 
antropoloog, schrijver, {boe
ken, kwasten, logo 'Gilberto 
Freyre stichting, portret). 

CAYMANEILANDEN 
i53'oo. Sesamstraat. 
10, 30 c. en vel met 
negenmaal 20 c. 

BRUNEI 
i2'oo. 'Alaf Baru Tahun', 
het nieuwe millennium. 
Strook met zes zegels van 
$1.20 

COLOMBIA 
i64'99. Fauna, door uitster
ven bedreigde zeeschild
padden. 
Blok met driemaal 1300 P. 
Resp. Chelonia mydas, 
Dermochelys coriacea, 
Eretmochelys imbricata. 
i64'g9. Tweehonderdste 
geboortedag José Hilario 
Lopez. 
1000 P. J.H. Lopez (1798
1869), generaal en president. 
i25'9g. Zeventig jaar Japanse 
immigratie in Colombia. 
Tweemaal 1300 P. Japanse en 
Colombiaanse zon boven de 
Stille Oceaan. 
246'99. Negenhonderd jaar 
Maltezer orde. 
1200 P. Herdenkingsmedaille, 
Johanniterkruis. 
47'99. Vierhonderdvijftig 
jaar Pamplona. 
1000 P. Stadsgezicht, kruis
beeld'El artillero'. 
167gg. Honderdste geboor
tedag Eduardo Zuleta Gaviria. 
600 P. E. Zuleta Gavira (189g
1973), politicus en diplomaat. 
237'gg. Dertiende 
Panamerikaanse spelen, 
Winnipeg. 
Vel met twaalfmaal 1200 P. 
Resp. nationale vlag en 
Olympische ringen, atletiek, 
gewichtheffen, wielrijden, 
schieten, skaten, atletiek, 
gewichtheffen, wielrijden, 
schieten, skaten, nationale 
vlag en Olympische ringen 
met voetafdruk van sporter 
(stilistische tekeningen). 

FIJI 
i43'oo. Fauna, kevers. 
15, 87 c , $ 1.06, 2.. Resp. 
Paracupta sulcata, Agrilus sp., 
Cyphogastra abdominalis, 
Paracupta sp. 
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i44'oo. Sesam
straat. 
Vel met negen
maal 50 c. 
Karakters uit 
Sesamstraat. 
Twee blokken van 
$ 2.. Resp. 
boomhuis en 
Berts verjaardag. 

GRENADA 
i3'99l Bekende personen. 

Blok met achtmaal $1. . 
Resp. Martin Luther King 
(19291968), Socrates (470
3gg v.C), sir Thomas More 
(14771535), Chaijim 
Weizmann (18741952), 
Aleksandr Solzjenitsyn 
(1918), Galileo Galilei 
(15641642), Michel Servet 
(15111553), Salman Rushdie 
(1947), moeder Teresa 
(19101997). 
53'gg! Ruimteonderzoek. 
Blok met zesmaal $ 1.50. 
Resp. Robert H. Goddard 
(18821945), Wernhervon 
Braun (19121977), Jurij 
Gagarin (19341968), 
'Freedom 7', ruimtewande
ling, apollomissie 11. Blok 
met zesmaal $ 1.50. Resp. 
ruimtesonde 'mariner 9', 
'Voyager i', Bruce 
McCandless, ruimtesonde 
'Giotto', ruimtetranspor
teur, ruimtesonde 
'Magellan'. Twee zegels 
$ 6.. Resp. 
Neil A. Armstrong, John H. 
Glenn jr. 
i23'9g! Huwelijk Micky en 
Minnie Mouse. 
Blok achtmaal $ i., twee
maal blok$ 6.. 
Walt Disneyfiguren. 

GRENADA/GRENADINEN 
i88'98! Fauna, internatio
naal jaar van de oceaan. 
Twaalfmaal 75 c , twaalf
maal 90 c. Resp. meeuw, 
dolfijn, zeehond, antenne
walvis, haai, goudvis, muil
broeder, walvis, cichlide, 
krab en rog, octopus, sier
schildpad, dolfijn, jonge 
pelsrob, waterschildpad, 
haai, 'engelfisch', veder
baardmeerval, bonte baars, 
indische glasmeerval, 
'skalar', stekelrog, koffer
vis, zeepaardje. 
Tweemaal blok $ 6.. Goud
vis, zwaarddrager. 
i5g'g8! Schilderijen; vijfen
twintigste sterfdag Pablo 
Picasso (18811973). 
45C.,$2., 3., blok$5.. 
Resp. meisje, drie muzikan
ten, eenkamerwoning, vrouw 
met blauwe hoed. 
i5g'g8! Scouting: negen
tiende wereldjamboree. Chili. 
90 c., $ 1.50, 5., blok $ 6.. 
Resp. scoutmggroet, Robert 
BadenPowell (18571941), 
scoutinggroet, BadenPo
well. 
i5g'g8! Vijftig jaar OAS*. 
$ I.. Jubileumembleem. 
i5g'98! Schilderijen; twee
honderdste geboortedag 
Eugene Delacroix 
{17981863). 
Achtmaal $ I., blok $5.. 
Resp. Natchez, Christus en 
zijn volgelingen steken het 
meer van Tiberias over, 
zonsondergang, Marokka
nen voor Tanger, haard, eik 

in bos, haven van Dieppe, 
Arabische belastingambte
naar, weeskind. 
i59'g8! Vijftigste sterfdag 
Mahatma Gandhi (1869
1948). 
$1., blok $6.. Portret 
Gandhi. 
i5g'g8! Eerste sterfdag 
prinses Diana; l. 
Tweemaal $ 1.50. Prinses 
Diana (19611997). 
i5g'g8! Honderdste ge
boortedag Enzo Ferrari 
(18981998), Italiaans auto
fabrikant. 
Driemaal $2., blok $6.. 
Resp. 275 GTB, 340 MM, 
Berlinetta SEFAC, Cabriolet 
oii S. 
i59'g8! Tachtig jaar Royal 
Air Force; gevechtsvliegtui
gen. 
Achtmaal $ 2.. Resp. Tor
nado GRi, BAe Hawk TiA, 
Sepecat Jaguar GRi, Harrier 
GR7, Chinook, Bae Harrier 
GR5, Tornado F3 ADV, 
Chinook HC2. 
Viermaal blok $ 6.. Jacht
vliegtuig, dubbeldekker 
valk, tornado, dubbeldekker 
valkenkop. 
i5io'98! Kerstmis. 
Vijftienmaal $ i., driemaal 
blok $6.. Walt Disneyfi
guren in de trein. 
5ii'g8! Eerste sterfdag 
prinses Diana; II. 
Blok $ 8., hologrammen op 
folie, zelfklevend. Prinses 
Diana (19611997), slot. 
4i'9g! Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haas. 
Driemaal $ 1.50. Resp. 
konijn van rechts, van voren 
en van links. 
8i'gg! Gouden huwelijk 
van koningin Elisabeth II en 
prins Philip. 
$ 20.. Koningspaar. 
i3'99! Prehistorische dieren 
(internationale postzegel
tentoonstelling Australië '99). 
Blok met zesmaal $1.. 
Resp. Trodoon, 
Camptosaurus, 
Parasaurolophus, 
Dryosaurus, Gallimimus, 
Camarasaurus. Blok met 
achtmaal $ 1.50. Resp. 
Entenschnabelsaurier, 
Lambeosaurus, Iguanodon, 
Euplocephalus, Triceratops, 
Briachiosaurus, 
Ponoptosaurus, 
Stegosaurus. Drie blokken 
van $ 6.. Resp. 
Edmontosaurus, 
Tyrannosaurus, 
Helticosaurus. 

HONGKONG 
i54'oo. 'Hong Kong 
2001', postzegeltentoon
stelling m februari 2001 met 
als thema 'natuur'; II. 
Blok van $ 10. Frankeerze
gel 'TsingMa' brug, blok
rand met planten: 

'pyramid hill', 'ocherish li
quidamber', 'violet azalea', 
'rosy bauhinia', 'white ca
mellia'. 

ISRAËL 
35'oo. Fauna; bedreigde 
diersoorten. 
Vel met tweemaal vier zegels 
van NIS. 1.20. Vierverschil
lende afbeeldingen van de 
Blanfords vos (Vulpes cana) 
met pandalogo WWF*. 

35'oo. Johann Sebastian 
Bach(i685i75o). 
NIS. 5.60. Portret van Bach, 
op de achtergrond een ge
deelte van het manuscript 
voor zijn chaconne voor 
vioolsolo; aanhangsel met 
deel van orgel Gottfried 
Silbermann. 

35'oo. Herdenkingsdag 
2000. 
NIS. 1.20. Monument (uit 
1973) voor de gevallen joodse 
vrijwilligers in het Britse 
leger tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Jeruzalem. 
Een grote steen met in het 
midden een gebeeldhouwde 
davidster in de vorm van het 
embleem op de vlag van de 
joodse brigade. 
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35'oo. Internationale 
communicatiedag; mobiele 
verbindingen. 
NIS. 2.30. Op zegel met aan
hangsel een mobiele telefoon 
met de huid van een cactus. 

35'oo. Land van drie 
godsdiensten. 
NIS. 3.40. Symbolen van de 
drie godsdiensten jodendom, 
christendom en islam; resp. 
zevenarmige kandelaar, kruis 
en halvemaan. 

JAMAICA 
243'oo. Sport; Lennox Lewis. 
Vel met driemaal $ 10., 
driemaal $ 25..driemaal 
$ 30.. Kampioen zwaar
gewicht i3ii'9g 
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lAPAN 
2ii'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', V; 
thema's uit de jaren 
19271928. 
50 (twee in samenhang), 
80 yen (achtmaal waarvan 
vier in samenhang). Resp. 
opening metro in Tokio: wa
gon; mensen op perron; film 
'Kurama Tengu'; begin van 
gymnastiek op de radio; 
Olympische spelen, Amster
dam: Tsuruta Yoshiyuki 
(goud 200 m borstslag voor 
mannen); Oda Mikio (goud 

=■ bij de driesprong); vlaggen; 
c= Hitomi lOnue (eerste vrouw 
■̂  in Japan met Olympische 
^ medaille: zilver 800 m); 
= bloeitijd van de cafés; 
^ 'Horoki'geschreven door 
^ Hayashi Fumiko. 

92'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', VI; 
thema's uit de jaren 19291932. 
50 (twee in samenhang), 
80 yen (achtmaal waarvan 
twee m samenhang). Resp. 
begin massaproduktie 
Japanse auto's: Datsun 10; 
Toyota AA; vulkanische berg 
Asama aan het begin van de 
Showa periode (vanaf 1926) 
actief; schrijver Kabayashi 
Takiji publiceert 'Kanikosen' 
(proletarische literatuur); 
handtas en overhemd met 
open kraag (steeds meer 
mensen gaan Amerikaanse 
en Europese kleding dragen); 
de tekenstrip 'Norakuro' is 
het verhaal van een ongeluk
kige straathond Kuro die 
ondanks zijn mislukkingen 
toch vooruitkomt; de eerste 
paardenrennen: in 1932 won 
'Wakataka' de eerste wedren; 
de winnaar van de tweede 
race was 'Kabutoyama'; 
'Longing for your shadow' 
in '31 en '32 was dit lied een 
hit); incidenten op 15 mei en 
26 februari (op 15 mei 1932 
werd ministerpresident 
Tsuyoshi Inukai vermoord 
en op 26 februari 1936 de 
ministervan financiën). 

232'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', VII; 
thema's uit de jaren 
19321936. 
50 (twee in samenhang), 
80 yen (achtmaal waarvan 
twee in samenhang). Resp. 
introductie stoomloco
motief D51 (afgebeeld over 
twee zegels); woordenboek 
'Daigenkai' samengesteld 
door Otsuki Fumihiko; lied 
'Tokio Ondo' over de ont
wikkeling van Tokio; 
Enoken theatergroep 
(Enoken was de bijnaam van 
de zeer populaire komedie
speler Enomoto Kenichi); 
formatie van professionele 
baseballteams (foto van 
spelers over twee zegels); 
Chuken Hachiko wachtte 
elke dag trouw op zijn baas, 
ook na diens dood, door het 
schrijven van een journalist 
werd de hond beroemd en 
kreeg in 1934 een bronzen 
standbeeld; in 1935 ver
scheen de roman 'Miyamoto 
Musashi' van Yoshikawa Eiji 
als feuilleton voor het eerst 
in de krant; de Ryuhl<yuh
Karasubatovogel (Columba 
jouyi) is waarschijnlijk sinds 
1936 uitgestorven. 

KIRIBATI 
223'oo. Sesamstraat. 
Vel met negenmaal 20 c. en 
blok $ 1.50. Karakters uit 
Sesamstraat. 

MAAGDENEILANDEN 
Wetenschappelijke namen 
melding 12/885. Resp. 
Tellina radiata. Cassis 
tuberosa, Cypraea zebra, 
Cittarium pica, Pecten ziczac, 
Strombus pugilis. 

MALEISIË 
i7io'99. Formule iracen. 
20, 30, 50 sen, RM i.. 
3ii2'99. Millennium, I. 

Vel met tien zegels 30 sen, 
blokRMi.,bIokRM6.. 
ii'oo. Millennium, II. 
Vel met tien zegels 30 sen, 
blokRMi.,blokRM6.. 
ig2'oo. Wereldkampioen
schappen tafeltennis. 
30, 50 sen, RM i.; blok met 
tweemaal RM i.. 

6i'oo. Jaar van de draak. 
Vel met tien zegels 30 sen; 
blok met tweemaal KM i.; 
blok met tweemaal RM 6.. 

MAROKKO 
264'99. Werelddag van het 
theater. 
6 Dh. Manuscript, wereld
kaart, masker. 
•7'5''99 Flora. 
2.30, 6. Dh. Resp. Eryngium 
triquetum, Viscum cruciatum. 
2i6'99. Architectonisch erf
goed, poort oude stad Meknès. 
6. Dh. 'Bab Mansour Laalej' 
(1732)

MARSHALLEILANDEN 
232'oo. Flora; tuinrozen. 
Zesmaal 33 c. Resp. 'Mas
querade Rose', 'Tuscany Su
perb Rose', 'Ivory Fashion 
Rose', 'Charles de Mills 
Rose', 'Peace Rose', 'Frau 
Dagmar Hastrup Rose'. 
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voor het eerst uit een volwas
sen cel een zoogdier 
gekloond, het schaap Dolly); 

i53'oo. Twintigste eeuw, X 
(slot); jaren 19901999, perio
de van 'Globalization and 
Hope'. 
Vel met vijftien zegels van 60 c. 
en velrand met tekst. Resp. 
'Vrije markten en handel her
vormen de wereldeconomie' 
(vrachtschip: het Poolse, ra
dicale, economische pro
gramma verandert de com
munistische economie in een 
vrijemarkteconoraie); 
'Coalitie verdrijft Irak uit 
Koeweit' (gevechtsvliegtuig: 
toen Irak Koeweit binnen
drong op 2 augustus 1990 
eiste de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties directe 
terugtrekking, in januari '91 
viel een coalitie, geleid door 
de Verenigde Staten, Irak aan 
met een zwaar luchtbombar
dement); 'ZuidAfrika bevrijd 
van apartheid' 
(F.W. de Klerk, president van 
ZuidAfrika met Nelson 
Mandela, voorzitter van het 
Afirikaans Nationaal Congres); 

lÉtÉÉMÉlÉtÉltM 

'World Wide Web bewerkt 
een omwenteling op de infor
matiesnelweg' (op 6 augus
tus 1991 introduceert de Brit 
Tim BernersLee het World 
Wide Web); 'Het tijdperk van 
de Sovjetoverheersing ein
digt' (in 1991 hield de USSR 
op te bestaan, Boris Yeltsin 
werd de eerste door het volk 
gekozen leider in Ruslands 
geschiedenis); 'Er belooft 
duurzame vrede in het Mid
denoosten te komen' (op 
13 september 1993 tekenen 
ministerpresident Yitzhak 
Rabin en ploleider Yasir 
Arafat de eerste opzet voor 
autonomie in de Westbank in 
Washington, op de zegel ook 
President Chnton); 'De tech
niek slaagt erin het land
schap te veranderen' (op 6 
mei 1994 kwam de 'Tunnel' 
gereed, waardoor Eurostar
treinen passagiers in drie uur 
van Londen naar Parijs ver
voeren); 'Etnische conflicten 
doen de wereld versteld 
staan' (op 29 februari 1992 
stemde BosniëHerzegovina 
voor onafhankelijkheid van 
Joegoslavië en kort daarop 
legden Bosnische Serven et
nische zuiveringsraaatrege
len op aan Moslims); 'Atleten 
vieren vreedzame wereld
competitie' (het eeuwfeest 
van de Olympische spelen in 
Atlanta in 1996, atieten); 
'Wetenschappers onderzoe
ken de geheimen van het le
ven' (in februari 1997 wordt 

'Hongkong en Macau keren 
naar China terug' (op i juli 
1997 keert de voormalige 
Britse kroonkolonie terug 
onder Chinees bestuur, op 20 
december 1999 gevolgd door 
de Portugese enclave Macau); 
'Onderzoek van de ruimte 
houdt miljoenen in de ban' 
(in juli 1997 landde de 'Path
finder' van de NASA met een 
klein wagentje, de 'Sojourner' 
op Mars, de 'Sojourner' voer
de verkenningen uit); 'De we
reld rouwt om heldinnen' (de 
wereld was geschokt door de 
dood van Diana, prinses van 
Wales op 31 augustus 1997, 
vijf dagen later  5 september 
1997 gevolgd door het over
lijden van moeder Teresa); 
'Architectuur laat vertrouwen 
in de toekomst zien' (in 1999 
kwam een enorme glazen 
koepel op de 'Reichstag' te 
staan, deze herrijzing van de 
'Reichstag' weerspiegelt 

Duitslands streven naar 
een nieuwe architectuur 
van de democratie na 
het dictatorschap en de 
beide wereldoorlogen); 
'De wereldbevolking be
reikt nieuw record' (op 
12 oktober 1999 maakt 
secretarisgeneraal van 
de Verenigde Naties, 
Kofi Annan, de geboor
te van de zesbiljoenste 

wereldburger bekend). 
3i3'oo. Fauna; reuzenpan
da's. 
Zesmaal 33c. Resp. tekening 
van Panda diep in gedachten, 
moeder waakzaam op de 
kleine lettend, moederliefde, 
aan de maaltijd, uit met het 
gezin, nog iets meer eten. 

MAURITIUS 
293'oo. Insecten (kevers). 
I, 2, 3,15 R. Resp. Cratopus 
striga, Cratopus armatus, 
Cratopus chrysochlorus, 
Cratopus nigrogranatus. 
Blok met de vier zegels. 

MAURITIUS 

«MMMUlÉÉÉMMMAMMtft 
MAYOTTE 
25'oo. Een Mahorische 
vrouw: traditioneel en modern. 
Blokvan twee zegels: 3.en 
5.20 F. 



25'oo. Eiland in de lagune. 
3.F. 

MICRONESIË 
245'99. Fauna, bedreigde, 
uitgestorven en prehistori
sche dieren. 
Twintig maal 33 c. Resp. 
Diceros bicornis, Acinonyx 
jubatus, Spheniscus demersus, 
Balaenoptera musculus, 
'Rotkopfspecht', Loxodonta 
africana, oeroes, dodo, 
Thylacinus cynocephalus, 
'Riesenlemur', Equus quagga, 
Hydrodamalis gigas, 
Pteranodon, Shonisaurus, 
Stegosaurus, Gallimimus, 
Tyrannosaurus, Archelon, 
Brachiosaurus, Triceratops. 
Tweemaal blok $ 2.. Resp. 
Moa, Suchomimus tenerensis. 
2o7'99. Honderdvijftigste 
sterfdag Katsushika Hokusai 
(17601849); schilderijen en 
houtsneden. 
Twaalfmaal 33 c. Resp. geest 
van OIwa, gezadelde schim
mel, Abe Nakamaro, geest 
van Kasane, gezadeld bruin 
paard, geestvan ICiku en 
priester Mitazuki, zwemmer 
met reddingsband, vrouw die 
zich wast, in het water drij
vende mensen dieren en 
planten, 'Aalkletterer', musi
cerende vrouw, vangst van 
zeemonster. 
Tweemaal blok 2.. Resp. 
walvisvangts bij Goto, vis
vangst bij fakkellicht. 

MONTSERRAT 
5io'99. Internationale dag 
van de leraren. 
$ I., 1.15,1.50, 5. Resp. 
schoolbenodigdheden, leraar 
bij wereldkaart, geodetische 
instrumenten, medische 
instrumenten. 
29ii'g9. Natuurbescher
ming: grote hamerhaai. 
Viermaal 50 c. Verschillende 
afbeeldingen Sphyrna 
mokarran, pandalogo WWF*. 

JVIYANJVIAR 
i5ii'99. Frankeerzegels, in
heemse muziekinstrumenten. 
50 k. Shantrora. 
20i2'99. Hondervijfen
twintig jaar UPU*. 
2, 5 k. Resp. vredesduif, 
UPUbeeldmerk. 

NAiVlIBIË 
27'g9. Paddestoel (inter
nationale postzegeltentoon
stelling 'Philexfrance '99'). 
Blok N$ 5.50. 
Termitomyces schimpen. 
2i8'99. Orchidee (interna
tionale postzegeltentoonstel
l ing 'China 'gg ' ) . 
Blok N$ 5.50. Eulophia 
wallen. 
i82'oo. Eenden uit 
Namibië. 
2., 2.40, 3., 7. N$. Resp. 
the south african shelduck, 
the whitefaced duck, the 
knobbilled duck, the cape 
shoveller. 

NEDERtANDSE ANTILLEN 
293'oo. Fauna 2000. 
40, 75, 85,100, i i o , 225 c. 
Resp. boomkikker 
(Agalychnis callidryas), 
koningspinguïn (Aptnodytes 
patagonica), orca (Oricinus 
orca), Afrikaanse olifant 
(Loxodonta africana), chim
pansee (Pan troglodytes), Ben
gaalse tijger (Panthera tigris 
tigris). 

NEVIS 
4i'oo. Mijlpalen uit de laat
ste tien jaar van de twintigste 
eeuw. 
Velletje met zeventien ver
schillende zegels van 50 c. 
Resp. Boris Yeltsin wordt de 
eerste president van de nieu
we onafhankelijke Russische 
federatie, iggi; de Golfoorlog 
begint op 16 januari en ein
digt op 28 februari iggi , een 
coalitie van 28 landen onder 
leiding van de Verenigde 
Staten vecht tegen Irak; een 
burgeroorlog breekt uit in 
BosniëHerzegovina; minis
terpresident Yitzhak Rabin 
en de Palestijnse leider Yassar 
Arafat tekenen Osloaccoorden; 
in igg3 tekenen de Britse mi
nisterpresident John Major 
en de Ierse minister Albert 
Reynolds een verklaring om 
vrede te brengen in Noord
lerland; Cal Ripkin jr. breekt 
het record aantal wedstrijden 
van de Baseballbond in igg5; 
een aardbeving verwoest 
Kobe, Japan iggs , waarbij 
meer dan vijfduizend mensen 
worden gedood; goed gecon
serveerde overblijfselen van 
een jong Inkameisje worden 
in het ijs gevonden en zijn 
waarschijnlijk meer dan vijf
honderd jaar oud; de Nasa 
'Sojourner' stuurt beelden 
van Mars naar de aarde; 
Dr. lan Wilnat kloont het 
schaap Dolly in 1997; Diana, 
prinses van Wales veronge
lukt in 1997; in I9g8 wordt 
een zevenling geboren: alle 
baby's blijven leven; het 
Guggenheim Museum in 
Bilbao, Spanje krijgt architec
tonische waardering uit de 
hele wereld; het terugtellen 
tot het jaar 2000 met de zorg 
om Y2Kontwrichtingen 
krijgt steeds meer aandacht 
naarmate iggg vordert; presi
dent Bill Clinton wordt door 
het Congres in igg8 beschul
digd, maar na gehoord te zijn 
door de senaat in 1999 on
schuldig verklaard; Frederik 
Willem de Klerk en Nelson 
Mandela werkten in het begin 
van de jaren negentig samen 
aan de ontmanteling van het 
apartheidssysteem in Zuid
Afrika; in I9g7 wordt de Britse 
kroonkolonie Hongkong 
weer bij China gevoegd. 
4i'oo. Prestaties uit de eer
ste helft van de achttiende 
eeuw, die het eind van het 
tweede millennium eren. 
Velletje met zeventien ver
schillende zegels van 30 c. 
Resp. Jonathan Swift begint 
in 1726 aan 'Gulliver's Travels'; 
keizer Kangxi van China 
sterft in 1722, tijdens zijn re
gering genoot het keizerrijk 
vrede en voorspoed; in 170g 
maakt Bartolommeo 
Cristofori de eerste piano; 
kapitein Kidd wordt veroor
deeld voor piraterij en moord 
en wordt in 1701 opgehan
gen; William Herschel bouwt 
in 1738 telescopen, waarmee 
de planeet Uranus ontdekt 
wordt; in 1714 komt koning 
George I op de troon van 

Groot Brittannië en Ierland; 
tsaar Peter de Grote tekent in 
1720 een verdrag met China 
dat de handel tussen beide 
landen aanmoedigt; de bui
lenpest veroorzaakt de dood 
van een half miljoen mensen 
in Duitsland en Oostenrijk 
(1711); Kaigetsudo Dohan, hd 
van de Japanse school die in 
de ukiyoè stijl schildert, 
maakt in 1711 'Standing 
Woman'; koningin Anne, de 
laatste uit het huis Stuart, be
stijgt de troon in 1702; 
Anders Celsius, Zweeds 
astronoom, vindt de Celsius 
thermometer in 1742 uit; 
Jonassen Bering, onderzoe
kervan het Siberische pool
gebied sterft na een schip
breuk op de Komandorski 
eilanden in de Beringzee 
(1741); in 1705 voorspelt 
Edmund Halley de terug
komst van een komeet die 
eens in de 75 of 76 jaar te zien 
is  later wordt deze komeet 
naar hem genoemd; in 172g 
neemt John Wesley het initia
tieftot het stichten van de 
Methodistische kerk in Enge
land; sir Isaac Newton publi
ceert in 1705 zijn theorie dat 
licht is samengesteld uit deel
tjes; in 1707 verenigen Schot
land en Engeland zich tot de 
politieke eenheid Groot Brit
tannië; Johann Sebastian 
Bach componeerde 
'Das wohltemperierte 
Klavier' (1722). 
273'oo. Tropische vissen. 
30, 80, go c , $4.. Resp. 
Scatophagus argus, Xiphorus 
variatus, Betta smaragdina, 
Lactoria cornuta. 
Velletje met acht zegels van $ 
I.: Zebrasoma veliferum, 
Gramma malecara, 
Symphorichtys spilurus, 
Nemateleotris decora, 
Balistoides conspicullum, 
Forcipiger flavissimus, 
Coris formosa, 
Opistognathus aurifrons. 
Velletje met acht zegels van $ 
I.: Plectorhynchus onentalis. 
Gramma loreto, Chaetodon 
auriga. Zebrasoma flavescens, 
Centorpyge bicolor, 
Lythrynpnus dalli, Aspidontus 
taeniatus, Acanthurus 
leucosternon. 

Twee blokken met een zegel 
van $5.. Resp. Coris aygula 
en Aplocheilus annulatus. 

NIEUWCALEDONIË 
83'oo. Vuurtorens. 
100 F. Vuurtoren 'Amédée', 
geheel van metaal, 52 m. 
hoog, licht brandt sinds 
15 november 1865. 

NIUE 
3ii2'9g. Millennium. 
Viermaal een strook van 3V. 

NORFOLKEILAND 
254'oo. Anzac'* Day 2000. 
45 en 75 c. Eerbewijs voor de 
soldaten die met terugkwa
men uit WWI, WWII en de 
Koreaanse oorlog: graf
monument met lijst namen. 

Norfolk Ldand 
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Eujtaca Adam» 
Lddle Adams 

WiHiam franc)» Allwi 
Allen Fletcrief Buflett^ « ^ 

GftOfO« Evani ^ * ^ ^ 
JohnEvani ^ ^ %f^ ■ 

James Bevsrl«y Metcalf* 
Fioncis Bramofl MetcoH« 
Georgs Fletchet Nobb> 
G«org9 Rawdon Nobbs 
David landers Quintal 

■itoung Quinlol 
Vinifrad Young 
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i  j . 'oo. Walvisvaarder. 
Blok van $ 4. in twee uitvoe
ringen. Werklieden, kind en 
sloep. Een met gouden over
druk van de logo's van Post
zegelshow 2000 en het 
Crown Agents Stamp Bureau, 
de ander geperforeerd zonder 
de logo's. 

POLYNESIË 
284'oo. Eerste internationale 
tatoeagefestival in Polynesie. 
85,120,130,160 F. Vier 
verschillende tatoeages. 

SAUDI ARABIË 
244'9g! Frankeerzegel. 
100 h. Kaäba, Mekka. 
i85'99! Vijftiende GCC*

verkeersweek. 
I R. Verkeerslicht, GCC*
beeldmerk met getal '15'. 

SRI LANKA 
30i2'g9. Uitgiftedatum 
melding 2/151 'vlinders'. 
Wetenschappelijke namen 
resp. Appias libythea, 
Parantica taprobana, 
Eurema blanda, 
Hebomoia glaucippe. 

december 'gg Tweehonderd 
jaar rekenkamer. 
3.50 Rs. Symbolische afbeel
ding (logo met weegschaal 
en leeuw, kasboek). 

ST. LUCIA 
2g2'oo. Eenentwintigste 
verjaardag van de onafhanke
lijkheid. 
20, 75, g5 c , $1.. Resp. 
'vintage badge of the colony', 
'vintage badge 1939', 
'achievement of arms 1967', 
'achievement of arms 1979'. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
io4'oo. Het sprokkelen van 
hout. 
1.70, 2.F. 

SURINAME 
292'oo. Tropische 
vruchten. 
50,175,200,250, 325,5000 Sf 
Van elke waarde twee drie
hoekzegels aan elkaar resp. 
watermeloen (Citrullus 
vulgaris) en papaja (Carica 
papaya), mango (Mangifera 
indica) en magistan (Garcinia 
mangostana), grapefruit 
(Citrus paradisi) en banaan 
(Musa nana), ananas (Ananas 
comosus) en granaatappel 
(Punica granatum), markisa 
(Passiflora quadrangularis) 
en kokosnoot (Cocos 
nucifera), avocado (Persea 
gratissima) en sinaasappel 
(Citrus sinensis). 

34'oo. Serie 
verkeersborden. 
2000 Sf. Waarschuwings
teken dubbele bocht, gedeel
te van het bord verboden voor 
fietsers en van het bord ga 
rechtdoor of rechtsaf 

43'oo. Vogels, 
i ioo, 4425 Sf Resp. 'wiswisi' 
(Dendrocygna autumnahs), 
'fisman' (Ceryle torquata). 



SURINAME fllOO 

(zie pag. 449) 

TONGA 
4-2-'oo. Jaar van de draak 
2000. 
Velletje met 10, 55, 80 c., $1.-

TONGANIUAFO'OU 
4-2-'oo. Jaar van de draak. 
Velletje met 10, 55,80 c., $1.-

TRINIDAD EN TOBAGO 
27-i-'oo. Honderdvijfen-
zeventigjarig bestaan 
Angostura (bitterdrank). 
75 c , $ 3.-, 4.50 en blokvan 
$ 12.-. Zegels in vorm van 
fles, resp. Angosturabitter, 
oude distilleerderij aan 
George Street, niet-
alcoholische cocktail. 

VERENIGDE STATEN VAN 
AMERIKA 
6-4-'oo. Beeldhouwer 
Louise Nevelson (1899-1988). 
Strook met vijf zegels 33c. Op 
elke zegel een detail van een 
groter Nevelson-werk; blok 
met tien; vel met viermaal vijf 
zegels en portret. 

io-4-'oo. Astronoom Edwin 
Powell Hubble (1889-1953). 
Strook metvijf zegels van 33 c. 
Nevels: resp. 'eagle nebula', 
'ring nebula', 'lagoon nebula', 
'egg nebula', 'Galaxi NGC* 
1316'; blok met tien; vel met 
twintig zegels. 

PPR 
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WALLIS EN FUTUNA 
28-4-'oo. Kathedraal van 
iVlata Utu. 
300 F. 

WEST-SAMOA 
io-i2-'9g. Herdruk 
frankeerzegel. 
25 s. 
22-3-'oo. Sesamstraat. 
VeUetje met negenmaal 90 s. 
en een blok $3.-. 

ZAÏRE 
?-?-'97! Honden
rassen. 
Negenmaal 
20.000 Nz. Resp. 
newfoundlander, 
herdershond, af-
ghaanse wind-
hond, 'basenji', 
bokser, samo-
jeed, saluki, be
agle, herders
hond. 

Blok 105.000 Nz.: sint-ber-
nardshond. 
?-?-'g7! Kattenrassen. 
Negenmaal 25.000 Nz. Resp. 
sfinx, huiskat, bobtail, 
'tonkanese', 'pixie Bob', 
'cymric', abessijn, 
'mandarin', pers. 
Negenmaal 25.000 Nz. Zelf
de serie, andere achter-
grondskleur. 
Blok 105.000 Nz.: blauwe 
pers. 
?-?-'97! Scouting, Rotary, 
Lions: inheemse fauna. 
Viermaal 5.000 Nz.: Giraffa 
camelopardalis, scouting-
lelie; viermaal 15.000 Nz.: 
jachtluipaard; viermaal 
35.000 Nz.: wilde hond; 
viermaal 40.000 Nz.: puntlip-
neushoorn; viermaal 50.000 
Nz.: leeuw; viermaal 70.000 
Nz.: olifant. 
Bl;ok 105.000 Nz.: nijlpaard. 
i2-2-'97! WWF*, 
dwergchimpansee. 
Viermaal 20.000 Nz.: Pan 
paniscus met panda-logo 
WWF*. 
6-8-'g8! Eerste sterfdag 
prinses Diana. 
Zesmaal 50.000, viermaal 
100.000, viermaal 125.000 
Nz., tweemaal blok 400.000 
Nz. Verschillende foto's 
prinses Diana (1961-1997). 
6-8-'98! Eerste sterfdag 
moeder Teresa. 
50.000, blok 325.000 Nz. 
Moeder Teresa (i9ro-i997). 

*: Gebruikte afkortingen: 
Anzac Australian and New 

Zealand Army Corps 
CEMT Conférence 

Européenne des 
Ministres de 
Transport 

ECMT European Conference 
of Ministers of 
Transport 

EU Europese Unie 
FFAP Federation Fran^aise 

des Associations 
Philatéhques 

GCC GulfCooperation 
Council 

lAAF International 
Amateur Athletic 
Federation 

USA International Insti
tute of Administrati
ve Science 

ILO International Labour 
Organization 

NATO North Atlantic 
Treaty Organization 

NGC New General Catalo
gue of Nebulae and 
Clusters of Stars 

OAS Organization of the 
American States 

UPU Universele Post 
Unie/ Union Postale 
Universelle/ Univer
sal Postal Union 

WMO World Meteorolo
gical Organization 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund 
for Nature) 

p««*«*v*n«*«*^^ 

téattaéêaééé^éé^ 

**: De postzegel toont een 
zuil van sterren, die de lan
den van Europa symbolise
ren. De zuil steekt omhoog 
van de groene aarde naar de 
blauwe lucht, de kleur van de 
Europese vlag. Voor een 
schaduw van de hoofdletter E 
, die voor Europa staat, ko
men kinderen uit de vier 
windstreken gelopen en vor
men het Europa van de toe
komst. 

NIET VERSTAKDIG EN 
CONTRA-PRODUCTIEF 
De Utrechtsche Philate
listen Vereniging heeft 
met verbazing kennis ge
nomen van de strekking 
van een artikel onder de 
kop Uittreden UPHV uit de 
Bond in het aprilnummer 
van 'Filatelie'. Deze bij
drage was opgenomen op 
een van de bladzijden 
waarop de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen (NBFV) -
buiten verantwoordelijk
heid van de redactie van 
'Filatelie' - zijn officiële 
mededelingen plaatst. 
Meer dan een halfjaar na 
dato (wij kondigden ons 
uittreden per brief van 29 
september iggg aan de 
secretaris van de NBFV 
aan) en niet 'onlangs ' zo
als in het artikel wordt 
vermeld, meent de Bond 
alsnog uiting te moeten 
geven aan de kennelijk 
binnen de gelederen van 
deze organisatie levende 
frustraties ten aanzien 
van ons uittreden met 
een dergelijk artikel in 
het maandblad 'Filatelie'. 
Onder het mom van een 
lans te breken voor de fi
latelie veroorlooft de 
schrijver van het ge
wraakte artikel zich een 
negatief oordeel te vellen 
over onze vereniging en 
tegelijkertijd het bestuur 
van onze vereniging te 
kapittelen voor zijn ver
meende inactiviteit. 
De Utrechtsche Philate
listen Vereniging distan
tieert zich volledig van de 
inhoud van dit artikel en 
beschouwt het als niet 
correct, bezijden de 
waarheid, niet verstandig 
en contraproductief 

Dit laatste geldt zeker 
ook voor de Bond zelf, 
want op de weg terug 
voor een uitgetreden ver
eniging ligt nu een le
vensgroot obstakel in de 
vorm van deze publicatie 
in het maandblad. 
Het bestaansrecht van 
onze vereniging is te dan
ken aan onze leden, 
waarvoor wij een actief 
beleid voeren. We doen 
dat onder andere door 
het aantrekkelijk maken 
van onze maandelijkse 
ledenvergaderingen met 
veilingen, verlotingen en 
lezingen. Verder ontvan
gen onze leden ons ver-
enigingsnieuws en, via 
ons collectief abonne
ment, het maandblad 'Fi
latelie'. Ook kunnen de 
leden deelnemen aan het 
rondzendverkeer. Dit zijn 
allemaal zaken die buiten 
het bestek van een over
koepelend orgaan vallen. 
Het lidmaatschap daar
van had dan ook een la
gere prioriteit toen we 
keuzes moesten maken. 
V\̂ ij hadden er de voor
keur aan gegeven in een 
rechtstreeks gesprek met 
de Bond over het een en 
ander van gedachten te 
wisselen, maar het artikel 
in 'Filatelie' noopt ons 
tot deze reactie. 
G.J.A. Ypma, Leersum 
voorzitter Utrechtsche 
Philatelisten Vereniging 

Naschrift redactie: 
Aangezien beide partijen 
- B o n d e n U P h V - h u n 
standpunt in 'Filatelie' 
hebben kunnen verwoor
den sluiten we hierbij de 
discussie over het onder
werp 'Uittreden UPhV uit 
de Bond'. 

OPMERKELIJKE 
VERSCHUIVING 
Ik stuur u een afbeelding 
van een briefstukje met 
daarop een Engelse zegel 
van 25 p. uit de reeks Cen
tenary of Cinema uit iggö. 
Zoals u ziet is de perfora
tie flink verschoven, met 

als resultaat dat de waar
de-aanduiding bijna is 
gehalveerd. 
Zijn er andere lezers van 
'Filatelie' die deze perfo
ratieverschuiving bezit
ten ofkennen? 
Rob Binnendijk 
Arnhem 

crro-TOEFL 
P-O. Box 1203 
6801 BE Arnhem 
Netherlands 
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BETER LAAT... 
Het is er dan toch van ge
komen: het beroemde 
schilderij De Nachtwacht 
van Rembrandt van Rijn 
is afgebeeld op een Ne
derlandse postzegel. Be
ter laat dan nooit, zullen 
we maar zeggen. Verza
melaars van het thema 
schilderkunst in binnen-
én buitenland zullen op
getogen zijn. Dat de ze
gel in een velletje zit en 
zelfklevend is nemen ze 
waarschijnlijk op de 
koop toe. De Nachtwacht 
was uiteraard al eens eer
der afgebeeld, zowel op 
postzegels als op stads
postzegels. Qu'aiti State 
in Hadhramaut (een sul
tanaatje onder de protec
tie van het toenmalige 
Aden) gaf in 1967 al een 
triptiek en een velletje uit 
met een complete afbeel
ding van het doek (Mi-
chel-nummers 165,166 
en 167). 
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De afbeelding op de Ne
derlandse zegel lijkt au
thentieker, hoewel gra
fisch ontwerpbureau Jo
seph Plateau het kenne
lijk nodig vond het beeld 
rechts door te laten lopen 
en links een deel van het 
schilderij te 'amputeren' 
door de rand 'weg te ble
ken'. Daardoor ligt het 
accent op de middenpar
tij van het schilderij met 
de in het zwart geklede 
kapitein en zijn luitenant 
in citroengeel. Het pers
bericht van de PTT om
schrijft het als volgt: 'Het 
gebruik van contrasten 
tussen licht en donker, 
glanzende en doffe kleu

ren en een grote variatie 
in houdingen, gebaren 
en gezichtsuitdrukkin
gen, creëert een levendig 
sfeertje'. 

AFGESPROKEN 
WERK? 
De hausse in postzegelaf
beeldingen van de eland 
(Aices alces) in Scandinavië 
roept de vraag op of er 
misschien sprake is van 
een afspraak. In het 
aprilnummervan Filate
lie werd de inhoud van 
het postzegelboekje van 
Aland al afgebeeld en 
toegelicht. In datzelfde 
nummer werd verder de 
Zweedse serie 'Het 
Zweedse woud in zijn 
woeste schoonheid' be
handeld, die een Breu-ze-
gel bevat waarop ook al 
een eland te zien is. In 
1997 liet Zweden de eland 
de hoofdrol spelen op 
maar liefst zes zegels, 
waarvan de eerste de 

vorm van een drie
hoek kreeg. 
Noorwegen wilde 
kennelijk niet ach
terblijven en beeld
de de kop van een 
eland af op de ze
gel van 6 k. in de 
serie 'Koningen 
van de dierenwe

reld' (emissiedatum 7 
april, afbeelding in de ru
briek 'Nieuwe uitgiften'). 
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Op de zegel van 5 k. is de 
kop van een steenarend 
(Aquilla chrysaetos) te zien. 
Hoewel Noorwegen nu 
nog de grootste populatie 
steenarenden heeft (er 
nestelen 700 a 1000 pa
ren) staat de roofvogel op 
de Noorse 'Rode Lijst' 

van bedreigde diersoor
ten. In Zweden leven nog 
ongeveer 600 paren en in 
Finland 200. 

De zegel van 7 k. toont de 
enorme staartvinnen van 
een potvis (Physeter cato-
don). Sinds 1988 organi
seert het bedrijf Hvalsa-
fari in Andenes walvissa
fari's; tot nu toe hebben 
daar zo'n negentigdui
zend toeristen aan deel
genomen. Vóór de safari-
gangers aan boord gaan 
kunnen ze een bezoek 
brengen aan het Walvis
centrum, omdaar basis
kennis over de potvis en 
zijn soortgenoten te ver
werven. Het safarisei
zoen loopt van 25 mei tot 
15 september. Service: 
voor het vertrek krijgen 
de deelnemers een pil te
gen zeeziekte uitgereikt. 
De eland is in Scandina
vië een ware toeristische 
attractie. De langs de we
gen geplaatste waarschu
wingsborden (met een 
afbeelding van een eland) 
worden zelfs door toeris
ten gestolen! De foto op 
Frimerkeposten, de infor
matiefolder van de Noor
se PTT, laat een eland 
zien op een bosweg, sa
men met zo'n waarschu
wingsbord en de toepas
selijk tekst Out of the jorest 
- and on to a stamp!' 

EENDEN VAN 
ANDRE BUZIN 
Luxemburg gaf op 9 mei 
een uit drie zegels be
staande serie 'De eenden 
in onze wateren' uit. De 
zegels zijn ontworpen 
door niemand minder 
dan André Buzin, de ont

werper van de bekende 
Belgische vogeltjesserie. 

Op de zegel van 18 f. is 
een wilde eend (Anas pla-
tyrhynchos) afgebeeld, in 
Luxemburg de meest 
voorkomende watervo
gel. 

De tafeleend (Aythyajeri-
na) is te zien op de zegel 
van 24 f De kuifeend (Ay-
thya Juli^ula) komt in het 
water ongetwijfeld beter 
tot zijn recht dan op de 
zegel van 30 f, die in de 
rubriek 'Nieuwe uitgif
ten' te vinden is. 

EEN 'NIEUWE' VOS 
De rode vos (Vulpes vulpes) 
is de bekendste vertegen
woordiger van de vossen-
familie; deze soort komt 
dan ook vaak op postze
gels voor. Op vier zegels 
van de Israëlische World 
Wildlife Fund-emissie die 
op 3 mei uitkwam, is een 
vossensoort geportret
teerd die pas vrij onlangs 
werd ontdekt. Het gaat 
om de Blanfords-vos 
(Vulpes cana), een kleine 
en schuwe vos, die in de 
steile, rotsachtige ge
deelten van de woestijn 
leeft. Het dier werd in 
1982 voor het eerst ge
zien in Ein Gedi. Het ver
spreidingsgebied van de 
vos loopt van het oosten 
van Israël tot helemaal in 
Afghanistan en in zuide
lijke richting tot aan 
Oman. De Blanfords-vos 
is geen bedreigde dier
soort, maar het dier is 
wel zeldzaam. Het be
houd van de woestijnge
bieden en kliffen, die 
zich uitstrekken van de 
Arava tot aan de woestijn 
van Judea, kan zijn voort
bestaan in de toekomst 
veiligstellen. 

De vier verschillende ze
gels zijn tweemaal opge
nomen in het vel, dat niet 
alleen van de gebruikelij
ke tabs is voorzien, maar 
waarvan de meeste vel-
randen silhouetten van 
de vos tonen. Een afbeel
ding van de vier vossen-
zegels vindt u in de ru
briek 'Nieuwe uitgiften'. 

HONGAARSE NATIO
NALE PARKEN 
Op 20 maart verscheen 
de derde serie in de reeks 
nationale parken van 
Hongarije. Zoals gebrui
kelijk komen zowel flora 
als fauna aan bod. 
Op de zegel van 29 f, ge
wijd aan het Ferto-
Hansag nationaal park 
(iggi), figureren de 
blauwborst (Luscinia sueci-
ca) en de Siberische iris 
(Irissibireca). 
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Op de zegel van 34 f do
mineert een zwarte ooie
vaar (Ciconia nigra) met op 
de voorgrond de kievits
bloem (Fritillaria 
meleagris) uithetDuna-
Drava nationaal park 
(1996). Op beide zegels 
zijn uitsluitend de Hon
gaarse namen vermeld. 

KORENBLOEM ALS 
NATIONAAL SYMBOOL 
Op 7 april gaf Estland 
een zegel van 4.80 k. uit 
met een afbeelding van 
een korenbloem (Centau-
rea cyanus), het nationaal 
symbool van dit land. In 
Estland wordt deze 
bloem de roggebloem ge
noemd: rogge (Secale cere-
ale) is één van de belang
rijkste gewassen in dit 
land. Roggemeel is het 
hoofdbestanddeel van 
het smakelijke en gezon
de roggebrood in Est
land. Links op de zegel -
waarvan een afbeelding 
is opgenomen in de ru
briek 'Nieuwe uitgiften' -
is een honingbij (Apis mel-
lifïca) te zien. 
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EK VOETBAL VOOR 
KATTEN 
In maart werd in Slovenië 
het eerste Europees Kam
pioenschap voetbal voor 
katten gehouden. Aan 
het nationaal kattenelftal 
van Slovenië werd op 21 
maart een postzegel ge
wijd. Het gaat om een ze
gel uit de serie 'Illustra

^ ties uit kinderboeken'. 
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Voetballende katten zijn 
nog niet eerder op post
zegels afgebeeld. Wel 
zijn er zegels met katten 
die met een balletje, een 
kerstbal of een bolletje 
wol spelen. Voetbalspe
cialist Adri Lampers  wie 
anders  weet te vertellen 
dat katten die met een bal 
spelen te zien zijn op een 
zegel van Fujeira uit 1971 
en een zegel van Noord
Koreauitiggi. 

EK VOETBAL VOOR 
MENSEN 
Het kon niet missen: be
halve de Nederlandse en 
Belgische PTT bracht ook 
stadspostdienst zegels 
ter gelegenheid van Euro 
2000 uit. Selcctpost Zaan
stad deed dat in de vorm 
van vijf strips van vijf ze
gels. Op de middelste ze
gel is steeds een stadion 
afgebeeld samen met een 
voetbal; op de overige 
vier zegels een voetbal en 
een vlag van een deelne
mend land. Dat levert het 
volgende resultaat op: 
Zaanstad: 
70 cent, Amsterdam ArenA 
Den Helder
65 cent, Breijdel Stadion 
Almere: 
65 cent, Konmg Boudewijn
stadion 
Purmerend/Waterland: 
70 cent. De Kuip. 

vlaggen van Europese 
landen. Ook de bekende 
sterrencirkel is waar
neembaar, hoewel ik de 
indruk heb dat Europa
verzamelaars hier zo hun 
bedenkingen bij zullen 
hebben. De zegels zijn 
verkrijgbaar bij Thurn & 
Taxis te Amsterdam. 

BRUGGEN 
Een brug die wel wat op 
de Erasmusbrug lijkt 
treffen we aan in een 
Griekse serie die 8 no
vember 199g aan de lo

ketten kwam. Op de ze
gel (waarde 120 d.) is de 
Rio Antirriobrug afge
beeld. 

Op een zegel van Nevis 
uit iggS speelt een kat 
met een kerstbal. Op de 
Sloveense zegel van 20 s. 
hebben de katten zelfs 
nummers op hun shirt. 
De kater Muri (met num
mer i) is bezig aan zijn 
zoveelste soloactie. 
De twee andere zegels uit 
de serie zijn net zo leuk. 
Op de ene zegel staat een 
vos en op de andere weer 
een kat. Op de achterkant 
van het bijbehorende 
postzegelboekje staat een 
zwarte kat met een vul
pen in de poot bovenop 
een schrift 

De vijf strips zijn ook te 
krijgen in een eenvoudig 
postzegelboekje. Op het 
omslag wordt vermeld 
dat er tien zegels van 60 
cent in zitten, maar het 
gaat om tien stuks van 65 
cent. De vermelding van 
de zegels van 70 cent is 
wel correct. 

SelectPost gaf ook een strip 
met vier sportzegels van 
60 cent uit. Te zien zijn 
een honkballer, een gol
fer, een basketballer en 
een voetballer. 

De bal op de laatste zegel 
wordt gevormd door 

Een vergelijkbare brug 
staat op de zegel van 10 k. 
in het blokje van vier ze
gels met bruggen in Kiev 
van Oekraïne, dat op 2g 
januari werd uitgegeven. 
Duitsland zorgde op 13 
april voor een nieuwe ze
gel in de reeks 'Duitse 
bruggen'. Dezegel 
(waarde 100 pf) Das Blaue 
Wunder in Dresden. Sinds 
i8g3 verbindt deze brug 
de wijken Loschwitz en 
Blasewitz met elkaar. De 
kleur van de brug zorgde 
er al snel voor dat deze in 

de volksmond het 'blau
we wonder' werd ge
noemd. De brug weegt 
3.000 ton, heeft een 280 
meter lange overspan
ning en rust op pilonen 
die bijna honderdvijftig 
meter van elkaar zijn ver
wijderd. Tot ig2i was het 
een tolbrug, waarvoor 

telistisch vastgelegd dat 
op I juli de Öresund  de 
vaste verbinding tussen 
Denemarken en Zweden 
in gebruik wordt geno
men. De verbinding be
staat enerzijds uit een 
ruim drieënhalve kilome
ter lange tunnel tussen 
het Deense Kastrup en 
het eiland Peberholm in 
de Sent en anderzijds uit 
een bijna acht kilometer 
lange brug tussen Peber
holm en Malmö in Zwe
den. Over het gehele tra
ject is een dubbelbaans 
spoorweg en een vier
baans autoweg aange
legd. 

voetgangers en fietsers 
twee pfennig moesten 
betalen. 

In de Millenniumreeks 
van GrootBrittannië 
werd op 6 juni de serie 
People & Place uitgege

Op de eerste
klaszegel zien 
we een impres
sie van de Gates
head Millennium 
Bridge. Deze 
brug over de 
Tyne, die Gates
head met 
Quayside in 
Newcastle zal 
verbinden, is 

bestemd voor voetgan
gers en fietsers. Er is 
sprake van een bijzonde
re constructie: de brug 
lijkt op het reusachtige 
ooglid van een gesloten 
oog dat langzaam open 
gaat. De brug wordt in 
2001 in gebruik geno
men. 

In Scandinavië worden 
ook nogal wat bruggen 
gebouwd. In een geza
menlijke emissie van De
nemarken en Zweden (g 
mei) wordt uitvoerig fila

De twee zegels vormen 
samen een overzichts
kaartje van de Öresund
regio en laten een groot 
deel van de brug zien (zie 
ook de rubriek 'Nieuwe 
uitgiften'). 
Zweden gaf bovendien 
nog een Breuzegel uit 
met een gedeeltelijke 
'uitvergroting' van het 
middenstuk van de brug. 
Voor het postzegelboekje 
verwijs ik naar de rubriek 
Postzegelboekjes elders 
in dit nummer. 

TREINEN 
Eén van de leukste trein
enseries die ik ken is die 
van de Falkland Eilanden 
uit ig85. De serie werd 
uitgegeven ter gelegen
heid van het zeventigjarig 
bestaan van de Camber
spoorlijn, een spoorweg 
langs de noordelijke oe
ver van het Camber De
pot in Navy Point. Het 
smalspoorlijntje loopt 
naar het radiostation van 
de marinebasis in Moody 
Brook. Het werd in de ja
ren twintig aangelegd om 
kolen te vervoeren voor 
de krachtinstallatie in 
Port Stanley. Het spoor 
was van igi4 tot ig27 in 
gebruik, ook voor passa
giersvervoer. 

Er waren twee locomotie
ven: de 2388 en de 23g2 
van de Wrenklasse. De 
zegel van 7 p. toont zij
en vooraanzicht van de 
'Wren' en die van 22 p. 
brengt een lorrie met een 
merkwaardig gevormd 
zeil in beeld. Op de zegel 
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van 27 p. is de Wren nog
maals in zijaanzicht afge
beeld. Het brede formaat 
van de zegel van 54 p. 
wordt gebruikt om de 
Falkland Island Express in 
volle glorie af te beelden: 
een locomotief en drie 
open rijtuigen. Het ver
schil tussen eerste en 
tweede klas in deze trein 
is niet erg groot, maar de 
derde klas is toch niet 
veel meer dan een 'krat 
op wielen'. Op het laatste 
deel staat een bordje met 
de tekst Smoker; de twee 
passagiers hebben dan 
ook een pijp in hun 
mond. 

Oud en nieuw op spoor
weggebied zijn door 
Tsjechië verenigd in een 
velletje op het thema 
transport' (Spoorwegen 

in 1900 en 2000), dat 
werd uitgegeven op 9 
mei. Een zegel van 8 k. 
biedt een rechts op het 
vignet doorlopend beeld 
van een trein uit igoo die 
bij een station stilhoudt. 

Op een zegel van 15 k. 
(ditmaal met een naar 
links doorlopend beeld) 
zien we een locomotief 
van het tegenwoordig in 
gebruik zijnde type 371. 
Op het vignet wordt een 
impressie gegeven van 
het prototype van een 
nieuwe trein in de 680

serie. De twee zegels zijn 
met elkaar verbonden 
door een vignet over de 
volle breedte met een 
kaart van de belangrijk
ste spoorlijnen in Tsje
chië. 

SCHEPEN 
De vier koopvaardijsche
pen die op de Turkse se
rie van 16 maart te zien 
zijn, kwamen niet eerder 
op zegels voor. Het kwar
tet werd gebouwd door 
Engelse scheepswerven. 
Ook de allereerste Neder
landse stoomschepen 
kwamen vooral uit Enge
land, omdat de Neder
landse werven de sche
pen nog niet konden 
bouwen. Turkije had in 
de negentiende eeuw  en 
ook later nog  te maken 
met Franse en Engelse 
invloed. Pas nu worden 
ook op de Turkse werven 
moderne schepen ge
bouwd. 

Op de zegel van 125.000 
p. is de Bug te zien. Het 
schip werd onder de 
naam Sw\fi in 1801 of 
1804 als een eenmast 
smak gebouwd op de 
werf van Booles & Good 
in Bridgport (Exeter). De 
Siinjt werd in 1822 ver
lengd en omgebouwd tot 
raderstoomschip. Een 
aantal inwoners van Con
stantinopel kocht het 

schip in 1828 gekocht om 
het aan sultan Mahmut II 
te kunnen aanbieden. De 
sultan herdoopte zijn ge
schenk als Surat, maar die 
naam sloeg bij de plaatse
lijke bevolking niet aan. 
Het schip werd Bu^u ge
noemd. Het 139 ton me
tende, bijna veertig meter 
lange en 6.6 meter brede 
vaartuig werd in 1859 uit 
de vaart genomen. 

Turkijes eerste trans
oceanisch passagiers
schip is afgebeeld op de 
zegel van 150.000 p.: de 
Gulcemal, in 1874 voor reke
ning van de White Star 
Line gebouwd op de werf 
van Harland & WolfF in 
Belfast. Het werd datzelf
de jaar te water gelaten 
onder de naam Germanic; 
dertig jaar later, in 1904, 
werd het 508 ton meten
de vaartuig verkocht aan 
de Engelse Dominion Line. 
In 1908 werd het schip 
omgedoopt tot Ottoiua. In 
1911 werd de Ottouia aan 
de Turkse regering ver
kocht en omgedoopt in 
Guldjemal. Na dienst te 
hebben gedaan tijdens de 
Turkse Vrijheidsoorlog 
werd het schip in 1920 in
gezet in de dienst die de 
Ottoman American Line on
derhield tussen Instanbul 
en New York. In 1928 
werd de naam gemoder
niseerd: Gulcemal. In ok
tober 1950 werd het schip 
voor de sloop naar Messi
na (Italië) gesleept. 

Op de zegel van 275.000 

p. zien we de Nusret. Hoe
wel de mijnenleggers 
Nusret I (1915) en Nusret II 
(1971) al eerder op zegels 
te zien waren (respectie
velijk in 1955 en 1973) is 
deze Nusret niet eerder af
gebeeld. Het schip werd 
in 1872 bij R. & H. Green 
in Londen gebouwd als 
veerboot voor de Bospo
rus. De 230 ton metende 
Bospfiorus 33 (zoals het 
schip toen heette) was 
48.7 meter lang en 6.1 
meter breed. Waarschijn
lijk tijdens de Turkse On
afhankelijkheidsoorlog 
werd het vaartuig omge
doopt in Nusret. Hoe de 
Nusret aan zijn eind kwam 
is jammer genoeg niet 
bekend. 

TÜRKlYE CUMHURtYETt 

Het interessantste schip 
staat op de zegel van 
300.000 p.: de Bandirma, 
die een belangrijke rol 
speelde in de moderne 
geschiedenis van Turkije. 
Het schip vervoerde de 
bekende Turkse leider 
Kemal Atatürk met zijn 
aanhang van Istanbul 
naar Samsun in de Zwar
te Zee, vanwaar hij de op
stand tegen de sultan or
ganiseerde. De Bandirma 
was ook in 1969  samen 
met het portret van 
Atatürk  al op een post
zegel te zien. In Turkije 
dacht iedereen dat 
Atatürk met een groot 
schip naar Samsun was 
gevaren, maar in werke
lijkheid voeren in die tijd 
alleen oude en kleine 
schepen onder de Turkse 
vlag. Het schip op de 
postzegel is niet de wer
kelijke Bandirma, maar 
een schip getekend aan 
de hand van verhalen die 
toen de ronde deden. Pas 
in 1981 werd een foto van 

het schip gevonden en 
kreeg men de beschik
king over het algemene 
scheepsplan van de Ban
dirma. Op basis van deze 
gegevens maakte de 
scheepsbouwkundig in
genieur Bernd Langen
siepen van de werf Blohm 
& Voss in Hamburg een 
op de werkelijkheid ge
baseerde tekening van de 
Bandirma. Toen Langen
siepen de tekening in 
1987 aan enkele Turkse 
officieren liet zien, wil
den die niet geloven dat 
dit kleine vaartuig werke
lijk het schip was waar
mee Atatürk de reis naar 
Samsun had gemaakt. 
De Bandirma werd in 1878 
gebouwd op de werf van 
H. Macintyre in Paisley 
(Schotland). Het 279 ton 
metende schip was vol
gens de Turkse gegevens 
48.9 meter lang en 6 me
ter breed. Na door het le
ven te zijn gegaan onder 
de namen Trocadero en 
Kymi werd het vaartuig in 
Turkije omgedoopt tot 
Bandirma. Het schip werd 
dan wel in 1924 uit de 
vaart genomen en in 1925 
gesloopt, maar de Bandir
ma leeft nog steeds in de 
geschiedenis van Turkije 
voort. De hut waarin 
Atatürk de reis naar Sam
sun maakte, is heden ten 
dage nog te bezichtigen 
in het Marine Museum in 
Instanbul. 

De heer A.Palmhof uit 
Morrinsville (NieuwZee
land) dank ik voor het 
verstrekken van boven
staande informatie. 

MILLENNIUMJAPAN 
In Japan verschenen de 
series 5, 6 en 7 in de Mil
lenniumreeks. Deze gaan 
over de jaren 1927 tot en 
met 1936. 
In serie 5 (21 januari) 
staan de sport en vooral 
de Olympische Spelen 
centraal. De vier Olympi
sche zegels hebben alle 
te maken met Amster
dam, waar in 1928 de 
Olympische Spelen wer
den gehouden. Het offi
ciële dagprogramma van 
2 augustus 1928 is op één 
zegel te zien (zie 'Nieuwe 
uitgiften'). 
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AANGEBODEN 
100 telefoonkaarten voor 
ƒ50,- . Postbank 1537084. 
H. Garrelds, 7558 BB Hen
gelo, tel. 074-2770854. 

Ned. + Overzee, Indonesië, 
OostEur. v.a. 3 5% Abo ge
hele wereld. H. Sundquest, 
J. Perkstr. 39, Papendrecht. 
Tel. 078-6153386. 

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: wilcow.w.fijjplanet.nl 

Polen, Joegoslavië, Roe
menië, Albanië, Hongarije, 
Bulgarije, Tsjechoslowakije. 
PZH Robert Wiktor, Hod-
gesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Tel./fax 046-4512751. Ook 
rariteiten. 

List 2000 containing older 
mint thematic material free, 
from W&K SCHAETZLE AG., 
CH-8832 Wollerau, Fax 
0041-1-784 80 59. E-mail: 
w.k.schaetzle.ag@bluewin.ch 

Australië per kg. ƒ 80,-, 100 
gest. grf j i o , - , idem 200 
grf ƒ 20,-, idem 300 grf. 
ƒ35 , - , idem 400 grf ƒ55 , - . 
P. Antonisse, Runmolen 16, 
5404 KT Uden. Tel. 0413-
268333, Postgiro 3423666. 

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. 

DDR 25% Ned. Bund Beriin 
Reich + Geb.Eur. eet. 35% Pf 
& Gest. J. Römkens, 045-
5462894. 

Poststukken verschillende 
landen, oud, Nederland ef
fecten, rekeningen, papier, 
noodgeld, Duits. Mw. A. N. 
Briggemanv/d Schelde, 
Kantelenweg70, 3233 RD 
Oostvoorne. Tel./fax 0181-
485036. 

Schweiz, Liechtenstein 
komplett ab 1850, Liste gra
tis, Vollenweider CH-6612 
Ascona. Fax 0041 91 
7912354 
Verzamelaar in Canada zou 
gaarne postzegels ruilen. 
Canada-Nederland gebruikt 
en postfris. E. Consenheim, 
285 Still's Lane, Oakville, 
Ontario, Canada, L6J.5Y5. 

Kavel Ned. cw. NVPH 27000 
gid. prijs 4500 gld. postfr. 
Liechtenstein modern Yvert 
40000 fr. prijs 2000 gld. inl. 
Derkx, België, tel.-fax 00-
32-65-621527. 

Prima kwaliteit kilowaar 200 
gr. grootformaat met 1999 
ƒ 2 5 , - incl. porto keuze uit 
Zwitserland, W. Europa en 
Wereld. Zomeraanbieding! 
600 gr. voor ƒ 65 , - . Bank 
894812335. H.J. de Vries, 
Heemskerklaan 16, 2181 XR, 
Hillegom. Tel. 0252-518302. 

Eurocat Europa Speciaal. 
Supplement Gat. 2000. Cept 
en uitgebreid meelopers. 
Info: A. van der Pluijm, 
0180-520069/06-55918354, 
E-mail: info@testnet.nl 

100 Versch. Ned. Gr/kl. fm. 
ƒ 4 , 8 0 , giro 536018. Jansen, 
Haarlem. Tel. 023-5338634. 

Albums/boeken, diversen: 
ƒ 2 0 , - p. St. + porto: R. Kal-
nenek, Weegbree 25, 6374 
RC Landgraaf, 045-5316989. 

Ned. p.fr. 941/45 in vel van 
20ost. ƒ400,-. Tel. 
0582672206. J. G. v.d. Veer. 

500 St. Ned. ƒ 30 , - , 60 St. 
IJsland met betere waarden 
ƒ 2 0 , - . Giro 3034136. D. J. 
Beekman, Kraatsweg48, 
6712 DC Ede. 

Kinderbedankkaarten. 
B: 58-60-64-65-66-70 t/m 76 
C: 59-66-67-74-77 
P.J. de Wilde, tel. 0578-
572444-

Frankeergeldige zegels**. 
Vanaf '60** en na '45"^. Los, 
serie of partij. V. Diepen, 
072-5610827. 

800 Versch. USA gest. 
ƒ 3 5 , - . A. H. Faro, Irene-
s t raa t5 , 7651 CP Tubbergen, 
giro 623756. 

Stop met Nederland. Welke 
mist u. Ook eerste dag bloc 
en PTT mapjes. Tel. 
0252675671. Vraag prijslijst. 
K. Tanis, Bosstraat 131, 
Nieuw-Vennep. 

700 zegels W.-Europa veel 
grf HW en kpl series ƒ 10,-. 
Giro 3330084. Boetzkes, 
Baroniehof 100, Helmond. 

Postzegelverzameling Neder
land 1852-1999. Smit, tel. 
0512-382144. 

Ned. Jaarcoll. PTT 1994-
1997 ƒ110 , - . D. Slijkhuis, 
tel. 073-6566667. 

GEVRAAGD 
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. 

Frankeergeldige zegels van 
Ned. en Duitsland met en 
zonder gom, verzamelingen, 
partijen, telefoonkaarten 
(gebruikte). C. Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 
Spijkenisse, 06-29227782. 

Postzegels van 1913 en 1923 
in bloks en postfris. A. 
Klein, Benkemastraat 18, 
9351 EE Leek, tel. 0594-
515000. 

PTT mapje n" 67 Suriname 
van 12.09.91. J. E. Rakers, 
tel. 078-6814387. 

Wie helpt mij aan zegels met 
ma^onnieke symbolen? H. 
ter Haar, Seadwei 8, 9261 
XM Eastermar. 

Gestopt met postzegels ver
zamelen? Verzamelaar komt 

bij u langs. J. Dekker 0299-
621339-
Uitgave Indonesia, met tand-
perforatie dwars door de ze
gels (o.a. Soekarno zegels) 
met prijsopgave. H. Wijburg, 
Westindischekade 304, 9715 
TRGroningen, 050-5716458. 

DIVERSEN 
Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en S. 
Marino, bijeenkomsten, vei
lingen en rondzending. Inl. 
L. v.d. Brun, v. Kinsber-
genstr. 33, 2518 GVDen 
Haag, tel. 070-3460328. 

Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl. A. Bouwense, tel. 0113-
212762. 

In- en verkoop Postzegels -
Prentbriefkaarten - knip
sels. G.J. van Soest, Houten, 
030-6371815. 

Postzegels - munten - ruil
beurs Fidei-et-Arti te Ou-
denbosch zondag 10/13 uur: 

25 juni, 0165-314898. 

www.filasoft.nl - De mooi
ste en meest verrassende 
website van René v. Dijk, Pb 
9519, Amsterdam. 

Studiegroep Britannia, voor 
de actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden. 
Blad. meetings, veiling, 
rondzending. Bel 070-
3860232. See you! 

Contactgroep Frankrijk verza
melaars (CFV) voor allen met 
interesse voor postzegels van 
Frankrijk & voorm. Franse ko
loniën. Eigen blad-veiling-
rondzendingen-4 bkmsten pj 
in Utrecht. Contr. ƒ 4 5 , - . Info: 
Frits Bakker, De Ibis 32,7609 
ES Almelo, 0546-827552. 

Brazilië. Ik zoek medeverza
melaars. H. Houkes, 023-
5623768 
hhoukes(3)worldonline.nl 

Postmerk: 2000 Veiling op 
vrijdag 15 dec. a.s. De Bilt. 
Aanvraag cat. Tel. 0346-
571487. 

Zadelstraat 35 
3511 LS Utrecht 
Netherlands 
tel 0031 30 23i20I,0 
fa^ 0031 30 2317077 

BREAK SETS BY TOPIC 

VOORKLEINE ANNONCES VOOR ABONNEES 
De rubriek Kleine annonces is alleen voor abonnees van het maandblad 'Filatelie'. Voor een advertentie van drie regels betaalt ujio.-
kostj5.-. Vermelding van naam-fadres of naam-t-telefoonnummer is verplicht. Plaatsing onder nummer kostƒ8.- extra. 

rubriek: □ aangeboden Q gevraagd Q diversen 

Elke regel meer 

411 
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ƒ20 
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Vul de bon in en schrijFvoor het verschuldig- Naam: 
de bedrag een overschijvingskaart van bank of 
giro uit (tg.v. ABN/Amro-bankrekening Adres: 
401303632 van Brouwer Media). Zend bon en 
kaart aanhetvolgendeadres: Postcode: 
Brouwer Media, Postbus 345,3740 AH Baarn. 
Vermeld hiernaast uw naam en adres. Plaats: 

mailto:w.k.schaetzle.ag@bluewin.ch
mailto:info@testnet.nl
http://www.filasoft.nl


COILICJION WORLD 
EEN WERELD VAN POSTZEGELVERZAMELINGEN 

Bestellen 
per telefoon : 020 
per fax : 020 

423 48 81 
622 24 54 

Nieuwezijds Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 

COLLECTIES EN PARTIJEN 

open: maandag-zaterdag van 10.00 - 17.00 uur 

TSJECHOSLOWAKIJE 
Prachtige collectie series en blokken Mooi geheel m 
insteek album DM 1600+ 
n59 425,= 
TSJECHOSLOWAKIJE 
Div mooie blokken, o a MiNr blok 17, 38, 46, 57, 
etc Hoge cat waarde, DM 250,= 
1360 75,= 
LIECHTENSTEIN 
In Ddvo Cristal album, nette verzameling, vee] post-
fris materiaal Gat w DM 1300 Vanaf Europa zegel 
1960, MiNr 398 (dm200), minisheets # 449 nr #614 
blok 2*» 1 lOdra en blok 3 Jaren 1964-1986 bijna 
compleet Van overige jaren albumbladen 
1361 325,= 
FRANKRIJK 
Vrijwel complete verzameling postlris, jaren 1969-82 
Mooie start 
1011 875,= 
ISRAEL 
Mod pf insteekalbum zw, full-tab -f blokken (nr3), 
Philex 202/11, 77/78,42/53 DM1800-f 
1085 675,= 
CANADA 
Davo Cristal album met enkele honderden zegels, 
zowel postfris als gebruikt Leuke start voor weinig 
geld 
1356 145,= 
SPANJE 
Davo LX 1980 1994 met postfrisse zegels vele 
blokken en pzb Mooi geheel 
1357 350,= 
SPANJE 
1970-1979 Tevens Andorra 1972-1984 Postfns 
vrijwel compleet 
1358 325,= 
ZWEDEN 
Super-de-luxe kwaliteit postfris van 1938-1959 
Complete series in Dual Safe Hoge DM 1000+ 

2 525,= 
AZOREN/CONGO 
Insteekboek bomvol met verder libie/spanje/kaap 
\erde/rwanda/etc Geen plaatjes, vnl klassiek 
1117 525,= 
NOORWEGEN 
Verzameling in Davo Cristal Gebruikt 3x nr3 en 3x 
nr4, verder vete betere zegels en series lot WOII Hi
erna postfris t/m o a MiNr 258 Gebruikt DM 700+ 
Postfris DM 1600+ Totaal DM 2300+ 
353 675,= 

USA 
Zeer goed gevulde collectie van uitsluitend 
postfrisse zegels, 1945-1985 Schitterend geheel, incl 
MiNr 914 en 675A (=$5 1956" DM 200) Totaal DM 
1100 
354 385,= 

ENGELAND 
961-1995 Nette verzameling p f in Davo album 

Zegels, blokken pzb etc Tevens iets regionaals 
355 750,= 

DUITSLAND 
Modem pf, Bund vanaf nr 1000 t/m 1400 Michel DM 
2600,= Frankeerwaarde DM671,= Kaufje' 
1122 900,= 
INDONESIË 
Verzameling Indo in insteekalbum, uitsluitend com
plete pf series Voornamelijk jaren 70 en 80, ook wat 
ouder materiaal O a 824-27 62,50/821 -23 40,=/731 -
33 85,=/blok 43+44 Hoge Zonnebloem waarde 
I 200,= Sommige senes en blokken 2x. dus ruilen en 
verzamelen voor weinig 
1156 365,= 
ZWITSERLAND 
Album met gestempeld CH, series maar ook losse 
waarden Pro Juv gebruikt jaren 30/60. los en series 
(1957 t/m 61 erin) Mooie aanvullingen 
1175 150,= 
JERSEY 
In Davo Cristal 1969-1990 Goed gevuld, schuierend 
geheel 
350 295,= 

GUERNSEY 
1969-1990 In Davo LX album, vele extra's Prachtige 
v-rijwel complete collectie 
1351 495,= 
FRANKRIJK 
Prachtige verzameling postfris, zegels, blokken en 
]zb 1969-1993 
1352 625,= 
ENGELAND 
\lbum klassiek Engeland, St Gibbons waarde pnds 
! 149,20 (d I plm 11 7000) Hierbij 2e keus, maar 
tieest = prex Periode 1841 t/m 1951 gebruikt 
Tevens official stamps alles in Davo standaard 

90 595,= 

MONTENEGRO 
Leuk partijtje in klein stockboekje met DM waarde 
450+ (Mi'97) Gebruikt en ong 
1226 145,= 
NEDERLAND 
Verzameling NL gestempeld en ongebruikt, w b vele 
belereseries, zoals Olympiade 1928 1867-1976 Cat 
waarde fl 5 000,= 
1347 1.095,= 
ZWEDEN 
Cristal album Zweden 1970-1983, voornamelijk post
fris, goed gevuld 
1348 325,= 
ISLE OF MAN 
1958-1991, Goed gevulde verzameling m Cnstal, incl 
regionals 
1349 495,= 
DENEMARKEN 
Verzameling vnl gebruikt Denemarken (ook Faeroer) 
in Davo SST. periode 1851-1982 Waarde volgens 
IJvert '94 Frs 13 430,=, nu voor slechts 5ct Yv" 
1228 675,= 
VELDPOST UK 
Op blanco bladen collectie van 375 briefstukjes Veld
post Engeland, penode 1949-59, opgezet op nummer 
en plaats, veel aparte landen 
1229 245,= 
CANADA 
Verzameling Cnd met hoge nominaal waarde 
Cn$300,= Vanaf jaren 70, 80 en 90 vele dollar 
zegels Tevens gebruikt vanaf 1870 t/m plm 1975 
Meest eenvoudig 
1248 450,= 
SAUDI ARABIE e.o. 
Insteekalbum met series en betere losse waarden, o a 
MiNr 610 DM 85** van KSA Tevens wat Kuwait 
(MiNr 215/233 DM 110) en Abu Dhabi de eerste 
emissie nrs l/U (DM240*») 
1341 125,= 
NEDERLAND 
Leuke starters collectie w o postfrisse senes Cat 
waarde 1997 bijna fl 1 000,= 
1342 275,= 
B.R.D. 
1946-1985, Ongebruikt verzameling op enkele zegels 
na compleet Cat waarde tl 5 000 = 
1343 895,= 
POLEN 
Insteekalbum met enkele mooie series en betere losse 
waarden periode eind jaren 20 en jaren 30 Zoals 
MiNr 213/233 (500dm), 279 (2x I OOdm), 283 
(l.50dm), 285/186 (240dra) Tevens blok 5B en 2x 
blok 6, waarvan 1 ex postfns" Kwaliteit prachtig 
Totaal MiDM 2000+ 
1344 595,= 
DENEMARKEN 
Dik insteekalbum met mooi DK Klassiek gebruikt, 
w o mooie nr 3 en minder mooi nr 5 Veel pzb en 
combi, blokken, series en betere losse waarden 
Leeuwendeel is postfns Leuke partij, hoge cat 
waarde DM I70O+ 
1345 385,= 
NEDERLAND 
1945-1980, Nagenoeg compleet, postfris vanaf 1952 
Cat waarde ruim fl 4 000,= in Davo Cnstal album 
1346 1.395,= 
COVERS DUITSLAND 
Poststukken album met 75 covers met mooie 
frankeringen Oa DDR blok 20/21/22 en 
MiNr926/933 (DM210/140) en Reich Olympiade 
36/Auto-tentoonstelling 39 eva pracht francatuurtjes/ 
speciaal stempels Mooie koop 40xBund/Berl (80=) 
7xDDR (70=) en 24x Reich/D Pst (300=) 
1249 450,= 
EGYPTE 
Op blanco bladen opgezette verzameling Egypte Veel 
klassiek jaren 1866 1952 Speciaal verz . mooie porten 
LP poststukken etc Totaal DM 7700 in Michel 1993 
1263 1375,= 
CUBA 
2 Insteekalbums met senes Cuba Ook oud materiaal 
het moderne is vnl thema's spon/dieren/belangnjke 
mannetjes etc Veel zegels, geen aantallen 
1275 195,= 
NOORWEGEN 
Slockboek met handelsvoorraad NW, m aantallen var-
lerend van I tot 8 Vanaf MiNr 133 (1927) l/m de 
jaren 80 Vrijwel alles postfns** Tevens het 
Vluchtelingen Loterijzegel uu 1964 (DM 140) in su
perbe staat Totaal DM 4100+ 
1337 995,= 
VATICAAN 
In Davo LX album, Vaticaan 1969 t/m 1990 postfns 
Vrijwel compleet, cat waarde DM 500+ 
1338 250,= 

DDR 
Prachtige verzameling m Schaubek album DDR v a 
1945 t/m 1973 Kwaliteit zeer mooi, zowel gebruikt 
ongebruikt en postfns Incl de Mao-sene uit 1951 
Voordrukalbum , dus incl de Sperwene Giga cal 
waarde m 1996 MiDM 6570,= 
1339 1.495,= 
ZWEDEN 
Verzamelwaardige stock Zweden met pracht malen-
aal Klassiek gebruikt, midden jaren met plakker, 
modem postfns Vanaf nr 2 t/m 1984 Hoge cal 
waarde meer dan 2 400 DM en accent op ouder mate-
naal, nrs 2, 26, 27, 40, 138/140, 144/158 etc 
Dienst nr 13 Mooie kwaliteit 
1340 625,= 
BRAZILIË 
Slockboek met zowel klassiek als modem, t/m jaren 
50 O a MiNr 41+43+47 dml29,= MiNr 29 + 63 
dm70,= Tevens MiNr 11/18 zonder garantie DM 
800= Honderden zegels, geen aantallen LP 1946, 
MiNr 687/693 DM39,= pf en Zwangzuslagmarkn 
CI5/14/I3 in pf paar lOOdm Leuke koop 
1280 325,= 
AMERIKA 
Insteekalbum met diverse aparte dingen blokken/ 
strips/ randstukken/ fiskaalzegels/ duckstamps/ envel
op stamps/ due/ documentary Ook enkele ge-wone 
zegels Uilzoekklus, met alles staat in de Scott 
1285 225,= 
DUITSLAND 1948/50 
Bund jaren 1948 t/m 1975 gebruikt Praktisch com
pleet, alle dure jongens zitten erin Tevens Am/Br 
Bez en Alliierte Bes + blok Berlijn 12a + 12b 400 + 
500dm ECHT gebruikt Totaal 8000dm+ in Davo LX 
Mooi" 
1287 2495,= 
ZWITSERLAND 
In uitpuilende oude voordmkband gebruikt CH, waar
bij prachtig Pro Juventute 1918/1920 compleet 
(dm280)enva 1924 compleet (dm300+) Tevens 
blok 6 (1941) 850dm en de zegels los a 225dm MiNr 
245z, 321/324, 335/343 (dm 130) Totaal 
MiDm2200,= Zegels van prachtige kwaliteit' 
1291 625,= 
NEDERLAND 
Verz in Davo SST, gebr, wb nre I. 2 en 3 Album 
bladen 1852 t/m 1990 Jaren 50, bv Rembrandt56 en 
Kind56 en Zomer54 compleet Nvph cal waarde 
RUIM 4000= Tevens port 1 Zeer goedkoop 
1297 575,= 
HONGARIJE 
Dik rd nngband insteekalbum vol met gebr H va 
1888 t/m 1975 Leuke verz met honderden zegels 
geen aantallen Hoge cal wrd 
1298 115,= 
LUXEMBOURG 
Verzameling gebruikt op blanco bladen 1859-1981 
Vnl vooroorlogs Cat waarde Michel 95 DM 1 900+ 
Ook wat ongebruikt en postfns 
1333 275,= 
EUROPA 
Dik insteekalbum met honderden zegels Europa Ook 
bijv de Duitse Lokalausgaben Finsterwolde Heerlijke 
snuffelkoop 
1334 195,= 
DOR 
Handelsvoorraadje DDR vanaf Deutsche Post penode, 
meest gebruikt, ook blokken en veldelen O a MiNr 
12l4/j9»*6x Totaal MiDM 750,= 
1335 195,= 
MONACO 
Handelsvoonaadje Monaco, vrijwel alles pf, jaren 60 
t/m begin 70 In aantallen vanerend van I tot 10 Uit
stekend voor beurzen en rzb Tevens wat CH en thema 
Europa Totaal DM 850+ 
1336 225,= 
JAPAN 
Ouder insteekalbum met gebr Japan Ouder matenaal 
t/m 1980 Veel zegels, geen doublures, ook samen
hangend 
1299 95,= 
ITALIË 
Verzameling klassiek Italië tot 1890, opgezet op 
blanco bladen met Nummer Stempels, wb Estero' 
Totaal 79 ex met een zegelwaarde van ruim 900DM 
Slempelwaarde en minder moot is NIET GETELD 
In pracht klemband 
1303 375,= 
MACHINS 
A(rnold) Machins, klein album met leuke dingen 
zoals misperforalies, verschoven fosfor, plaatfouten, 
missing fosfor etc Totaal 32 ex 
1304 1075,= 
REICH NEBEN geb. 
In prachtige blauwe Leuchtturmband, veel Danzig o a 
blok la + 2a DM240 ong en blok 3 geb DM100 
Tevens MiNr217-219/220-230/251 -255/262-266/298-
301 DM715,= Div Polen Div Memelgebiet o a 
Lokaluitgave 1939 PF 3x type I en lx type II 

Saar incl MiNr93 DM60 195/198 DM50 Leuk 
Allenslein, Manen-weder en Sleeswijk 
Totaal DM 2750+ 
1307 895,= 
CURACAO + ANT 
Dik winkelstockboek met zeer veel zegels, ook 
blokken Curasao en Ned Antillen Senes, losse 
waarden, gebruikt, ongebruikt en posttris. 
Gevarieerde kwaliteit Cat fl 2500,= 
1313 450.= 
4+5 OP BRIEF 
30 Exemplaren van NL # 4 en 30ex # 5 op totaal 60 
bneven Atst FRANCO kastje, div leuke bijstem-
pelingen, zoals takje met datum, tweeletters etc, 
Data#4 l8nov64 t/m 31dec67, #5 17jul65t/m 
28okt87 Dus zowel Utrechtse- als Haarlemse druk 
Leuke collectie 
1327 1975,= 
V.A.R. 
Verenigde Arabische Republiek in mooi Lindner T 
album Jaren 1958 t/m 1962 van Egypte. Syne en 
Palestina, wb blokken Postfns 
1329 165,= 
NEDERLAND GEBRUIKT 
1852-1949 Nette verzameling in klassiek album, 
incl nrs 1 l/m 12 29 en 105 Meest nette kwaliteit 
Cat waarde fl 4 850,= 
1330 1.595,= 
NEDERLAND 
1852-1975 Eenvoudige doch aantrekkelijke 
verzameling in Davo album Geen toppers, doch 
veel postzegels voor weinig geld Cat waarde 2 350 -
1331 775,= 
NEDERLAND 
1937-1970, Ongebruikt/postfns Vrijwel complete 
collectie incl vele betere series als 402-4038, 
474/489,518/537 Alle zegels zijn ongebniikt de 
meesten zelfs luxe postfns Uitstekende pnjs/kwaliteit 
verhouding Cal waarde 7 825,= De ' kleintjes en 
face" zijn postfris' 
1332 2.975,= 
PRIORITY ZEGEL 
NVPH nr 1748 met verschoven blauw kleur 
5091 245,= 
HONGARIJE FISCAAL 
50 Onginele stukken uit de vonge eeuw. jaren 1840 
ed met belasting zegel Zeer interessant 
5109 175,= 
MEI LAN-FANG 
Kanonnen tnptiek mapje met daarin geplakt de China 
sene MiNr 648-655 gebruikt van Mei Lan-Fang 
DM210.= 
5130 145,= 
THAILAND 
Het 2500jaar Budda boekje met daann MiNr33l/339 
ongebruikt DM 150+ Thai booklet (souvenir) uil 
1957 
5131 95,= 
BRIEFKAARTEN 
23 Oude brietlcaarten en enveloppen met prachtige 
frankenngen. o a bontkraag R-stukken. zeeserie 
139/140, compleet met pon belast stuk etc 
Ook 203/207 met Dierentuinslempel NVPH 70,= 
Leuk 
7013 350,= 
ZWITSERLAND 
35 Poststukken 
7032 475,= 
DL PZB 
Partij van in totaal 291 pzb s van Bund en Berlijn 
Alles modern sommige met I e dag st of anderszins 
bijz stempel Boekjes van Sporthilfe/ Rote Kreuz etc 
Totaal LOKET waarde 749,= Tevens kaft vaneteiten 
en andere bijz Alles keung genummerd und gebun
deld in zakjes mit elastiekje 
7037 575,= 
UK COVERS 
Stapel van 20 bneven uu het archief van Wed J van 
Nelle te Rotterdam Prachtige POSTAL HISTORY, 
met alleen zijn de brieven mooi, vooral de inhoud 
geeft een boeiend beeld van de tabaks handel in de 
19e eeuw Brieven met London Numerals (lex SG92 
gestempeld 1865, dus de dure') 
7038 525,= 
W,N.F. 
Jaarset 1987 vd DDR compleet en pf waann de sene 
Wereld Natuui Fonds MiNr3107/10 maar levens het 
uiterst gezochte POSTSTUK Mooi gebonden hard
cover boekje Cat jaarset dm270 
8001 150,= 
TELEGRAM 25cl 
Het zegeltje wat eigenlijk iedereen nog mist Het 25 
Centje Telegram' Catalogus waarde NVPH fl 3000 = 
WIJ vonden een exemplaar in een grote verzameling 
Ogenschijnlijk een superbe gebruikt exemplaar, echter 
de landing is iets bijgewerkt Daarom /eer scherp 
geprijsd" Normale prijs f] 2500,= 
8004 1275,= 

file:///lbum


De eerste WWF post 

VOORDEELBON 
~t A ik wil kennismaken met "De Grote WWF-Postzegel-Verzameling Bedreigde 

U M o i e r e n " . Stuur mij per omgaande HET OFFICIËLE WWF-COLLECTORS-PACK "DE 
BELGISCHE REPTIELEN EN AMFIBIEËN" voor de prijs van slechts ƒ 29,50 { + ƒ 3,25 
als bijdrage in de verzendkosten). Ik betaal pas na ontvangst. Als ik (om welke reden 
dan ook) met tevreden ben, stuur ik u het binnen 14 dagen weer terug. Ik ben u dan 
niets verschuldigd. 

De allereerste WWF postzegels van België! Een heugelijk 
feit dat door WERELD NATUUR FONDS BELGIË met een 

uniek Collectors-pack wordt gevierd. 
Door Posterijen overal ter wereld wordt als ondersteuning aan 
het werk van WWF officieel frankeergeldige postzegels uitge

geven. In landen als bijvoorbeeld Zwitserland, Rusland, Hong Kong 
China, Indonesië, etc. verschijnen prachtige WWF-postzegelseries. 

En nu ook in België! 
deze reeksen hebben het thema "Bedreigde Dieren" en dra

gen het logo van het WWF. Het zijn de dieren die in dat land 
met uitsterven worden bedreigd en door topkunstenaars op 

schitterende, artistieke wijze zijn uitgebeeld. Elke maand 
verschijnt zo'n schaarse reeks postzegels, die maar korte 

tijd in dat land verkrijgbaar is. Maar die u nu heel eenvoudig 
kunt verzamelen met de unieke "Grote WWF verzameling Bedreigde 

Dieren". Er zijn nu 12 WWF-uitgiften in voorbereiding. Al jaren wordt deze 
uitzonderlijke verzameling enthousiast ontvangen. Niet alleen door postzegel-

<;^^ verzamelaars, maar ook door natuur-liefhebbers. Een trots 
bezit dat generaties lang zal worden gekoesterd. 

Naam: Voorletter: hr /mw 

Straat: Nr.: 

Postcode: Plaats: 

Telefoon: E-Mail: 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel aan: 
"De Grote WWF Postzegelverzameling" 

Antwoordnummer 1616, 3740 WG Bunschoten 
Besteltelefoon: 033-2982353, fax: 033-2995462 

Maak nu vrijblijvend kennis en ontvang het officiële 
WWF-CoUectors-Pack "DE BELGISCHE REPTIELEN EN 
AMFIBIEËN" 14 dagen op zicht thuis. U ontvangt dan: 
1. de complete set van vier schitterende postzegels van 
België; 2. de complete set van vier prachtige WWF-First Day 
Covers; 3. de luxe WWF-verzamelbladen hiervoor; 4. de offi
ciële WWF-documentatie-bladen; 5. unieke kleurenfoto's 
van wereldberoemde fotografen; 6. speciale opbergstroken 
voor uw kostbaar bezit; 7. het bijbehorende genummerde 
garantie-certificaat; 
8. GRATIS: de complete set van vier exclusieve WWF 
Maximumkaarten België (ter waarde van ƒ 13,95). 

Bestel binnen 14 dagen en ontvang ook het officiële 
WWF Album GRATIS! (ter waarde van f 14,95) 




