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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 

Volgende veiling 1926 oktober 
U kunt voor deze veiling nog tot uiterlijk 18 augustus inleveren 

Catalogus te bezichtigen op internet vanaf 19 september ■■»«■..■■■■■ii 

De Nederlandsche Postzegelveiling | fe^^' 
Leeuwenveldseweg 14  1382 LX  Weesp 
Eventueel op afspraak: Rokin 60  AnristerdamCentrunn 
Beëdigd Makelaars en Taxateurs 



Phil«|M«l ruimt <te Minic! 
v«in «|Mril «n iiMi! 

Partij I  'Suriname na de Onafhankelijkheid' 
Bij een gerenomeerde Nederlandse veiling kocht Philapost een enorme partij Collectie van ruim f 500,=. 
'Suriname na de Onafhankelijkheid' met f 800.000,= cataloguswaarde Zonnebloem 80% korting op de catalogus! 
voor minder dan 5% van de waarde! Alles compleet luxe postfris. 

Hoe is het mogelijk? Zat iedereen te suffen in de zaal? Van f 249,= voor slechts f 99,=! 

Partij II  'Wereld handelsstock Postfris' 
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,=! 

 'Thematische voorraad Motieven' 
In een poging een deel van de 20 vellen Caritas te verkopen in Brussel liep Philapost 
tegen een Wereldvoorraad motieven aan met een onvoorstelbare verscheidenheid 
complete postfrisse uitgiften. 

Collectie Wereld Motief Yvert Frfr 15.000,= 
85% korting op de cataloguswaarde! 
Compleet postfris en geen doubletten. 

Van f 1.500,= voor slechts f 795,=! 

Partij IV  'Handelsvoorraad Winkeldochters' 
Door de bomen zie je alleen nog maar het bos, als er af en toe eens flink een bezem 
door de voorraad gaat. Ruim 150.000 albums zakjes en kaartjes zijn aan de beurt om 
te worden opgeruimd. 

Doos Winkeldochters Michel 10.000,= 
96% korting op de Michel catalogus! 
500 items waarbij 17 a 18 albums. 

Van f 995,= voor slechts f 395,=! 

• *D« vittr AanbittdIiiigttH I, T 
Maak het Philapost makkelijk, profiteer van het moment en doe u tegoed aan de 
weldaad van lage prijzen en een hoeveelheid postzegels die u verdient omdat u 
het zich kunt veroorloven. 

Enorme doos met bovenstaande aanbiedingen. 

Totaal meer dan 30 insteekalbums. 
Catalogus f 17.000,= normaal f 2.813,=! 
95% korting op de cataloguswaarde. 

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 

Als gevolg van de vele positieve reacties, 
stellen wij u alsnog in de gelegenheid 
van deze aanbieding gebruik te maken. 

I N S T E E K A L B U M S 

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

stuksprijs 

per 5 stuks 

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

BEL 

FAX 

POST 

0 1 0 
Van 9 00 

5115099 I 
uur to t 17 00 uur mavr I 

0105118321 
24 uur per dag, 7 dagen per week 

A n t w o o r d n u m m e r 1 5 0 0 8 

2 6 5 0 V H Berke l e n Rodenr i js 

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

Ranonkelweg 4. 2651 MX 

Berkel en Rodenrijs 

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

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

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

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

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

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
100 Mini 100x73 mm f 9,50 f 7,60 
lOOSemi 147x84 mm doosje f 14,50 f 11,60 
100 Midi 157 X 109 mm doosje f 19,50 f 15,60 
100 Maxi 209 x149 mm f29 ,50 f23 ,60 

■ IAWd:lkHcUIM.I:l..>mnm71 
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 
Uttgebreide 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 
ge reg i s t r ee rde hande lsmerken van Phi la B V 
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SURINAME 
N e d e r l a n d s & 
O n a f h a n k e l i j k 

v a n a f n e t t o 4 0 % 

Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5{xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 215 , -

5,40 
3,— 
3,— 

44,— 
36,— 

8,— 
36,— 
48,— 
80,— 

176,— 
80,— 
72,— 
6 4 , -

112,— 
160,— 

3,20 
55,— 

30(xx) 
31(XX) 

140,-
10,-

32a(xx) 1200,-
32(xx) 
33(xx) 

24,— 
1 0 , -

34/36(xx) 128,-
37/40(xx) 375,— 
41/47(xx) 95 ,— 
48/55(xx) 375,— 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 

100,-
100,— 

20,— 
275,— 

2 5 , -
1 5 5 , -

60/64(xx) 350,-
64(xx) 210,— 
65/68(xx) 35,— 
102XX 124,— 
104/IIOxx 7 7 0 , -
111/14XX 17,50 
115xx 62,50 
115fxx 220,— 
116(xx) 5,— 
117xx 75 ,— 
118/26XX 2 2 0 , -
127/99XX 1 4 , -
130/36XX 55,— 
132fxx 60,— 
137/40XX 70,— 
141/44XX 110,— 
146/49XX 65 ,— 
157/66XX 20,— 
167/78XX 310,— 
179/82XX 35 ,— 
183/86XX 20,— 
187/89XX 14,— 

1 6 , -
3 5 , -

190/93XX 
194XX 
195/96XX 40,— 
197/99XX 48,— 
200/01XX 4,— 
202/05XX 110,— 
206/09XX 10,— 
210/13XX 6,— 
214/19XX 28,— 
220/28XX 20,— 
229/43XX 350,— 
247/48XX 10,— 
249/56XX 12,— 
257/73XX 45 ,— 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 17,50 
280/83XX 74,— 
285/94XX 50,— 
295/96XX 
297/07XX 
308xx 
309/11XX 47,50 
312/15XX 28,— 
317/20XX 12,50 
321/22XX 8 , -

3,-
10,-

9,— 
17,50 
55,— 

331/34XX 17,50 
331/34XX 
Fosfor 35,— 
340/44XX 12,— 
Kpl. jaargangen 
+ blok 
1961XX 
1962XX 
1963XX 
1964XX 
1965XX 
1966XX 
1967XX 
1968XX 
1969XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
Lp.1/7xx 

13,75 
6,60 
5 , -
4,— 
7,50 
7,50 
6 , -
7,50 
8,50 

13,50 
18,50 
17,50 
12,50 
1 2 , -
1 5 , -
4 0 , -

Lp.15/19xx660,-
Lp.20/22xx 60,— 
Lp.23axx 8,— 
Lp.23bxx 8,— 
Lp.24/26xx 55,— 
Lp.27/28xx 4,25 
Lp.29/30xx 10,— 
Lp.31xx 9,60 
Lp.33/34xx 3,— 
Lp.33/34axx 3 , -
ook velletjes 
leverbaar! D 
Lp.33/34axx 75,— 
Porto 
33/35XX 2 4 , -
36/46XX 3 2 0 , -
47/57XX 1 8 , -
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 

7 5 , -
6 0 , -
3 5 , -
30,— 
25,— 
4 0 , -
6 0 , -
6 5 , -
6 0 , -
70,— 
95,— 
76,— 
7 5 , -
8 8 , -
8 0 , -
77,— 
8 0 , -
85,— 

115,— 
1 2 6 , -
1 3 4 , -

Ongebr.plakker 
1/3x 
3Ax 
4Ax 
5Ax 
6Ax 
lOaAx 
13Ax 
4Bx 
5Bx 
6Bx 
13Bx 
3Cx 
4Cx 
5Cx 
6Cx 
8Cx 
9Cx 
lOCx 
11Cx 

7,50 
17,50 
3 5 , -
30,— 
33 ,— 

450,— 
8 4 , -
3 0 , -
32,50 
2 5 , -
4 8 , -

2,50 
3 0 , -
24,— 

6,— 
30,— 
50,— 

1 3 2 , -
5 5 , -

12Cx 
13Cx 
14Fx 
15x 
21 Cx 
29/35(5)x 
32Ax 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
62x 
64x 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
102CX 
103AX 
103BX 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05ax 
202/05bx 
205dx 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/1 lx 
Lpl/7x 
Lp.8/14x 
keur 
Lp.15/19x 
Lp.20/22x 
Lp.23x 
Lp.24/26x 
Porto 
lx 
2x 
3lx 
3IIIX 
4x 
5x 
6llx 
7llx 
5IVx 
7IVx 
9/14x 
15/16X 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

5 0 , -
8 0 , -
77,— 
95,— 

450,— 
1 7 0 , -
975,— 

88,— 
5 , -
5 , -

1 9 5 , -
47,50 

220,— 
65,— 

240,— 
175,— 

36,— 
2 5 0 , -
1 4 0 , -

9 0 , -
1 7 5 , -

25,— 
57,50 
67,50 
45,— 
45,— 
60,— 

2 9 0 , -
3 5 , -
3 7 , -
4 8 , -
3 1 , -
24,— 
32,— 
2 2 , -
2 0 , -
90,— 
14,— 
10,— 
13,— 
25,— 
27,50 
4 4 , -
7 5 , -
7 5 , -
30,— 
24,75 
12,50 

216,— 

26,— 
60,— 
4 1 , — 
44,— 
3 3 , -
17,50 

375,— 
550,— 

45,— 
7,50 

40,— 

4 , -
12,50 

195,— 
175,— 

12,50 
17,50 

110,— 
475,— 
200,— 
200,— 

5 5 , -
325,— 

28,— 
17,50 

1 6 0 , -
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
4B 
5B 
6B 

25,— 
24,— 
12,50 
14,— 

13B 
15B 
4C 
5C 
8C 
9C 
IOC 
lOaC 
lOaD 
11C 
12C 
13C 
4D 
5D 
6D 
14F 
21 
22a 
23/28 
30 
34 
35 
36 
39 
38A 
40 
40 fraai 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
69/86 
87/99 
102 
103A 
103B 
115 
117 
122 
123 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp.1/7 
Lp.8/14 
keur 
Lp.8/14 
brief 
Lp.22 
Lp.26 
Lp.24f 
Lp.47A 
Lp.SOA 
Porto 
31 
3111 
15III 
16III 
17/32 
36/46 

27,50 
9 8 , -
24,— 
10,— 
10,— 
45 ,— 
1 5 , -
3 6 , -
6 0 , -
5 5 , -
44,— 
3 8 , -
75 ,— 
2 1 , — 
26,— 
7 5 , -
17,50 
2 5 , -
36,— 
7 5 , -
1 0 , -
20,— 
17,— 
38,— 

2 1 0 , -
244,— 

8 0 , -
2 6 , -
69,50 
17,50 
98,— 
12,50 
16,50 

225,— 
1 7 5 , -

8 5 , -
1 5 0 , -

24,— 
42,50 
66,— 
46,— 
40,— 
55,— 
36,— 
3 9 , -
24,— 
14,— 
3 0 , -
27,50 
3 8 , -
26,50 
24,— 
24,— 
14,— 
18,— 
1 0 , -
1 2 , -
1 0 , -

9,50 
42,50 
75,— 
24,— 
10,— 
1 5 , -
2 5 , -
49,50 
5 0 , -
3 6 , -
10,— 

420,— 

4 5 0 , -
35,— 
28,— 
3 5 , -

5,— 
5,— 

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

26,— 

xx=postfrls zonder plakker met gom, (xx) postfris zonder plakker zonder gom zoals 
uitgegeven, x= ongebr. met plakker, geen teken Is mooi gebruikt, Nrs. NVPH. Aanbod 
geldig voorzover de voorraad strekt. Postgiro 271040. Porto extra, echter franco 
vanaf ƒ 250,- opdracht. Geen winkel, bezoek gaarne na telef. afspraak. 

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

I 

, , , / ^ 

Van [oKV^Äyl^ 
postzegelveilingen vof 

Buitenhaven 5, 5211 TP 's-Hertogenbosch 
Telefoon 073-6 12 20 33 
Telefax 073-6 13 67 39 
Internet: www.vanlokven.nl 
E-mail: admin@vanlokven.nl 

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

■ Door overmaking van ƒ 15,-
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

I I 
Beëdigd Make laar 
en Taxateur 

I 

ierïhorsc 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles I 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
■=8x0541-520302 
:-mall: klenhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Relgerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 0 7 6 - 5200105 
E-mall: 
w.s.g.vande.pol@freeler.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070-3450886 
Fax 070-3654100 
E-mall: lnsulinde@wanadoo.r 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
"^"1.050-3131312 

X 050-3131316 
E-mall: 
posttreln@planet.nl 

WWW.KIENH0RST.COM 

http://www.vanlokven.nl
mailto:admin@vanlokven.nl
mailto:klenhorst@wxs.nl
mailto:w.s.g.vande.pol@freeler.nl
mailto:posttreln@planet.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM


SPECIALE 2 D 
CATALOGUS 

PQ VAN NEDERLAND 
5c OVERZEESE RIJKSDELEN 

Met originele NVPH nummering en prijsnoteringen! 

20 
C A T A L - O B U S V A N 

N E D E R l - A N D & ' 
R l J K S O E L . i : N 

i S T C E M I S S I E 1 

60 E D I T « « 

•Koe««- A N D S C H E V E R C E N i e ING VA^M 

filatelie! 

^Opj vet^^ 
ivS Ä> 

SPECIAAL KATERN: 
uitgebreid en rijk geïllustreerd overzicht van 

de afstempelingen eerste emissie 1852 

1928 



NEDERLAND vanaf 1852 
gebruikt en ongebruikt vrijwel 
compleet leverbaar, ook grote 
voorraad postfrisse zegels. 

Wij zijn met een stand 
aanwezig op de volgende 

MPO '88 beurzen: 

EUROPESE LANDEN, 
ENGELSE KOL., U.S.A. 
met name de oudere zegels 
uitgebreid voorradig. 

2 sept 
3 sept 

24 sept 
22okt 
16 dec 

Waalwijk 
Den Haag 
Amsterdam 
Eindhoven 
Waalwijii 

"Het nieuwe Lido" 
Ned. Congresgebouw 
Ondernemerscollege 
"De Tongelreep" 
"Het nieuwe Lido" 

OVERZEESE RIJKSDELEN 
uitgebreide voorraad met vele 
betere en zeldzame zegels en 
series 

MOTIEFZEGELS grote voor 
raad bloemen, dieren, ruimte
vaart, sport, enz. Meest voor 
1975. 

NEDERLAND VOOR 1900 uitgebreid gespecialiseerd voorradig zoals: plaatnummers 
1° emissie, diverse stempeltypen vanaf P emissie, tandingen en typen op post- en portzegels, enz. 

NEDERLAND PLAATFOUTEN zeer uitgebreide voorraad primaire en secundaire 
plaatfouten op post- en portzegels volgens v. WILGENBURG en LEIDRAAD catalogi. 

Bij verkoop via veilingen kunt u gebruik maken van onze vakkennis bij het verkavelen van uw verzame
ling, waardoor voor u een zo hoog mogelijke opbrengst verkregen wordt; de bemiddelingskosten zijn 
voor u slechts 5% van het verkoopbedrag. 

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop - verkoop - taxatie 
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 

* beleggingsadviezen j h r . Van Sypesteynlaan 19 

k'AMTnnR 1231 XLLoosdrecht 
Fax (035)5824926 

Wij beoordelen betere en zeldzame zegels 
GRATIS voor u op kwaliteit en echtheid. 

wij zijn van dinsdag t/m vrijdag geopend 
en na telefonische afspraak 

bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon 

(035)5821927 

Girorekeningnummer 
Bankrekeningnummer 
Rabobank 

3169 710 
31 06 80 581 

Loosdrecht 

^ Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr RJ. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuvi/arden 

Onze 84e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 9 september a.s. 

in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 84e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
85e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze volgende veilingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 7 september van 13.00-18.00 
vrijdag 8 september van 13.00-21.00 
zaterdag 9 september van 08.00-12.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 
op 25 november a.s. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 058-2122096 fax. 058-2129180 
Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Http://www. ibw. nl/pzvf riesland 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

POJ 

Oostennik 
Postfris 
136/37 
138/42 
290/96 
304/12 
331/50 
368/73 
393/98 
374/77 
399/04 
420/25 
437/40 
460«/65 
489/94 
506/14 
534/38 
485/88 
496/98 
503/05 
539/42 
553/75 
629«/32« 
634/37 
653/62 
666/73 
675/84 
687/92 
697/11 
712/21 
722/31 
732/38 
738«/54« 
755/62 
763 
765/68 
770 
771 
772 
773/76 
777 
779/81 
783 
785 
786 
787 
812 
813 

STZEGELHANDEL HET TF 

ƒ150 
10-
60-
85-

1 9 5 -
1750 

1 1 5 -
42 50 

1 7 5 -
2 4 5 -
75-

1 3 0 -
40-
40-
65-
15-
675 
675 

10 75 
4 7 0 -
50-
10-
12 25 
3 25 
3 25 
125 

48 50 
2 25 
8 75 

4350 
1 8 5 -
19 50 
2 75 

U S 
US 
17S 
975 

65-
4 75 
6 75 
5 75 

53 50 
2150 
//b 

2150 
675 

816 
820 
821 
822/26 
827 
832/37 
839 
840 
841 
842 
844 
845/49 
850 
851 
852 
853/54 
855 
856 
857 
858 
860 
861 
862 
864 
865 
868 

LP 
1/3 
4/11 
47/53 
54/60 
61 
62 
63/65 

Port 
75/92 
93/01 
131/54 
155/70 
171/84 
185/99 

Nederl 
229/31 
232/35 
238/39 

Nr'sv 

12 75 
5 50 

1650 
14 25 
175 

17 50 
13 25 
35 -
3 25 
3 25 
3 50 

57 50 
175 
2 75 
2 75 
6 75 

17 75 
4 75 
4 75 

15 50 
4 25 
150 
4 25 
2 50 
5 -
3 50 

45 -
30-
7 50 

3 9 0 -
1 -
125 
2 75 

4 25 
2 -

5 4 5 -
56 50 
150 
2 75 

osllris 
80-
75-

1 2 0 -

248/51 
252/55 
256 
265/66 
267/68 
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 
356«/56" 
374/78 
379/91 
392/96 
397/01 
402/03 
402"/03" 
404 
405/21 
422 
423/27 
429/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: 

olgens Yvert el Tellier 

1 3 0 -
85-
45 -
85-

1 0 0 -
1 3 5 -
1 4 0 -
95 -

1 3 5 -
90-
17 50 
72 50 
15-
55 -
45 -
47 50 
12 50 
45-
55 -
17 50 
27 50 
5 0 -
32 50 

5 7 5 -
4 0 -

1 7 0 -
9 0 -
12 50 
8 50 
5 -
2 50 
8 50 

2 5 0 -
0 25 
2 50 
0 25 
125 

1150 
0 25 
150 
3 50 
4 50 

10-
3 50 

1 6 0 -
8 50 
6 50 
8 50 

504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/33 
533/37 
met eert 
538/41 
542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 
4 6 5 W 
637/40 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
681/82 
683/87 
688/92 
693/94 
695/99 
700/01 
702/06 

3 50 
4 50 
8 50 

18 50 
3 5 0 -

1 2 5 0 -
1 3 2 5 -

17 50 
1150 
20-
2 75 

55-
82 50 
1150 
25-
30-
22 50 
26 50 
3 -

1850 
950 

72 50 
13 50 
0 75 

23 50 
15-
1850 
1350 
1650 
32 50 
27 50 
3 75 
6 50 

17 50 
150 

1850 
2 -

13 50 
1850 
3850 
1350 
45-
1350 
14 50 
6 50 
850 
850 

15-

707/11 
712 
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 

Speciale 
aanbieding 
kinderblok 
854 
858 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 

Velletjes 
1419 
1439 
1461 
1517 

tEF :pU 

15-
175 
125 

1150 
125 

15-
350 
175 
950 
4 25 

15-
7 50 
3 50 

14 50 
925 
025 
650 
175 
7 25 
3 50 

1150 
125 
5 -
125 
7 50 
125 

2250 
2 50 
225 
375 
6 50 
750 

1250 
875 
650 
850 
350 
3 25 

12 50 
15-
1150 

1556 
1604 
1623 
1630 
1642 
1652 
1667 
1677 
1677 
1681 
1693 
1702/05 
1706 
1709 
1714 
1715 
1719 
1720 
1721 
1727 
1733 
1735 
1739 
1740/45 
1747 
1748 
1756 
1763 
1766 
1773/77 
1779 
1788/07 

NT 

2 25 
2 25 
525 

12 50 
9 50 
2 25 
3 25 
8 50 
2 25 

1150 
950 

13 50 
2150 
9 50 
9 50 
2 -
850 
950 
950 
9 75 
9 50 
9 50 
850 

1650 
575 
9 25 
9 25 

10-
10-
9 25 
9 25 

15-

NL Gouden munten 
1875/10-
1876 10-
1877 10-
1879 10-
1889 10-
1897 10-
1911 10-
1912 10-
1917 10-
1925 10-
1932 10-

425 

ƒ150-
150 
150-
150-
175-
160-
150-
150-
150-
150-
150-

Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
O 1 / ^ J r \ ^ j. Tel./Fax 030-2618720 
O.J .C den Oudsten Bank39.47.69.112 Giro 2162775 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
Http://www
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Klassiek Groot Biittaimië • • • • • 

SG912a £1600 

SG122 £400 

Koningin Victoria tot Koningin Elizabeth II 

... voor iedere beurs 

SG2 £375 SG206 £60 SG129 £27500 

CAERNARFON 

SG1612 misperf £140 SGX952 misperf £48 

Stanley Gibbons Great Britain Department 

Voor een gratis maandelijkse lijst kunt u contact opnemen met Adrian Roose. 

STANLEY 
GIBBONS 

fW^ci^^ t B^^i^^^''' 

Stanley Gibbons Great Britain Department, 
399 Strand, London WC2R OLX, England 
Tel: +44 (0)20 7836 8444 Fax: +44 (0)20 7836 7342 
email: gb@stanleygibbons.co.uk 
Website: www.stanleygibbons.com 

463 

mailto:gb@stanleygibbons.co.uk
http://www.stanleygibbons.com


!! AANKOOP !! 
Voor onze internationale iciantenkrins 

zoeicen wij te icoop: I 

I 

* Mooie sespecialiseerde verzamelinsen Kederland, Overzee, 
Enselse koloniën en hele wereld & brievencollecties 

# # # 

* Topnummers hele wereld 

# # # 

* Handelarenvoorraden hele wereld 

# # # 

Doublettenpartijen, restanten, nalatenschappen 

# # # 

* Munten en bankbiljetten hele wereld 

# # # 

Betalins geschiedt natuurlijk a contant 
Eventueel bezoek aan huis 

■ 

Heeft u iets aan te bieden, 
iaat liet ons dan weten: 

i SMITS PHILATELY 
Socratesstraat 192 * 7323 PL Apeldoorn * 0553602604 

www.fUatelie.net 

http://www.fUatelie.net
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Internationale 
POSTZEGELVEILING 

in de zalen van 
"MOTEL EINDHOVEN" 

Aalsterweg 322  Eindhoven  Tel.0402116033 

zaterdag 16 september 
Bezichtiging vanaf 09.00 uur. 

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

België, Duitsland, Frankrijk, 
Oostenrijk, Spanje en Zwitserland 

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

iedere prijsklasse. 
Kijkdagen ten kantore te Deventer 

VRIJDAG 6 SEPT. T/M DONDERDAG 14 SEPT. 
(na telefonische afspraak) 

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

gratis thuisgestuurd 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

(voorheen Postzegelveiling Limburg) 
Brinkgreverweg 13, 7413 AA Deventer 

Tel 0570631224 Fax 0570636293 

HEEFT U INTERESSE 
OM TE VERKOPEN ? 

* Wij garanderen een goede 
internationale opbrengst 

* Deskundige verkaveling en 
betrouv\/bare taxatie 

*Snelle uitbetaling en voorschot 
betaling altijd mogelijk 

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

* Doorlopend kunt U inzenden voor 
één van onze volgende veilingen 

Bent U geïnteresseerd ? 
Bel, schrijf of fax : 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

Brinkgreverweg 13, 7413 AA Deventer 
Tel.0570631224 Fax 0570636293 

• f l i l f f f f f ? » 

BRANDENBURG 
TRESORE® 

POSTZEGELKLUIZEN 
M4 Kluis f599,
S> Afmeting hxbxd 

lS0x40x3Scm 
S> Gewicht ca. 75 kilo 
IS> Mauer veiligheidsslot met 

gehard staal 
E> 4 zware schoten 

Separaat afsluitbaar 
binnen kluisje 

\ inpandige 
schanieren 

goed
keurings
plaatje 

4 punt deur
vergrendeling ^ Binnenkluts 

[S> 3 verankeringsgaten 
E> 3 legschapjes 

veiligheidsslot E> Antiekzilver gemoffeld 
met dubbele 
baardsleutel 

dubbel
wandige 
deur 

3 veranke
ringsgaten 
in 
achterwand 

3 in hoogte 
verstelbare schappen 

M4 DP Kluis 
fi099,
^ Als M4 
[S> Dubbelwandig en geïsoleerd 

volgens DIN 4102 
S> Geuncht ca. 140 kg 

^ f '■■■ 

Documentkluizen 
braak en brandwerend 

Standaard met basic. 
Elektronisch 

veiligheidsslot. 

yraagaa 
folder 

aan met 
Informatief ï 

E> Afmeting hxbxd 
100xS0x40cm ßuitenwerks) 

l2> Kleur licht grijs 
E> Geuncht ca. SS kilo 
B> Braak en brandwerend /■ .r f ' 
!S> Indicatie waardeberging f M —' j 

ca. f20.000, ^  " 
E> Kluisslot met i 

dubbele baard sleutel (2 stuks) 
[S> Extra bespansering 
E> 4 zware schoten 
E> Separaat binnenvak 

SM1 f999,

HUNTER, 
Kluizen en brandkasten 
Kelvinstraat 19 
7575 AS Oldenzaal 
Tel. 0541522315 
Fax 0541522190 
vanafl7.00 uur: 0651828094 
Internet: www.kluis.com 

Openingstijden van 
maandag t/m vrijdag 08 30 t/m 17 00 uur 

VAKANTIE 
ranat 3IMIt/m n«USllSWS!000 
de telefonische verkoop gaat 

gewoon door! Bel dan: 

0623375319 
echter voor het afhalen van 
kluizen of bezoek aan de 

showroom ztjn unj geopend op 
vrijdag 4, il en 18 augustus van 

9 00 t/m 12 30 uur 

46S 

http://www.kluis.com


INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 4 september haar 103e veiling 
wmmm RUIMS TOPMATERIAAL:. 

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

- West-Europa. 

- Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

- Collecties en partijen. 

INVER HEEFT DE MANCO'S DIE U AL JAREN ZOEKT! 
Wilt u verkopen? 
U heeft 2 mogelijkfieden: 
1. U verkoopt ä contant. Snelle en discrete 

afhiandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

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

VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

POSTZEGELHANDEL 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 
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Het maandblad Filatelie waarin opge
nomen De Philatelist is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag 

[n dit maandblad zijn  buiten de ver 
antwoord el ijkheid van de redactie  de 
officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen opgenomen 

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

Hoofdredacteur 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2 1276 BP Huizen 
Telefoon 035 5254391 
Telefax 035 5240926 
E mail philatelieijïtip nl 
Website www philatelie demon nl 

Advertentieverkoop 
Brouwer Media bv 
Postbus 345 374oAHBaarn 
JeaninedeTroye 
Telefoon 035 5488771 
Telefax 035 54 3^777 

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

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

Abonnementen 
Er zijn twee wijzen van abonneren 
1 een collectief abonnementvoor 
aangesloten verenigingen hetabon 
nement voor leden is m de contributie 
inbegrepen 
2 een individueel abonnement 
Het abonnementsgeld moet bij voor 
uitbetaling worden overgemaakt 
tarieven voor het jaar 2000 
a binnen Nederland f 3 9  o p 
giro 5005485 van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Dordrecht 
b voor België Bfr 800  op giro 
000 0350882 33 van de penning 
meester van het maandblad Filatelie 
te Brussel 
c in het buitenland f68 50 (incl port) 
op dezelfde rekening als vermeld 
onder 2a 
Als het abonnement op i april of 
1 juli ingaat moet een evenredig 
bedrag tot het eind van het jaar 
worden gestort Abonnementen 
per I oktober zijn slechts mogelijk in 
combinatie met een abonnement op 
de daaropvolgende jaargang 

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

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

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

Erevoorzitter 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
© 2000 Maandblad Filatelie 

Oplage 
42 500 exemplaren 

ISSN nummer 
0166 3437 

LidASCAT 

jfBxytr 

Inhoud 
Advertentieindex 

Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Luchtpostnieuws 

467 

.468/469 

..470/471 

Filahumor/Filaquiz 

Op stap in eigen land 

Zeestraat 82, Den Haag 

.471 

471 

•474/475/476/477 

478 
Postwaardestukken 

Hans Stins, scheidende NVPHvoorzitter 
.480/481 

.482 
Clemens Kienhorst, nieuwe man aan roer NVPH 

Nieuwe postzegelboekjes 

Filatehstische evenementen 

483 

484/485 

Nederlandse stempels 
.486/487 

487 

.487 
Oplossing Filaquiz 

ZuidAfiikaanse briefkaarten 
488/489/490 

Handel in Nederland: groothandelaar Bas Visser 
" 496/497 

Bondspagina's 
•■ 498/499 

Queen Mum: Still Going Strong 
502/503/504/505/506/507 

Wi] lazen voor u 
508/509 

Vervalsingen herkennen [6] 
510/511 

Nieuwe uitgiften 
512/513/514/515/516/517/518/519/520 

Thematisch panorama 
■•; 522/523/524 
Kleine annonces 

526 
Bijjdhej/ogrjgggi^ 
Om leuk op stap te gaan hoeft u echt met 
naar het buitenland. Drewes Veenstra 
neemt u met behulp van frankeerstempels 
mee op een toeristisch tochtje door noord, 
oost en middenNederland. Wie weet 
komt u de hiernaast afgebeelde ludieke 
weidebewoner ook nog tegen... 

Advertentieindex 
Ackermann 
Apeldoornse Postzegelhandel de 
Auckland City Stamps 
Bijl van der 
Booklets International 
Brabantse Postzegelveiling de 
Bredenhof/De Berm 
Brouwer 
Collectors International 
Dieten van 
Dutchstamp 
Felzmann 
Friesland Postzegelveiling 
Gilze Postzegelhandel 
Haarlem van 
Herscheit Ron 
Heuvel van den 
Hoes 
Hollands Glorie 
Hollandse postz en muntveihng de 
Huls 
Hunter 
In ver 
Kienhorst 
Lodewijk 
Lokven, van 

Voorzitters 4^^ 
Hans Stins en Clemens Kienhorst 
wisselden onlangs een voorzittershamer 
uit: die van de NVPH Exvoorzitter en 
nieuwe preses komen in dit nummer aan 
het woord over 'hun' vereniging 

Dordtenaar 496 
Praat met Bas Visser en 
je hoort het meteen: dat 
IS een rasechte Dordte
naar. Thomas Leeflang 
zocht de postzegel
groothandelaar op en 
vroeg hem naar zijn 
handel, wereldwandel 
en wilde weten welke 
filatehstische verwach
tingen Visser koestert 
lis het om de toekomst 
van de filatelie gaat. 

Queen Mum 502 
Als het een beetje 

meezit wordt 
Engelands lieve 

oma, de Queen 
Mum, volgende 

maand honderd 
Onze mede

werker Jeffrey 
Groeneveld zet 

haar in dit 
nummer het 

zonnetje... 

E L I Z A B E T H 

4ÓÜ Reinha rd t 
494 Mondial 
494 Nederlandsche Postzegelveiling, de 
526 Nijs de 
494 NVPH 
497 Overijsselse Postzegelveiling 
527 Philapost 
521 Philatelic Exporter the 
495 Philato 
528 Post Nederlandse Antillen 
501 Postzegel Partijen Centrale 
525 Postzegelexpres 
462 Poveia 
521 Quirijns 
487 Raetdijk 
521 Rijnmond 
462 Ruiter, de 
521 Schonung 

472473 Smits Philately 
525 Spanjersberg 
494 Stanley Gibbons 
465 Steltzer, Rudolf 
466 Trefpunt, het 
460 Valk de 
466 Vliet, van 
460 Wien 

525 
465 
458 
494 
46t 
500 
459 
525 
491 
466 

492 493 
491 
501 
466 
479 
521 
501 
487 
464 
501 
463 
487 
462 
497 
501 
525 

467 
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PTT PAST TARIEVEN 
OP 1 AUGUSTUS AAN 

Op I augustus 2000 voert 
PTT Post nieuwe tarieven 
in. Het gaat om tariefaan
passingen (iie normaal 
gesproicen al op i januari 
zouden zijn ingegaan. 
Het tarief voor een bin
nenlandse brief blijft 80 
cent; dat tarief is sinds 
iggi niet veranderd. Een 
brief of kaart binnen Eu
ropa wordt wèl duurder; 
verzending als Priority 
gaat iio cent (was een 
gulden) kosten. Verder 
gaan de tarieven van pak
ketpost met 50 cent om
hoog, wordt aangeteken
de post een gulden duur
der en komen er verder 
wijzigingen in de tarie
ven van diverse soorten 
partijenpost. De laatste 
categorie post wordt twee 

procent duurder. 
De pakketzegels voor 
zendingen in het binnen
land worden over de ge
hele linie (alle gewichts
klassen) twee kwartjes 
cent duurder. Het mini
mumtariefvoor een pak
ket (tot I kilo) gaat naar 
f9.50. 
Een aangetekende zen
ding wordt zoals gezegd 

WA o i 
•■■ ;̂sp:y 

NEÖtRLAND 

Zor̂ t de komende tan^i^zigmg 
ook uoor een nieuuje 'Beatrix'> 

een gulden duurder en 
gaat dus f12.50 kosten. 
Zakelijke klanten van 
PTT Post zijn inmiddels 
geïnformeerd over de ta
riefaanpassingen. Overi
ge klanten  onder wie 
verzamelaars en andere 
lezers van 'Filatelie' 
kunnen deze maand gra
tis een speciaal tarief
overzicht afhalen op het 
postkantoor. De nieuwe 
tarieven staan ook ver
meld op de website 
www.pttpost.nl. 
De grote vraag voor fila
telisten is natuurlijk of 
het nieuwe buitenlandta
rief (iio cent) ook een 
nieuwe Beatrixzegel zal 
opleveren. Daarover was 
toen dit nummer ter per
se ging nog niets bekend; 
we zullen u op de hoogte 
houden. 

VAN DIETEN DEN HAAG REALISEERT 
TOPPRIJS VOOR TOPSTUK NEDERLAND 

Er zijn maar enkele ge
lukkigen die het zegel
paartje in hun verzame
ling hebben; de keerdruk 
die onder nummer 6ob in 
de NVPHcatalogus 
wordt vermeld is dan ook 
uiterst schaars. Op de 
579ste veiling van Van 
Dieten bv, die van 22 tot 
en met 26 mei jl. in Den 
Haag werd gehouden, 
kwam een prachtig, on
gebruikt keerdrukpaar 
met volle, originele gom 
onder de hamer. Het 
paartje, dat in de catalo
gus voor een bedrag van 
dertigduizend gulden 
vermeld staat, bracht nog 
meer op dan deze (in de 
catalogus cursief gedruk
te) notering: de hamer 
viel bij 32.000 gulden. Uiterst schaars en daardoor ge

wüd: Nederland nummer 60b. 

CHOCOLADE WERD 
DUUR BETAALD 

Op de onlangs gehouden 
poststukkenveiling Shera
ton & Peel, onderdeel van 
René Hillesum Filatelie 
in Gouda, werden op
merkelijke resultaten be
haald voor thematische 
poststukken met de the
ma's 'chocolade' en 'ca
cao'. 
Een ongebruikte Neder
landse briefkaart met op 
de voorzijde een bedruk
king met illustratie van 
Cacao & Chocoiaad A. Dnes
seti verwisselde voor vier

honderdvijftig van eige
naar (inzet: f75) en een 
geïllustreerd postblad 
met onder andere een il
lustratie van Bensdorp's Ca
cao & Chocolade werd voor 
f275 toegeslagen (inzet 
honderd gulden). 
Andere stukken die het 
op de veiling goed deden 
waren postwaardestuk
ken uit de collectieDek
ker en een aantal interna
tionale antwoordcou
pons. Een coupon uit het 
vroegere Nederlands 
NieuwGuinea ging voor 
f638 van de hand (inzet: 
f65). 

S ^ I 

_ PostUJaardestuk op het thema'chocola': ...opmerkelijke opbrengst. 

= BEKRONINGEN 
^ STAMP SHOW 2 0 0 0 
"^ Aan Stamp Shoiü 2000 in 

I M Londen (2228 mei) de
f f f den ook Nederlandse ver

zamelaars mee; de bekro
ningen waren als volgt: 
Goud: Dirk Speksnijder 
('Columbus'). Grootzilucr: 

Arnoud Scheer ('Tennis') 
en Gregor Tschroots 
('Apen'). Verzilverd brons: 
Nathalie Loman ('Paar
den'). 
De collectie 'Vroege Ne
derlandse postmerken', 
ingezonden door Kees 
Adema (VS) kreeg groot 
goud. PIETER VAN DE LOO 

VERZAMELAARS 
HELPEN ELKAAR 

De vuurwerkramp die 
Enschede op 13 mei jl 
heeft  het zal vrijwel ie
dereen die dit leest be
kend zijn  enorme gevol
gen gehad. Achttien do
den waren er te betreu
ren, rond de duizend ge
wonden en een schade 
aan huizen en goederen 
die in de honderden mil
joenen liep. Wat niet ie
dereen zich gerealiseerd 
zal hebben is dat er naast 
deze 'grote ellende' ook 
wat minder tot de ver
beelding sprekende ge
volgen waren die voor de 
getroffenen desondanks 
hard aankwamen. NVPH
handelaar Peter den Rjet 
trok zich met name het 
lot van gedupeerde post

zegelverzamelaars aan. 
Zo was er het voorbeeld 
van een slachtoffer dat al 
meer dan veertig jaar 
postzegels en een aantal 
andere verzamelwaardige 
objecten had vergaard en 
die alles in één klap 
lovijtraakte. 
Voor die mensen deed 

ep 2000 

^i^M 

EPV: ...speciale rampactie... 

Den Rjet in name samen
werking met de Ensche
dese Philatelisten Vereni
ging (EPV) een oproep. 
EPV en Den Riet riepen 
andere verzamelaars op, 
materiaal dat ze konden 
missen af te staan voor de 
gedupeerde verzame
laars. 'Zo kunnen de ge
troffenen weer plezier 
vinden in hun zo abrupt 
afgebroken hobby,' aldus 
De Riet. 'Dat kan de 
slachtoffers helpen om 
de ramp te verwerken.' 
Ook verzamelaars buiten 
de regio Enschede kun
nen uiteraard meedoen 
met de 'rampactie'. 
Wie wil helpen kan con
tact opnemen met Peter 
den Riet (telefoon 053
4312567) ofKarelTonn 
van de EPV (telefoon 053
4304460). 

FDC'S MET EEN 
GOUDEN RANDJE 

Ter gelegenheid van het 
gouden jubileum van de 
Nederlandse eersteda
genvelop is de vormge
ving van de NVPHFDC's 
dit jaar aangepast. De en
veloppen zijn alle voor
zien van een 'gouden 
randje', bestaande uiteen 
goudkleurige balk met 
daarin de jubileumtekst 
19502000  50jaar eerste 
da^ envelop. 
Bovendien is het NVPH
logo dat elke envelop 
siert uitgebreid met een 
gouden kroontje. 

Er zijn in de vijftig jaar 
dat de NVPH eersteda
genveloppen uitgeeft 
zo'n 420 verchillende 
couverts verschenen. De 
allereerste, nummer Ei, 

kwam op 2 mei 1950 uit; 
een ongeadresseerd 
exemplaar van die enve
lop staat nu in de NVPH
catalogus genoteerd voor 
f7.500.. 

ĴVPH:...speciale aandocht uoor het gouden jubileum uan de FDC. 

http://www.ptt-post.nl


NIEUW PRODUCT VAN PTT POST: BEURS- EN 
TENTOONSTELLINGSBEURSENVELOPPEN 

Met ingang van dit jaar 
heeft PTT Post een nieuw 
type product voor verza
melaars: de zogenoemde 
beursenvelop. De cou-
verts worden uitgegeven 
bij iedere beurs in bin

nen- of buitenland waar
op PTT Post met een 
stand aanwezig is. 
De illustraties op de en
veloppen en de gebruikte 
stempels hebben steeds 
een relatie met het thema 

Voorbeeld van een beursenuelop van PTT Post (nummer 2000-02). 

van de desbetreffende 
beurs. 
De eerste vijf enveloppen 
zijn inmiddels versche
nen; ze zijn gewijd aan de 
Huishoudbeurs Amster
dam (artikelnummer 
2000-01, prijs f4.75), de 
NIPA-beurs Antwerpen 
(2000-02, f5.-), de Dag 
van de Jeugdfilatelie Ze
venhuizen (2000-03, 
f4.75), The Stamp Shou) 
Londen (2000-04, 
f4.50) en WIPA2000 We
nen (2000-05, f 5-')-
Er volgen dit jaar nog en
veloppen ter gelegenheid 
van World Stamp Expo in 
Anaheim (2000-06, prijs 
f4.50), Postex Apeldoorn 
(2000-07, f5.-) en 'Sin-
delfingen' (2000-08, 
f5--)-

PTT POST HEEFT EUROPESE PRIMEUR 
EERSTE GEDIGITALISEERDE POSTZEGEL 

Als eerste postadminis-
tratie in Europa zal PTT 
Post een gedigitaliseerde 
postzegel op de markt 
brengen die met behulp 
van het Internet kan wor
den aangeschaft. 
De zegels zijn vooral be
doeld voor het midden-
en kleinbedrijf. Elke ze
gel heeft een speciale, 
unieke streepjescode. 
Een groep van honderd 
ondernemers, aangevuld 
met ruim twintig particu
lieren, zal de komende 
tijd onderzoek gaan doen 

naar deze moderne wijze 
van frankeren. 
Met behulp van een spe
ciale zegelprinter (die te
gelijkertijd als weeg
schaal fungeert) kunnen 
digitale zegels 'op maat' 
wordt gefabriceerd. Het 
is ook mogelijk van een 

De Nederlandse 'digiiegel' 

gewone computer met 
printer gebruik te ma
ken; de gebruiker voert 
dan de gewenste fran-
keerwaarde in, alsmede 
het bezorgadres. De 
Computerprinter drukt de 
zegel en het adres dan 
naar keuze op stickers, 
respectievelijk op brief
papier af 
De digitale zegels herber
gen behalve gegevens 
over de frankeerwaarde 
ook informatie over trac
king and tracing, zodat 
voortdurend antwoord 
kan worden gegeven op 
de vraag, waar het stuk 
zich bevindt. 

GEBORDUURDE POSTZEGEL VAN 5 FRANK: 
IS ER BIJ DE ZWITSERSE PTT EEN STEEKJE LOS? 

Wie had gedacht dat er 
met de hologram-, kras-, 
zelfdoe- en gepersonali-
seerde zegels die de laat
ste jaren zijn verschenen 

nu wel een eind zou zijn 
gekomen aan de innova
tieve escapades van de 
postadministraties heeft 
het helemaal mis. 

De postadministratie van 
Zwitserland deed op 21 
juni namelijk een opmer
kelijke duit in het zakje 
door de eerste geborduurde 
postzegel ter wereld uit 
te brengen. Het gaat om 
een zelfklevende zegel 
van vijf frank (niet goed
koop dus) die in - wat de 
PTT noemt -'een gelimi
teerde oplage' is vervaar
digd. De zegel werd ter 
gelegenheid van de post
zegeltentoonstelling 
NABA2000 op de verza
melaarswereld losgela
ten. Op dezelfde datum 
werd ook een (eveneens 
zelfklevend) blokje met 
daarin vier geborduurde 
zegels van vijf frank uit
gegeven; nogmaals 'kas
sa' voor de Zwitserse PTT 
dus. 
De filatelistische dienst 
van Swiss Post heeft overi
gens laten weten dat ie
dereen die een jaarabon
nement op Zwitserse 
postzegels heeft deze no
viteit te zijner tijd nor
maal thuisgestuurd zal 
krijgen. 

De scheldende conserDator voor zijn muscum/rariteitenkabinet. 

CONSERVATOR MVC 
NAM AFSCHEID 

Op 23 juni nam Charles 
Boissevain afscheid als 
conservator en hoofd col
lecties van het Museum 
voor Communicatie in 
Den Haag. Hij heeft een 
soortgelijke functie bij 
het Maritiem Museum 

Rotterdam aanvaard. 
Tientallen collega's, rela
ties, vrienden en kennis
sen kwamen de scheiden
de conservator de hand 
drukken. Tot de vele ca
deaus behoorde ook een 
'privémuseum' annex ra
riteitenkabinet, dat onder 
algemene hilariteit werd 
geopend. 

SCHEIDENDE NVPH-PRESES HANS STINS 
TOT EREVOORZITTER BENOEMD 

Op 29 mei ging de voor
zittershamer van de Ne-
derlandsche Vereniging 
van Postzegelhanderla-
ren (NVPH) in andere 
handen over. Hans Stins 
droeg de verantwoorde
lijkheid van de handela-
renvereniging over aan 
zijn opvolger Clemens 

Kienhorst. Bij zijn aftre
den werd Hans Stins tot 
erevoorzitter van de 
NVPH benoemd; op de 
foto speldt vice-voorzit-
ter Hans van den Eijnde 
(links) de scheidende 
preses de gouden NVPH-
speld met briljant op de 
revers. 

NIEUW: 'TULP' EN 
'HARINGHAPPER' 

Sinds ijuh heeft PTT 
Post twee nieuwe zegels 
beschikbaar - maar alleen 
voor partijenpost. Op het 
duo - 'haringhapper' en 
'tulp' - ontbreken de 

waarde-aanduiding en de 
landsnaam. Zakelijke 
klanten kunnen deze ze
gels op rollen van 1000 
kopen. Particulieren zul
len het dus moeten doen 
met gebruikte exempla
ren, afkomstig van zake
lijke mailings. 
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SAMENSTELLING: R..C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziew0n@xs4all.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziewon/f1la/druktech.htm 

Han^xjelges 

Omschrijving Codes 
10vooruwbrieven [1995] H3,C6,Ri,Pi 
5 Priority buiten Europa 'tegel' H3, C6, Ro, Pi 

IG om te verrassen H3,C6, Ro, P2 
10 maal creatief H3,C6,Ro, P2 
10 voor een verjaardag H3, C6, Ro, P2 

Barcode 

0 0 2 6 
4109 
0903 
2204 
1276 

Artikelnummer Inhoud 
955402 L/RA/B 4222 
995414 L/RA/B IUI 
975414 L/RA/B IUI 
995448 'hartje' 
975420 L/RA/B IUI 

NIEUWE HANG
BOEKJES 

Bij gebrek aan ander 
nieuws van het Neder
landse zegelfront  de 
eerstvolgende emissie 
staat voor eind augustus 
gepland (Sail 20oo)en al 
zou het drukmateriaal 
beschikbaar zijn dan zijn 
er nog de nodige embar
go's  geven we in deze 
aflevering van de rubriek 
Verzamelflebied Nederland 
het laatste nieuws over de 
hangboekjes. Voor de ge
bruikelijke gegevens ver
wijs ik graag naar de 
hierboven geplaatste ta
bel. 
Van de eerste drie hang
boekjes is de verschij
ningsdatum niet bekend; 
het hangboekje '10 voor 
uw brieven' ib vvaai
—

NIEPWË WALSALL
BOEKJES 

De technische gegevens 
van een aantal bij Walsall 
vervaardigde postzegel
boekjes zijn nog steeds 
niet beschikbaar. De En
gelse drukker stuurt het 
drukmateriaal meestal 
meteen na de vervaardi
ging door naar Hoofd
dorp, maar het lijkt erop 
dat het logistiek gezien 
grote problemen oplevert 
om dat materiaal van 
Hoofddorp naar het Mu
seum voor Communica
tie in Den Haag te zen
den. Er is dus nog wat ge
duld nodig; hopelijk 
meer nieuws na de 'grote 
vakantie'. 

Stuur nooit echt zegel
materiaal naar Filatelie. 
Bij beschadiging of zoek
raken van uw materiaal 
aanvaarden wij geen en
kele aansprakelijkheid. 
Als u uw vraag of mede
deling van een illustratie
ve toelichting wilt voor
zien kunt u het beste een 
goede kleurenkopie bij
sluiten. Redactie Filatelie 

schijnlijk vlak voor het 
uitkomen van de 'oranje' 
zegel in het type '10 voor 
uw brieven' (medio 1999) 
op een beperkt aantal 
plaatsen verkrijgbaar ge
weest. 

Het hangboekje '10 voor 
een verjaardag' heeft 
sinds begin juni ook de 
tegenwoordig gebruike
lijke rastering Ro. De 
blokken '10 maal crea
tief zijn vanaf 19 juni, na 
lang uit de roulatie te zijn 
geweest, weer in omloop 
gekomen met een nieuwe 
kaft (de vorige was een 
H2kaft). 

Zo af en toe duiken er 
hangboekjes op met 
plakking Pi, terwijl we 
slechts P2 zouden mogen 
verwachten. Bij nadere 
bestudeung gaat het dan 

vaak om een iets andere 
wijze van plakking (zie 
overzichtje rechtsboven). 

Bij de invoering van de 
nieuwe postwet per i juni 
van dit jaar werden de 
oude (AVP) '20 kilo' en 
'30 kilo' pakketzegels in
getrokken en verschenen 
er nieuwe AVGpakketze
gels en hangboekjes. AVP 
staat voor Algemene Voor
luaarden opgedragen Post
ueruoer, AVG voor Algeme

Po niet geplakt; alleen bij 'dummies' 
PI op één lange plakstrip, in het midden: 

lengte 2,4 cm; bijna alle boekjes 
lengte 4,8 cm; bijv. '50 voor een huwelijk' 
lengte 6,4 cm; bijv. 50 van 80 c. kon. Beatrix 

P2 op twee punten, links en rechts; 
op twee plakstrippen verticaal links en rechts 
(alleen 'prioritybladen'): 

aan beide kanten 6,7cm (4 mm of + 4 mm) 
links 6,7 rechts 1,4 cm 
links 6,7 rechts 4,5 cm 
links en rechts ca. 10,5 cm, lopend over de 
ondervouw 

ne Voorwaarden Goederen
vervoer. Wie het nieuwe 
tarievenboekje doorwor
stelt om het verschil in 
betekenis tussen AVP en 
AVG uitgelegd te krijgen 
komt niet ver. Wie van 
PTT Post maakt dat ver
schil duidelijk? Een over

zichtvan de nieuwe AVG
zegels vindt u in het ta
belletje hieronder. 
De oude hangboekjes 
met de daarin de AVPze
gel voor zendingen tot 
1,5 en 10 kilo in enkel
voud blijven nog verkrijg
baar. 

■ ̂̂  m 

Overzicht AVGzegels 

gewicht 

1 loxt/m ikg 
1 lox t/m 5 kg 
1 5x t/m 10 kg 
1 5x t/m 20 kg 
1 5X t/m 30 kg 

notatie 

H3, C?, Ro, P2 
H3,C',Ro,P2 
H3, C', Ro, P2 
H3, C?, Ro, P2 
H3, C?, Ro, P2 

barcode 

4437 
4444 
4451 
4468 
4475 

artikelnummer 

205706 
205707 
205708 
205709 
205710 

prijs (incl. BTW) 

f 94.
f 111,65 
f 73,45 
f 89,
f115,50 

KAFTRECONSTRUCTIES NEDERLANDSE 
HANGBOEKJES: OOK OP HET INTERNET 

Het werk aan de kaftre
constructies van de Ne

in volle gang. Diegenen 
die tot in detail willen 

gevorderd verwijs ik 
graag naar bovenaan 
deze pagina vermelde 
website. Ik zou er in deze 
rubriek heel graag van 

derlandse hangboekjes is weten hoever het werk is ' tijd tot tijd ook aandacht 1 kingen op. 

aan willen besteden, 
maar de noodzaak om 
dan bijzonder gedetail
leerde afbeeldingen te 
plaatsen roept zijn beper
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" 3 i*»« 

tmm mmmB &t £(S Xisw TtmlMt lack tM» 
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^ssss^- SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

LUFTHANSA 

De Duitse luchtvaart
maatschappij Lufthansa is 

met mgang van i juni van 
dit jaar van Hannover - de 
Noord-Duitse stad waar 
op dit moment de we-

reldtentoonstelhng Expo 
2000 wordt gehouden -
naar Rome gaan vliegen. 
Voor de vluchten van het 

traject Hannover-Rome 
wordt gebruik gemaakt 
van een toestel van het 
type B737. 

PRO JUVENTUTE 

Op 5 mei van dit jaar 
werd voor de vierentwin
tigste maal de zoge
noemde Pro Juuentute Lujt-
schiffpostfahn gehouden. 
Aan boord van het Oos
tenrijkse luchtschip met 
het kenteken OE-ZHY 
werden poststukken uit 
Oostenrijk zowel als 
stukken afkomstig van de 
postadministratie van de 
Verenigde Naties in We
nen meegenomen. 

ZEPPELINVAART 

Werkelijk schitterende 
poststukken leverde de 
Zeppelinvaart op die on
der de titel Bayertrflug op 
27 april van dit jaar in 
Duitsland werd gehou
den. 
De afbeeldingen hier
naast tonen de beeldzijde 
(met foto van een Zeppe
lin boven het door de fa
meuze cq beruchte ko
ning Ludwig II gebouwde 
'sprookjeskasteel' Neu-
schwanstein) en adreszij-
de van zo'n stuk. 

niAHUA/IOR door H. van Dalen, Westendorp 

JA HOOR, ALWEER 
M'N UARZEN 6EJATI 

MAN, MAN, MAN, 
WAT EEN WIND 

STOP!!! IK HE NER6ENS 
SNEEUW U66EN... 

JEETJE, DAT WAS IK 
HELEMAAL VER6ETEN 

niAQUIZ 
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 487 van 
dit nummer. 

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

2. Ontwerper(s) 
In 1928 verscheen in Ne
derland een serie van 
acht Olympiade-zegels. 
Hoeveel ontwerpers wa
ren daar voor nodig? 
a. één 
b. twee 
c. acht 

3. Bijzondere datum 
Bijzondere postzegels 
worden meestal 'opge-
hangen'aan al even bij
zondere data. Op een ze
gel die op 15 april 1977 
verscheen staat de datum 
25 mei '77. Waar slaat 
dat op? 

4. Europazegels 
De eerste 'echte' Europa
zegels verschenen in 
1956. In welk jaar werd 
voor het eerst een Neder
lands ontwerp uitgeko
zen voor de gemeen
schappelijke serie? 
a. in 1957 
b. in 1958 
c. in 1959 

5. Foutje 
Trouwe lezers weten wel
ke vraag nu volgt: wat 
klopt er niet aan de hier
onder afgebeelde Neder
landse postzegel? 



ATTENTIE!! WIJ ZIJN VERHUISD NAAR HEEMSTEDE 
1 1 1 1 • ' • ' ' POSTZEGEL EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

CAMPLAAN8,2103GW HEEMSTEDE 
Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 9. OO tot 18. OO uur 

Zaterdag tot 17. OO uur. Donderdag ool< 19. OO tot 21. OO uur 

P A R K E R E N G R A T I S ! 
TELEFOON 0235477444 FAX 0235291605 

ht tp : / /www.postzegelhandel .com emai l : phi l@hol landsg lor ie .demon.n l 

KINDERVELLETJES POSTZEGELBOEKJES 
jaar 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 
1701 
1738 
1787 
1821 

postfris gestempe d 

56 25 
6 — 
11 25 
18 75 
20 75 
37 50 
26 25 
16 90 
24 50 
10 25 
6 75 
4 50 
510 
510 
510 
5 10 
5 10 
5 10 
6 75 
6 75 
6 75 
7 50 
715 
7 50 
7 50 
8 65 
10 25 
9 40 
12 — 
12 — 
10 90 
10 90 
10 25 
9 — 
9 75 

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

KOLLEKTIE 35 STUKS 
POSTFRIS 4 1 0  GESTEMPELD 349

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Aantal prijs 

10 
10 
9 
9 
10 
14 
15 
15 
14 
15 
18 
21 
23 

69

52

58

42

48

52

59

48

47

53

83

86

102

99

90

109

117

139

15 
22 50 
6 
7 50 
6 
5 25 
11 25 

6b 225 
6c 75 
6d 
6eF 

75 
5 25 

6fF 20 
6fQ 75 

7 50 
7 50 

7bF 13 25 
22 50 
17 50 
75 

8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF 105 
9a 30 
9b 262 50 
9d 190 
9e 150 

190 
56 25 
37 50 

9aF 21 
9cF 93 75 
9dF 130 
9eF 262 50 
9fF 195 
9gF 50 
9hF 15 

10a 18 75 
10aF24 50 
lObF 36 
11aF24 50 
11bF37 50 
12a 42 
13a 60 
14a 19 
14b 19 
15a 1150 
16a 3 75 
16b 
17a 
17b 
18a 
18b 
19a 
19b 
20a 
21a 
22a 
22b 
22c 
23a 
23b 
24a 
25a 
26a 
27a 
27b 
28 
29 
30 
31 
32 
33a 

4 50 
5 25 
7 50 
3 75 
3 75 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 25 
5 75 
5 25 
6 
5 25 
9 40 
9 40 
13 25 
12 75 
5 25 

33b 
34a 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42a 
43 a 
43b 
43c 
43d 
44a 
44b 
45 
46 
47a 
47b 
48 
49 
50 
51 
a52 
53a 
53b 
53c 
53d 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

5 25 
5 25 
14 50 
11 25 
30 
13 25 
11 25 
11 25 
11 25 
15 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 
6 00 
6 00 
13 25 
13 25 
5 50 
5 50 
13 25 
15 00 
5 50 
11 00 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 
5 50 

W W W . P O S T Z E G E L H A N D E I C O M 

Ons A S S O R T I M E N T i s t e G R O O T 
voor deze advertentie. Via onze pag 

oplNTERNETl<unnen wij u e0K>g 
ruimer aanbod bieden. 

W E R K IN U I T V O E R I N G 

NIEUWE Pri js l i js tenvan 
NEDERLAND en INDONESIË 

alsnnede de JAARGANGEN van veel 
EUROPESE LANDEN 

( NU vanaf 1945 !!ß en actuele 
aanbied ingeiz i jn al beschikbaar. 

TELBLOKJES PRIJS OP AANVRAAG 
KOLLEKTIE BOEKJES 

108 ST. 3250, 
K E R S T B O E K J E e n 
K E R S T V E L L E T J E S 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

PB37 
1419 
1439 
1461 
1487 
1542/43 
1579/80 
1628/29 
1662/63 
1702/05 
1740/45 
1788/07 
1856/75 

30 — 
22 50 
26 25 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
18 75 
15 — 
15 — 
15 — 

LET O P !! NIEUWE PRIJZEN !! 

actief 
www.pos tzege lhande l . com 

A R U B A 

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

CATALOGI 
of vraag de folders aan 

Wereld nieuwtjesdienst 

1 postfris 
Il986 46 — 

1987 31 — 
I l 988 42,— 
|1989 40,— 

1990 42 — 
1991 41 — 
1992 36 — 
1993 34 — 
1994 37 — 
1995 40 — 
1996 36 — 
1997 5 1 , — 
1998 36,— 

I l999 51 — 
1 Kompleet 563,— 

F D C 
49 — 
32,— 
39 — 
39 — 
43 — 
4 1 , — 
42,— 
39 — 
41 — 
43,— 
47 — 
67 — 
44 — 
61 — 

627,— 

■JAARGANGEN 19991 
1 Aland 

1 Andorra Frans 

1 Andorra Spaans 

1 Australië (Davo) 

1 Canada (Davo) 

Cyprus Grieks 

Cyprus Turks 

Denemarken 

Estland 

1 Finland 

1 Gibraltar 

1 Groenland 

1 IJsland 

Itahe 

Letland 
1 Litouwen 

1 Malta 

1 Nederland (Davo) 

Nederland FDC 

1 Nieuw Zeeland 

1 Noorwegen 

1 Slowakije 

1 Spanje 

1 Tsjechië 

USA (Davo) 
1 USA (Davoextra) 

1 Zweden 

1 Zwedenboekjes 

47 00 

39,00 

10 00 

124 00 

99 00 

38,00 

44 00 

99,00 

6100 

99,00 

159,00 

90,00 

106,00 

132,00 

54,00 

50 00 

79,00 

109,00 

109 00 

209,00 

129,00 

48,00 

169 00 

41,00 

244,00 

79,00 

198,00 

145,00 

K O L L E K T I E 
1 3 s t u k s 1 0 5 , 

AUTOiMAATSTROKEN 

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

HONGARIJE 

KOMPLEXE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
225stuks ƒ 1325,-

1989 
1990 
1993 
1994 
1996 
1997 

14 st 
11 st 

2s t 
3s t 
4s t 
4s t 

49 25 
22 25 

3 25 
7 50 
3 50 
4 90 

KOMPLEET 90 , -

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 

170/79 

** 
64-
74-
78-
90-
84-
81 -
66-
91-
84-
78, 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde (zonder toeslag), 

ongeteld en/of ongesorteerd minus 5%. 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

775. -

TJECH.SLO. 
® 

5 4 -
61 -
6 0 -
7 3 -
6 5 -
6 6 -
5 0 -
7 3 -
6 9 -
6 1 , -

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

I 80/89 

7 5 -
5 5 -
71 -
6 9 -
6 0 -
7 8 -
81 -
8 3 -
61 -
6 3 -

61 -
4 4 -
5 4 -
5 7 -
4 5 -
5 9 -
61 -
61 -
4 6 -
4 8 -

70/79 

** 
65 
7 5 -

1 0 2 -
7 5 -
7 2 -

217 
8 2 -

1 2 8 -
3 1 7 -
1 6 6 -

® 
3 5 -
3 2 -
5 5 -
5 4 -
4 9 -

1 9 5 -
4 7 -
9 4 -

274 
132.-

POLEN 

1980 
1981 
1982 
1963 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

211-
132-
205-
130-
193 
149-
285-
107-
220-
39-

-m? 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
42-
57-
60-
71 -
57-
47-
29-
28-
46-

70/79 529.-

® 
19-
28-
26-
33-
33-
18-
15-
12-
19 
79-

181 -
1 0 2 -
1 4 9 -

9 9 -
164 
1 2 4 -
2 5 6 -

9 2 -
2 1 0 -

32. 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

NEDERLAND ƒ O 65 p gulden 
BELGIË ƒ 3 00 p 100 Fr 
FRANKRIJK ƒ O 14 p Franc 
BUND ƒ O 80 p Mark 

ENGELAND ƒ 1 85 p £ 
VERSTATEN / 1 1 5 p $ 
ARUBA ƒ O 60 p gid 
ZWITSERL ƒ O 80 p Franc 

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

GRATIS Prijslijsten y/an 
Nederland en Indonesië 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

1 90/99 

67 
2 2 4 -

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

108,-
850. -

5 1 -
2 2 4 -

9 1 -
7 9 -
7 9 -
4 9 -
9 3 -
8 8 -
85 

108,-

80/89 1625.- 1375.-

4 3 -
4 7 -
7 4 -
4 7 -
4 9 -
3 5 -
8 0 -
71 -
6 4 -
4 2 , -

275.-

RUSLAND 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

** 
121 
1 1 5 -
1 6 2 -
131 -
1 2 3 -

71 -
1 4 9 -
1 4 9 -
1 2 9 -

90, -

1990 
1991 
1992 

2 9 -
29 
3 4 -

23 
1 9 -
2 4 -

-Büfflä Sääc 

1 4 -
2 1 -
3 9 -
2 4 -
1 9 -
1 5 -
3 7 -
5 0 -
4 3 -
44,-

70/79 1225.-

® 
7 4 -
6 6 -
9 2 -
78 
7 9 -
3 6 -
4 9 -
8 4 -
7 4 -
51. 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 9 
pos t f r i s 2 2 8 5 , -

g e s t e m p e l d 1 9 6 5 , -

90/92 _a!L: 65.-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

3 4 -
4 4 -
59 
7 2 -
4 8 -
51 -
7 2 -

1 0 9 -
4 9 -

1 9 -
26 
3 9 -
5 2 -
2 9 -
3 7 -
5 1 -
46-
4 5 -
52.-

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 2 
post f r is 2 9 5 0 , -

g e s t e m p e l d 2 3 5 0 , -

5W,- 330,= 

80/89 

141 -
74-
71-
81-
95-
6 4 -
63-
69-

109-
96,-

675.-

849.-

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

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

100 
3 5 -
9 7 -
9 3 -
4 5 -
8 9 -

1 4 9 -
1 5 2 -
1 3 8 -

59,-

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 9 
post f r i s 1 5 8 0 , -

g e s t e m p e l d 9 5 0 , -

90/99 aSflc 

35 
6 5 -
5 0 -
3 9 -
89 

149 -
1 5 2 -
125 

37,-
780.-

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 9 
post f r i s 2 9 9 5 , -

g e s t e m p e l d 1 9 5 0 , -

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


KOMPLETE JAARGANGEN vanaf 50% Onze jaargangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken welke 
in het betreffende jaar zijn verschenen, inclusief eventuele luchtpost

zegels, echter zonder zegels uit blokken, port- en dienstzegels. Deze kunt U extra bestellen. Natuurlijk leveren wij ook losse waarden en series te
gen gunstige prijzen. Wilt u hien/oor de gewenste catalogusnummer opgeven? Van de jaren vóór 1970 hebben wij van de meeste landen veel in 
voorraad. U kunt hiervan dus ook jaargangen, series blokken en losse waarden bestellen. 

OVERZEE EUROPA VERENIGDE NATIES 

IA Q 

O uj 
a. a o 

o 
Cat. NVPH Zonnebloem Yvert Michel Michel Yvert Michel Michel Michel Yvert Yvert Yvert Yvert Michel Michel Yvert Yvert Yvert Zon.bl. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

• • 
9-
10-
11-
53-
14-

• • 
14,-
17,-
13,-
16,-
15.-

• • 
211,-
283,-
165,-
146,-
274,-

• • 
59,-
50,-
55,-
64,-
53,-

• • 
62-
43,-
46,-
39,-
39,-

• • 
11,-
61,-
22,-
24,-
46,-

* • 
48,-
73,-
40,-
47,-
32,-

• * 
21,-
19,-
20,-
23,-
26,-

• • 
21,-
25,-
28,-
32,-
37,-

• • 
21,-
24,-
25,-
34,-
49,-

• • 
135,-
87,-
31,-
18,-
16,-

• • 
82,-

130,-
59,-
18,-
16.-

• • 

39," 
30.-

• • 
6,-
11,-
13,-
7-
15,-

• * 
8,-
7-
9,-
6,-
9,-

10,-
15,-
11,-
12.-

• • 
41,-
39,-
54,-
47,-
12,-

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 

17,-
14,-
50,-
22,-
43,-

152,-
82,-
50,-
41,-
38,-

127,-
213," 
288,-
103,-
104,-

58,-
56,-
71,-
85,-
67,-

61,-
58,-
44,-
40,-

_52^ 

95,-
33,-
43,-
32,-
38_r 

46,-
24,-
93,-
39,-
57,-

34,-
31,-
35,-
33,-
34^ 

34,-
39,-
33,-
43,-
52,-

123,-
23,-
53,-
39,-
34,-

24,-
19,-
12,-
15,-
18,-

18,-
33,-
28,-
17,-
20.-

17,-
45,-
39,-
16,-

30,-
7,-

24,-
15,-
21,-

9,-
19,-
14,-
14,-
16,-

21,-
10,-
11,-
13,-

19,-
19,-
16,-
14,-
16,-

14,-
20,-
28,-
30,-
23,-

239- 430.- 1895.- 615.- 479.- 395.- 495.- 270.- 335.- 419.- 370.- 415.- 190.- 97.- 122.- 100.- 130.- 305,-
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

48,-
55,-
99,-
80,-

76,-
99,-

105,-
107,-
110,-

336,-
311,-
937,-
323,-
371,-

72,-
112,-
181,-

99,-
115,-

66 , -
86 , -
82 , -
57 , -
99 , -

30,-
33,-
32,-
46,-
72,-

74,-
86,-

130,-
167,-
164,-

36,-
37,-
38,-
39,-
41 , -

30,-
34,-
33,-
37,-
4 1 . -

34,-
36,-
42,-
42,-
50,-

49,-
79,-
33,-
36,-
54,-

14,-
75,-

24,-
54,-
53,-
69,-
64,-

35,-
46,-
34,-
58,-
59,-

14,-
16,-
15,-
52 , -
93 , -

32,-
226,-

29,-
58,-
57,-

20,-
22,-
24,-
30,-
46,-

16,-
11,-
13,-
16,-
19,-

16,-
10,-
8,-

16,-
19,-

40,-
44,-
72,-

105,-

1985 
1986 
1987 
1988 
IE 
80/89 

78 , -
64 , -
79 , -
69 , -
93 , -

183,-
98,-

118,-
131,-
108,-

66,-
57,-

108,-
554,-
557,-

197,-
192,-
146,-
154,-
187,-

87,-
115,-

67,-
101,-

87,-
~g^-

80,-
79,-
63,-
73,-
45,-

136,-
128,-
124,-
299,-
251,-

42,-
45,-
45,-
48,-
47,-

42,-
38,-
39,-
47,-
41 , -

40,-
53,-
58,-
44,-
53,-

m^ 

76,-
75,-
80,-
83,-
82,-

108,-
38, -
63, -

19,-

66,-
71 , -
76,-
80,-
90,-

'BW-

93,-
77,-
83,-
83,-
91,-

73,-
79 , -
76 , -
79 , -
69,-

46,-
77,-

122,-
87,-
81,-

sw-

52,-
52,-
38,-
50,-
39,-

'S7Ö7-

23,-
40,-
26,-
34,-
25,-

1SÖ7-

24,-
31,-
24,-
28,-
20,-

129,-
143,-
144,-
124,-
188,-

770;: 1T257 3585.- Tïsg;: Tis? Ts^s;^ 415;^ ^75:^ "640; S E ^50;^ ^ 6 5 ^ 195:^ ïOBs;: 1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

83,-
108,-
101,-
77,-
113,-

109,-
122,-
122,-
180,-
186,-

162,-
102,-
134,-
136,-
118,-

147,-
150,-
162,-
249,-
273,-

231,-
96,-
112,-
92,-

136,-

67,-
64,-
58,-
53,-
58,-

260,-
207,-
186,-
199,-
163,-

49,-
51,-
53,-
55,-
59,-

57,-
52,-
55,-
69,-
63,-

59,-
48,-
62,-
69,-
63,-

67,-
87,-
158,-
90,-

102.-

13,-
28,-
14,-
13,-
23,-

81,-
85,-
79,-
90,-

118,-

113,-
116,-
114,-
85,-

149,-

73,-
70,-
66,-
76,-
70-

114,-
106, 
119,-
98,-

109,-

34,-
39,-
32,-
32,-
22,-

51,-
44,-
46,-
49,-
37,-

45,-
44,-
49,-
49,-
41,-

135,-
135,-
133,-
127,-
108,-

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

80,-
114,-
152,-
169,-
182,-

182,-
172,-
194,-
185,-
157.-

118,-
267,-
137,-
199,-
149.-

230,-
200,-
255,-
273,-
239.-

109,-
110,-
119,-
123,-
277.-

66,-
60,-
74,-
84,-
78,-

136,-
169,-
211,-
105,-
298.-

61,-
63,-
70,-
77,-
82,-

65,-
71,-

104,-
98,-

102.-

72,-
69,-
74,-
79,-

103.-

110,-
96,-
95,-

122,-
103,-

36,-
27,-
43,-
40,-
56.-

139,-
125,-
170,-
172,-
149,-

121,-
148,-
118,-

99,-
125.-

7 1 , -
77 , -
79 , -
82 , -
75. -

99,-
98,-

106,-
100,-
119.-

40,-
29,-
45,-
60,-
72.-

43,-
40,-
39,-
62,-
63.-

49,-
35,-
43,-
57,-
52.-

103,-
98,-

130,-
150,-
109,-

90/99 1165,- 1590,- 1500,- 2150,- 1390,- 655,- 1910,- 610,- 725,- 690,- 1015,- 290,- 1195,- 1175,- 730,- 1055,- 400,- 465,- 460r 
650.-

1215,-
2685,- 3910.- 1280,- 1420.- 1540,- 2000.- 595.- 2225,-

DUITSLAND VERENIGD EUROPA 
Alles leverbaar volgens 

Zonnebloem-Michel-Eurocat 

CAT. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70775" 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80789 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
90/99 

BUNDESPOST 
MICHEL 

29,-
22,-
10,-
13,-
33,-

© 
30,-
19,-
15,-
18,-
45,-

9, 
54, 

9, 
19, 
28, 

220,- 215,-

12,-
25,-
12,-
25,-
20,-

44,-
79,-
65,-
59,-
51,-

27,-
49,-
43,-
40,-
33,-

70,-
50,-
70,-
79,-
64,-

^307 

36,-
31,-
40,-
47,-
42,-

"38ÖF 
60,-
58,-

123,-

35,-
31,-
57,-
40,-
51,-

91,-
91,-

115,-
137,-

52,-
49,-
54,-
66,-
81,-

915,- 505.-
133,-
221,-
210,-
178,-
167,-

149,-
149,-
105,-
111,-

BERLIJN 
MICHEL 

22,-
9,-
1,-

20,-

® 
12,-
44,-
11,-

1,-
22,-

11,-
42,-
11,-
8,-

25,-
-TW-

13 
42. 
14, 
11, 
26, 

30,-
97,-
41,-
36,-
24,-

26,-
101, -

36,-
3 1 , -
22,-

68,-
22,-
64,-
63,-
59,-

~^5S^ 
44,-
39,-

103,-
56,-
68,-

50,-
20,-
58,-
48,-
64,-

37,-
33,-
83,-
46, 
58, 

57,-
63,-

137,-
111,-
177,-

56,-
64,-

208,-
169,-
300,-

90,-
1050,-

DDR 
MICHEL 

• • 
105,-
123,-
147,-
104,-
332,-

® 
87,-

124,-
289,-
140,-
238.-

93,-
94,-

91,-

64,-
76,-
89,-
89,-
69,-

1250,- 1250,-
120,-

7 1 , -
69,-
73,-
80.-

112,-
70,-
81,-
57,-
71,-

73,-
78,-
8 2 -

100,-
90,-

5zs;r 

61,-
67,-
69,-
97,-
77,-

103,-
98,-
95,-
99,-
85,-

750;: 
84,-
74,-
75,-
78,-
60,-

73,-
8 1 , -
60,-
69,-
7 1 , -

78,-
73,-
55,-
59,-
74,-

82a.- 710,-
90,- 82,-

CEPT. EUROPA MEELOPERS 
ZONNEBLOEM 

348-
53,-

131,-
142,-
139,-

® 
257,-

40,-
59,-
65,-
55,-

117,-
84,-

106,-
108,-
178,-

55,-
46,-
52,-
95,-

102,-
1375,- 775,-

151,-
148,-
358,-
215,-
311,-

78,-
78,-

265,-
95,-

140.-
261,-
239,-
269,-
241,-
184,-

150,-
122,-
189,-
165,-
120,-

2325,- 1375,-
90,-

125,-
230,-
364,-
292,-

115,-
144,-
207,-
269,-
229,-

342,-
387,-
357,-
349,-
397,-

272-
291,-
277,-
298,-
330,-

2875.- 2385.-

146,-
159,-
193,-
163,-
164,-

106,-
112,-
147,-
125,-
149,-

INTERNET 
http://www. 

postzegelhandei.com 
e-mai| 

HollandsGlorie@ 
Postzegelhandel.com 

352,-
378,-
501,-
340,-
307,-

270,-
308,-
472,-
313,-
281,-

229,-
249,-
261,-
280,-
295,-

198,-
221,-
245,-
279,-
295,-

1715,- 1235.- 90,- 82.- 3160.- 2850.-

• • 
11,-
6,-
5,-

13,-
14.-

13,-
13,-

6,-
13,-
36,-
15,-
47,-

29,-
13,-
35,-

170.- 135.-
95,-
15,-
23,-
32,-
14,-

75,-
10,-
16,-
22,-

101,-
33,-
52, -
32,-
56,-

8 1 , -
22,-
40, -
3 1 , -
46,-
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OP STAP IN EIGEN LAND 
Op vakantie of er op uit in stad, dorp, streeli of regio? 

De mogelijkheden zijn iegiol 
DOOR D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T ( F R . ) 

In het eerste artikel in de reeks 'Op stap in eigen land' ('Philatelie' van juni 1998) lag 

het accent op de evenementen. In 1999 was er aandacht voor de Nederlandse molens en 

kastelen. En nu, in het jaar 2000, beschrijft de auteur hoe gemeenten, streek en 

provinciale VVV's proberen belangstelling te wekken voor een recreatief bezoek aan hun 

provincie, streek, regio, stad of dorp. in de nu volgende bijdrage komen om te beginnen 

Noord, Oost en MiddenNederland aan bod. 

FRIESLAND 
Hoewel ze in Groningen vinden 
dat je voor NoordNederland in 
de stad van het Noorden moet 
beginnen, starten we in Fries
land ofwel Fryslän. Waar an
ders? Tenslotte verkondigt de 
Provincie V W al jaren Friesland 
is anders, een slogan die later 
nog werd aangevuld met de uit
nodiging ontdek 't! 
Velen hebben de Waddeneilan
den al lang ontdekt. Gelukkig 
zijn het nog steeds eilanden. 
Aanvankelijk noemde de ge
meente Ameland het eiland ge
woon een 'Vakantieparadijs'. 
Gedurende zo'n tien jaar werd 
de creatieve slogan Ameland 

f ekomponeerd door de zee ge
ruikt. De VVV deed daar niet 

voor onder met Ameland wad
dendiamanth]. Het kleinere 
SchiermonniKoog, dat vooral 
populair is bij Groningers, werd 
door de gemeente aanvankelijk 
aangeprezen als Oase van rust 
en Noordzeebadplaats [2], 
maar nu wordt gewezen op de 
status van nationaal park. Voor 
velen is Terschelling het eiland 
van de zingende kroegbaas 
Hessel, maar anderen komen 
er voor vakantie of een dagtrip. 
Niet alleen in de zomer, want 
volgens de V W geldt Terschel
ling is mooi in voor en nazo
mer[3]. De V W van het kleinste 

waddeneiland, Vlieland, spreekt 
van va/fanf/e/anc/[4]. Terecht 
noemt de gemeente Vlieland 
een eiland van rust en ruimte. 
De Friese hoofdstad Leeuwar
den wordt door de gemeente fl
latelistisch gezien niet als toe
ristenoord aanbevolen, maar de 
stad is natuurlijk wèl een be
zoek waard. 
De westkant van Friesland is 
bekend als Westergo of de 
Greidhoek. Dit gebied biedt een 
m/xvan historische steden en 
recreatieve Ijsselmeerkust. 
Bolsward noemt zich 'Hanze
stad' en dat is een garantie voor 
allerlei stedenschoon. Dat geldt 
ook voor Franekeren Harlin

gen, maar deze steden hebben 
toch iets extra's. Zo heeft Frane
ker het bekende Planetarium. 
Harlingen is Frieslands zeeha
ven. De gemeenten aan de Ijs
selmeerkust prijzen de recre
atieve mogelijkheden aan, zoals 
Workum met Kamperen aan 
het IJsselmeer\f]. 
Dat Friesland in recreatief op
zicht kan bogen op een geva
rieerd aanbod, bewijst Gaaster
land. De gemeente Gaasterland 
omschrijft het als Vakantieland 
en Uniek recreatiegebied. De 
nieuwe gemeente Gaasterlan
Sleat noemt zich 'een ****;.ge
meente' [6]. Vier van de vijf 
'sterren' vinden we terug in het 
frankeerstempel: * gaasten, klif
fen en bossen "'cultuurhistorische 
stad en dorpen * het vlakke friese 
weidegebied en * grote water
sportgebieden. 

Daarmee zijn we meteen over
gestapt naar het Friese Meren
gebied. De vroegere gemeente 
Staveren/Stavoren noemde 
zich vele jaren Invalspoort voor 
het Friese Merengebied. De ge
meente Boamsterhim (Crou) 
gebruikte een tijdje de Friestali
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ge slogan Hert fan it Fryske 
Wetterlän\j]. Daarvóór hanteer
de Utingeradeel de Nederland
se versie l-lart van het Friese 
waterland, terwijl Idaarderadeel 
(Grouw) het hield op Dorado 
voor watersport. De vroegere 
gemeente Doniawerstal (Lang-
weer) noemde zich het Cen
trum voor watersport in ZW 
Friesland, gevolgd door Water 
en bos [8]. De Waterpoortstad 
Sneek noemde zich jarenlang 
Watersportcentrum. Buurge
meente Wymbritseradiel gaf 
vele jaren een duidelijke 'sa
menvatting' van het merenge
bied: Groene weiden - Witte zei
len. Ook het kleine Sloten is een 
bezoek waard, zoals de vroege
re gemeente Sloten aangaf met 
Lytsmarleaf{^V.\e\r\ maarl ief) . 
Een stempel van Lemsterland 
uit de jaren '60 en '70 is wel
haast een klassiek voorbeeld 
van promotie uit die ti jd: Indus
trie en recreatie. 
Oostelijk Friesland is toeris
tisch bekend vanwege de Friese 
Wouden. De schoonheid daar
van vinden we terug bij de ge
meente Dantumadeel dankzij 
de eerste regel van de Wäld
sang (het volkslied van de Friese 
Wouden): Moaisunderwjear-
gea binne de Walden ('Mooi 
zonder weerga zijn de Wou
den'). Opsterland wees lang op 
de recreatieve mogelijkheden 
van Bakkeveen, net zoals Tiet-
jerkesteradeel dat deed voor het 
Bergumermeeren Eernewoude. 
Resten nog Noord-Oost Fries
land en het Lauwersmeer. Het 
kale Noorden van Friesland vin
den velen misschien niet zo 
aantrekkelijk - behalve als de 
tulpenvelden in bloei staan -
maar dat verhindert de ge

meente Ferweradiel [9] niette 
melden Ferwerderaaiel, in Frys
ke gemeente! Kom mar ris op 
besite! ('Ferwerderadiel, een 
Friese gemeente! Kom maar 
eens op bezoek!'). Toeristisch 
gezien wordt het Lauwersmeer-
gebied steeds belangrijker. De 
gemeente Kollumerland ca. 
bracht dit gebied vele jaren met 
behulp van een kaartje in beeld, 
maar stapte onlangs over op de 
slogan Ruim en rustig recreëren 
tussen Waden Walden[\ó\. 

GRONINGEN 
Via het Lauwersmeer hebben 
we de overgang naar de provin
cie Groningen al gemaakt, 
waarvan de provincie al jaren 
zegt Er gaat niets boven Gro
ningen. Aan de Groningse kant 
was het de gemeente Ulrum die 
al in 1961 attendeerde op de re
creatieve mogelijkheden van dit 
gebied. Eerst met Toekomstig 
rekreatiecentrum en later met 
Met het natuurrijke Lauwersze-
gebied - de magneet van het 
noorden [^^]. Maar ook de ver
derop gefegen gemeente Baflo 
verzuimde niet op een kaartje 
de ligging van de Lauwerszee 
mee te nemen. Wie door het 
Groninger Hogeland (Hunsin-
go) rijdt, komt wellicht ook 
door Winsum, dat zich aan
prijst als Wierdendorp aan het 
water. Het oostelijk deel heet Fi-
velingo, waar het Eemsmond-
gebied landelijke bekendheid 
heeft gekregen. Vanuit de 
Eemshaven konden nog niet zo 
lang geleden de zogenaamde 
Butterfahrten naar Borkum wor
den gemaakt, maar tot verdriet 
van vele noordelingen behoren 
die nu tot het verleden. Delfzijl 
[12] is de grootste haven van het 

Noorden (Dynamische haven
stad aan de Eems) en zeker een 
bezoek waard. Dat geldt ook 
voorAppingedam (Rijkaan his
torie), waar de hangende keu
kens boven het water een toe
ristische attractie vormen. Ter-
munten geeft aan ook een Re
creatiegebied in Eemsmondre-
g/o te zijn, maar dat beperkt 
zich tot het visserscentrum Ter-
munterzijl. Interessanter is 
Nieuweschans, dat zich kon 
presenteren als Gemeente met 
geneeskrachtig bronwater [14]. 
Kuuroorden zijn tenslotte in 
ons land een zeldzaam ver
schijnsel. Via het Reiderland ko
men we dan in het toeristisch 
aantrekkelijke Westerwolde. De 
gemeente Bellingwedde prijst 
de voordelen aan: Rust, ruimte, 
recreatie -Twee-eenheid van 
landschapsschoon en reine 
lucht [\3i\. Dat er ook nog iets te 
zien is vertelt buurgemeente 
Vlagtwedde (In mooi Wester
wolde) met Bourtange400 jaar 
vesting 1580-1^80 [15] en Tus
sen klooster en vesting in mooi 
Westerwolde [\6]. Genoemd 
klooster vindt u in Ter Apel, de
zelfde gemeente die één van de 
leukste slogans in ons land be
dacht: De op één na mooiste 
gemeente van Nederland[\7]. 
Dus u weet wat u te doen staat! 
In het Westerkwartier ligt het 
accent meer op de lokale recre
atiemogelijkheden, die door 
Ezinge allitererend worden aan
gegeven met Rust ruimte reit-
diep recreatie. Een uitzondering 
is Leek, met het landgoed Nien-
oord als bekend recreatiecen
trum, waar ook het Nationaal 
Rijtuigenmuseum is gevestigd. 
De gemeente verkondigt daar
om Leek met Nienoord, een 

verrassing in veelvoud. 
De stad Groningen is in vele 
opzichten een bezoek waard. 
De VVV zegt al jaren Welkom in 
gastvrij Groningen. De Martini
stad staat zo nu en dan zelfs in 
het teken van koninklijke ro
mantiek. Het aangrenzende 
Haren attendeert terecht op de 
bekende Hortus. 

DRENTHE 
De grens met Drenthe is dan 
wel erg dicht bij. De provinciale 
VVV gebruikte aanvankelijk een 
hunebed als symbool voor deze 
provincie, maar vele jaren werd 
Drenthe aangeprezen als Fiets-
vakantieland[\S] en dat niet al
leen vanwege de Fietsvierdaag-
se. De laatste jaren probeert 
men de vakantiegangers te lok
ken met de slogan Drenthe met 
de H van Héérïijk[\g]. 
Het noordelijk deel van de pro
vincie staat bekend als het 
Noordenveld met verschillende 
toeristisch aantrekkelijke plaat
sen als het brinkdorp Anioo, dat 
zich Ideaal voor recreatie 
noemt. Norg legt het accent op 
de aantrekkelijke natuur door 
de tekst Natuurlijk Norg[2Ó\. 
De natuur is daarbij vertegen
woordigd door een egel en een 
vlinder. Roden - met het beeldje 
van Ot en Sien - liet vele jaren 
weten te beschikken over een 
uniek recreatiegebied, maar 
noemt zich tegenwoordig recre
atiegemeente. Ook Rolde doet 
dat. Zuidlaren - bekend van de 
grootste paardenmarkt in okto
ber - beschikt over natuur
schoon en is daardoor aantrek
kelijk voor'recreatie'. 
Toeristisch interessante gebie
den zijn zeker ook de Hondsrug 
en het Ellertsveld. Aanvankelijk 
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liet Borger - net als de provin
ciale W V - de aanduiding Boei
end recreatiegebied vergezeld 
gaan van een hunebed, maar in 
1978 stapte de gemeente over 
op gemeente borger 13.000 ha 
drenthe[2i]. Daar hebt u dus 
meer dan een week voor nodig. 
De omgeving van Bellen is rijk 
aan natuurschoon. De gemeen
te zegt dan ook Beilen=natuur-
schoon. Daaraan ontbreekt het 
ook niet in Odoorn : Rijl<aan 
natuurschoon. Westerbork -
landelijk bekend vanwege het 
Herinneringscentrum van die 
naam - prijst zich aan voor rus
tige recreatie. 
De naam Zuidenveld geeft al 
aan dat tot slot het zuiden van 
de provincie in beeld komt. Ook 
in dit gebied strijden gemeen
ten om de gunst van de recre
ant. Diever doet dat zeer open
lijk met de slogan In uw val<an-
tie liever naar Diever[22]. Dwin-
geloo - bekend van de sterren
wacht annex Planetron - brengt 
de gehele provincie in stelling 
met Beleef Drenthe... bezoek 
Dwingeloo [23]. Havelte ge
bruikte vele jaren de leuke slo
gan Rusten Ruimte beide, in 
natuur en heide [24], maar vindt 
zich tegenwoordig Woon- en re
creatiegemeente bij uitstek. 
Net als Havelte ooit deed ge
bruikt ook Nijeveen [25] een hu
nebed als 'ikoon'. Ruinen kon 
niet om de alliteratie Ruinen 
Rust Ruimte heen. De Wijk at
tendeert op Oude havezathen -
prachtig natuurschoon, terwijl 
Zuidwolde zijn ligging in de 
provincie Drenthe aanprijst: 
Mooi Zuidwolde in Drenthe. 
Zweeloo zoekt het tegenwoor
dig in de modern aandoende 
tekst Actief recreatief. 

OVERIJSSEL 
De recreant annex toerist kan 
van Drenthe de overstap maken 
naar een gebied met een geheel 
ander karakter: de Kop van 
Overijssel, waarmee we in 
Overijssel zijn beland. Het is de 
overstap van zand naar in 
hoofdzaak water. Het haven
stadje Blokzijl noemde zich 
voorde herindeling Uw water
sportcentrum [26]. De geschie
denis van het stadje wordt ver
beeld door een stadsgezicht 
met een kanon. De nieuwe ge
meente Brederwiede afficheert 
zich als Natuur- en recreatiege
meente in Noordwest-Overijs
sel [zj]. Een zeilboot op een 
plas benadrukt de watersport-
mogelijkheden. Een soortgelijk 
stempel werd vroeger gebruikt 
doorWanneperveen. Een 
hoofdstuk apart is natuurlijk 
Giethoorn, bekend van de film 
'Fanfare'. De vroegere gemeen
te gebruikte een fraai stempel 
met een dorpsbeeld met een 
punter [28]. Brederwiede ge
bruikte eveneens een mooi 
stempel ter gelegenheid van het 
750-jarig bestaan (1230-1980) 

van Giethoorn. De vroegere ge
meente Oldemarkt (nu IJssei-
ham) vond zich recreatie-oord 
bij uitstek[2g]. Die slogan werd 
overgenomen door IJsselham, 
dat voor recreatie beschikt over 
3000 ha natuurgebied. Zwart
sluis legt het accent daarente
gen op de watersport: water
sport-centrum. 
De Ijssel was vroeger een be
langrijke verkeersader voor ons 
land. Vandaar dat de IJsselvallei 
van het Kampereiland tot Arn
hem een gebied is met nogal 
wat historische steden. Kampen 
en Zwolle zijn toeristisch gezien 
zeker de moeite waard. De V W 
van Zwolle noemt Zwolle Han
zestad. Doesburg omschrijft 
zichzelf als Hanzestad aan de 
Ijssel. Diverse frankeerstempels 
van de gemeente Kampen ma
ken melding van zaken die een 
bezoek waard zijn, zoals het 
Stedelijk Museum (Haver-
campl). Monumenten-hoofd-
stad en carillonstad. Zutphen 
noemt zich torenstad. Een 
stempel van Brummen maakt 
de ligging duidelijk: Tussen Ve-
luwe en Ijssel. 

GIDS VOOR PARELZOEKERS 
Nogal wat gemeenten prijzen hun gemeente aan als de Parel van ..,, zij 
het met verschillende intenties. Sommige gemeenten zitten duidelijk 
op de toeristisch/recreatieve toer, terwijl andere gemeenten zich met 
behulp van deze kwalificatie proberen te profileren als woongemeente. 
In veel gevallen vallen beide intenties trouwens samen. Wonen in een 
bosrijke omgeving is immers aantrekkelijk. In dit artikel komt u de vol
gende parels tegen: 
Dinxperio (GId.) Parel van Gelderland 
Doorn (U.) Parel van de Heuvelrug 
Haren (Cr.) De groene parel van het noorden 
Hellendoorn (O.) Parel van Overijssel 
Putten (GId) Parel der Veluwe 
Winterswijk (GId.) Parel van de Achterhoek. 

Toeristisch aantrekkelijke gebie
den in Overijssel zijn de Vechts
treek en Salland, vooral de Sal-
landse Heuvelrug. De VVV in 
Raalte gebruikte de combinatie 
De Overijsselse Heuvelrug en 
Salland voor uw vakantie ^o ] . 
Hellendoorn noemt zich Parel 
van Overijssel, terwijl Holten 
zich aanprijst als ideaal 
toeristenoordl^-y]. Het Vechtdal 
werd met een collectief fran-
keerstempel gepromoot {Over
ijssels Vechtdal) door de ge
meenten Dalfsen, Gramsber-
gen, Hardenberg en Ommen. 
Hardenberg gebruikte daarvoor 
de bekende slogan Verlies je 
hart in Overijssel, aangevuld 
met Hardenberg recreatiege
meente. Heel leuk is het stem
pel met de 'omgekeerde' recre
atieve tekst Wonen, waar ande
ren met vakantie gaan. Den 
Ham bedacht ook een originele 
tekst: Den Ham 'n plezierige 
ontdekking. 

Twente geniet mogelijk meer 
bekendheid als industriegebied, 
vooral vanwege de vroegere 
bloei van de textielindustrie, 
maar het gebied heeft ook toe
risten het nodige te bieden. 
Ambt Delden is één van de ge
meenten die met het collectieve 
stempel Natuuren Cultuur in 
de Hof van Twente probeert die 
toeristen naar Twente te lokken. 
Dit stempel vinden we ook bij 
Stad Delden, Diepenheim, 
Goor, en Markelo. Stad Delden 
gebruikte daarvoor een stempel 
met de wervende tekst Kom op 
adem in Delden, samen met 
het telefoonnummer van de 
V W . De oorsprong van het 
oudste stadje van Overijssel 
gaat terug tot de tweede eeuw. 
Geen wonder dat Ootmarsum 



daarom verkondigt het stadje 
dat zo enigen anders is [32]. 
Dat voor de promotie van een 
provincie steeds weer nieuwe 
slogans worden bedacht, blijkt 
uit een uit Almelo afkomstig 
stempel met de tekst Overijssel 
- de Tuin van Nederland [33]; 
een kaartje van Nederland met 
Overijssel rood gekleurd ont
breekt niet. 
Een bekende promotor van de 
Achterhoek-vroeger Graaf
schap - is de groep Normaal. 
Maar dat maakt promotie door 
V W s en gemeenten niet over
bodig. 

GELDERLAND 
Via de Achterhoek hebben we 
meteen de overstap naar Gel
derland gemaakt. De V W Ach
terhoek (inclusief De Hemers 
en Montferland) in Zutphen 
prijst deze streek aan met Ach
terhoek ruimte voor vakantie en 
Achterhoek voor weekend en 
vakantie\^]. Ook hier komen 
we collectieve promotie door 
een aantal gemeenten tegen en 
wel in de vorm van de tekst 
Achterhoek - het onverwachte 
Nederland\^^]. Dit stempel 
wordt gebruikt door Bergh, 
Doetinchem, Lichtenvoorde en 
Winterswijk. De Regio Achter
hoek in Doetinchem laat met 
zijn stempel trouwens weten 
De Achterhoek komt sterk naar 
voren..., maar mogelijk heeft 
deze slogan meer een economi
sche ondertoon. Aalten vond de 
gemeente een vakantie waard 
en dat geldt niet alleen voor Aal
ten, maar zeker ook voor het 
oude vestingstadje Bredevoort, 
dat blijkens een frankeerstem-
pel in 1988 achthonderd jaar 
oud was. Vandaar de tekst Ves

te Bredevoort Uw bezoek 
waard! Hetzelfde geldt voor het 
aan de Berkel gelegen Borculo. 
De gemeente heeft bij verzame
laars van frankeerstempels een 
bekende klank vanwege de tal
rijke interessante franl<eerstem-
pels. In één van de tien stem
pels wordt Borculo Groene Ber-
kelstad\^6] genoemd. Andere 
stempels verwijzen onder meer 
naarde storm ramp uit 1925 en 
bepaalde bezienswaardighe
den. Dinxperio (aan de Duitse 
grens) is één van de Nederland
se'parelgemeenten': Parel van 
Gelderland. Winterswijk noem
de zich jarenlang ook zo, maar 
is nu overgestapt op het collec
tieve Achterhoekstempel. Zel-
hem pretendeert als 'natuurlijk 
Zelhem' het groene hart van de 
Achterhoekie zijn. Vorden 
kwam al aan bod in het artikel 
over Kastelen in 1999. 
Met Zeeland en Drenthe vormt 
de Veluwe het trio van meest 
bezochte recreatiegebieden in 
ons land. Gelderse VW's ge
bruiken dan ook niet alleen al
gemene slogans zoals Gelder
land vakantieland en Gelder
land- volop genieten, maar ook 
kreten die toegespitst zijn op de 
Veluwe: De Veluwe natuurlijk, 
Uw vakantie op de Veluwe en 
Ede, ftetsdorp van Nederland 
[37]. Ook het minder bekende 
Doornspijk noemt zich Recrea
tiegebied op de Veluwe. Beken
der is Epe. De gemeente vol
staat met Recreatiegebied Velu
we. Ermelo doet het wat per
soonlijker met Uw recreatie
oord; de gemeente gebruikte 
ook dienstenveloppen waarvan 
de achterzijde werd gebruikt 
om aandacht te vragen voor het 
samengaan van natuurschoon 

en industrie l^S]. Nuns peet 
zocht het vroeger in de woord
speling Variatie in recreatie, 
maar probeert tegenwoordig in 
alle seizoenen een toeristen
graantje mee te pikken door de 
slogan Elk seizoen z'n charmes. 
In het eerste stempel zat een 
storende spelfout, namelijk sei-
soen in plaats van seizoen, 
maar dat werd snel hersteld. 
Putten koos voor de klassieker 
Parel der Veluwe. 
Aan de zuidkant vormt de Velu-
wezoom/Rijnoever de grens. 
Gelderlands hoofdstad Arnhem 
worden allerlei specialiteiten 
toegekend. De VVV doet dat 
mei Arnhem-Garden City-Ville 
jardin-Gartenstadt-Tuinstad 
[39] en de gemeente met park
staden trolleystad. De V W ver
kondigde trouwens ook je gaat 
er voor naar Arnhem. Renkum 
laat het beeld van bomen, een 
hert en watergolven voor zich 
spreken. Rhenen volstaat met 
een bezoek waard. 
Aan de noordkant wordt de pro
vincie begrend door Flevoland 
en de Randmeren/Eemland. 
D e V W v a n Flevoland probeer
de u lange tijd te strikken voor 
een bezoek aan de twaalfde pro
vincie van ons land met Vlieg-
er-eens-uit in Flevoland! [40], 
maar doet het tegenwoordig 
met de slogan Flevoland - de 
verassende kant van Nederland 
[41]. Het vroegere Hanzestadje 
EIburg is een bezoek waard. De 
aanduiding in het stempel van 
de gemeente {Monumenten -
Recreatie) wordt ondersteund 
door een strandtafereel en een 
stadspoort [42]. Zo'n poort 
staat ook in het stempel van 
Harderwijk - ook al een oude 
Hanzestad - samen met de 

tekst Toegangspoort tot de 
Noordwest Veluwe. De ge
meente Oldebroek probeert u 
met de kreet voor een rustige 
vakantie naar de noordrand van 
de Veluwe te lokken, maar dan 
moet het schietterrein op de Ol-
debroekse heide natuurlijk niet 
in gebruik zijn... 

UTRECHT 
Als afsluiting van Midden-Ne
derland nog een stukje van 
Utrecht, namelijk de Utrechtse 
Heuvelrug, ook wel de Stichtse 
Lustwarande genoemd vanwe
ge de vele prachtige landhuizen 
aan de voet van de Heuvelrug. 
Het kasteeldorp Amerongen 
noemt zich ideaal vakantieoord 
[43]. Amersfoort is meer histo
risch getint vanwege de stads
muren en de stadspoorten. Een 
stempel van de gemeente toon
de er in de jaren zestig een im
pressie van. De V W zegt heel 
modern (Ah!)mersfoort is nooit 
ver weg.... Doorn zat vele jaren 
op de klassieke toer met Parel 
van de Heuvelrug[44]. In Drie-
bergen-Rijsenburg kunt u niet 
alleen genieten van de bossen, 
maar ook van een grote heide-
tuin. Vandaar dat de gemeente 
zich Heidehoofdstad van Ne
derland [4^] noemt. Ook Leer-
sum heeft twee aantrekkelijkhe
den in de aanbieding, getuige 
de tekst temidden van bossen 
en vergezichten. Van de talrijke 
stempels van Zeist, bekend van 
Slot Zeist, tenslotte de tekst 
Tuinstad Zeist - üw recreatie
oord. 
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mus^ BIJDRAGE: CHARLES BOISSEVAIN 
MUSEUM VOORCOMMUNICATIE, DEN HAAG 

EEN KLEINTJE KUNST 

Nog zeker tot het jubi
leumjaar 2002 is in het 
Museum voor Communi
catie een nieuwe tentoon
stelling te zien over de 
vormgeving van de Ne
derlandse postzegels. De 
tentoonstelling heeft de 
naam Een kleintje kunst 
meegekregen, omdat de 
ontwerpen voor de Ne
derlandse postzegels met 
recht kleine kunstwerkjes 
genoemd kunnen wor
den. Dit komt door de 
grote verscheidenheid 
aan ontwerpers en de 
door hun gebruikte tech
nieken. De Nederlandse 
postzegels behoren als 
het om vormgeving gaat 
tot de beste en meest ge
varieerde ter wereld. 

Waardepapier 
In 1852 gaf Nederland 
zijn eerste postzegel uit. 
Aangezien de postzegel 
een waardepapier is, wer
den de eerste postzegels 
gedrukt door de Rijks
munt, de organisatie die 
ook het geld maakt. Om 
te bepalen hoe de eerste 
postzegel eruit moest 
zien, werd gekeken naar 
de Nederlandse munt en 
de eerste postzegel ter 
wereld: de One Penny Black 
van Engeland (afbeelding 
1 ) . 

Geïnspireerd door de 
vormtraditie van de munt 
werd het portret van het 
staatshoofd of het waar
decijfer in een cirkelvor
mige omlijsting van ver
sierende elementen ge
zet. De portretten zijn 
meestal letterlijk overge

nomen van de beeldena
ren op de munten. De 
versierde rand werd los 
van het geheel ontwor
pen. Zo werd voor de 
postzegel van Wilhelmi
na in het type 'hangend 
haar' van 1891-1894 de
zelfde rand gebruikt als 
voor de vroegere postze
gelemissie van haar va
der, koning Willem III uit 
1872 (ajbeeldm^en 2 en 3). 

'Leelijk, leelijk, leelijk' 
Het moment waarop het 
in de geschiedenis van de 
Nederlandse postzegel 
interessant wordt om on
derscheid te maken tus
sen postzegels en bijzon
dere kunstwerkjes, is het 
begin van de twintigste 
eeuw. Toen ging de Alge
meen Secretaris van de 
Posterijen, Jean Francois 
van Reyen, kunstenaars 
die nauw verbonden wa
ren met de kunstnijver
heid en de vernieuwing in 
de kunst, bij de vormge
ving betrekken. Die mo
gelijkheid kreeg hij onder 
meer door zijn artikel 
over het Rijksdrukwerk 
in het tijdschrift De luitte 
mier. Zijn meest geciteer
de woorden zijn: 'Want 
laten wij het in drie woor
den zeggen: het Rijks
drukwerk is leelijk, leel
ijk, leelijk, d.i. driewerf 
leelijk in lettervorm, in 
zetwerk en in papier'. 
Het eerste ingrijpende 
optreden van de kunst
zinnige Van Royen was 
bij de Jubileumpostze
gels van 1913. De archi
tect K.P.C, de Bazel ont
wierp deze postzegels. 
De Bazel gebruikte welis-

OPENINGSTiJDEN STUDIEZAAL 

Het Museum voor Communicatie beschikt over twee studiezalen. In de alge
mene studiezaal kunt u elke donderdag kosteloos documentatie, afbeeldin
gen, boeken en tijdschriften e.d. inzien, videobanden bekijken en geluidsban
den afluisteren. Of u nu gewoon voor uw plezier komt of om een artikel voor te 
bereiden, het maakt niet uit. U bent altijd welkom! Belt u wel vooraf om uw 
komst te melden ('s ochtends 070-3307570 of 3307572); veelal kunnen wij 
dan alvast iets klaarleggen. 
Wilt u de postzegels van een bepaald land bekijken, de postale afstempelingen 
van uw woonplaats bestuderen of de ontwerpen en de geschiedeniskaarten 
voor de Nederlandse postzegels inzien, dan moet u contact opnemen voor een 
bezoek aan de studiezaal Post (070-3307560). U kunt daar doorgaans één don
derdag per twee weken terecht. De komende maanden is dat op 6 en 20 juli en 
3 en 17 augustus 2000. 
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1 De One Penny Black uit 1840, 
ontuiorpen door CKarles en Frede
rick Heath. 

waar nog steeds de por
tretten van de munten in 
zijn ontwerpproces, maar 
hij ontwierp portret en 
rand niet meer los van el
kaar. De Jubileumpostze
gels werden dus als één 
geheel ontworpen. 

Neerlands trots 
De opdracht aan De Bazel 
was het begin van de tra
ditie om voor iedere post
zegel een andere ontwer
per te vragen. Vanaf dat 

'»»##»••»#»•• 
2 Zeciel uan uijf cent met het por
tret van koning Willem UI uit 
1872; de beeltenis uierd ontuior-
pen door H F.C. ten Kate en de 
rand door Joh Enschede'& Zonen 

moment kenmerkten 
kwaliteit en diversiteit de 
vormgeving van de Ne
derlandse postzegel. Dit 
is te zien in de unieke 
collectie ontwerpen van 
het Museum voor Com
municatie. Van alle Ne
derlandse postzegels is 
daar het ontwerpproces 
bewaard gebleven, bijna 
150 jaar (grafische) vorm
geving. Het was de hoog
ste tijd om daarover een 
'kleintje tentoonstelling' 

3. Prinses Wilhelmma, 'handend 
haar', emissie uan 1891-1894 
met beeltenis ontujorpen door H. 
Raeder en de rand doorJoh. En
schede'S. Zonen. 

te maken. In deze ten
toonstelling worden ver
schillende bijzondere 
ontwerpen getoond, in
gedeeld naar hun ont
werptechniek (ajteeldin-
gen 4 en 5). De expositie 
is bijzonder de moeite 
waard om te komen be
kijken. 

Rinskejuraens is als assistent-
conseruator moderne postujaarden 
ujerlcoom m het Museum uoor 
Communicatie te Den Haaij. 
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4 Een uoorbeeld uan een getekend onttoerp Voor de zegel'UPU1949' 
ujerkte ontwerper Mounts C. Eschcr met pastelkrijt Te zien op de exposi
tie 'Een kleintje kunst' in het Museum uoor Communicatie in Den Haag 

5. Nogmaals een getekend ontwerp (techniek- potlood), ditmaal uoor de Zomcrpostzegels 
uan 1950 uan ontwerper Paul Citroen Het effect dat op deze wijze wordt bereikt uerschilt 
sterk uan dat uan de UPU-zegel illustraties: Museum uoor Communicatie, Den Haag 



1919 *ïlieidUI< 2000 
Uw collectie (gedeeltelijk) verkopen? 
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! 

Overtuig u van de voordelen: 
* Een groot en internationaal koperspubliek staat 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. 

Onze Grote Najaarsveiling belooft important te worden! 

U kunt nu inzenden! 
Onze veilingen vormen "een jachtterein" voor (inter)nationale kopers. 
Profiteer hiervan en geef uw collectie of voorraad de perfecte etalage. 

In het verre verleden verkochten wij onder andere de winkelvoorraden van 
* v.d Loo, * de Wit en * v.Gelder en in de afgelopen jaren veilden wij de 

winkelvoorraden van * Postma, * Ederzeel en * Kruithof. 

Uw collectie maar uiteraard ook uw voorraad is bij ons in goede handen. 

Bel voor meer informatie of het maken van een afspraak: 

► 070  3647957 
Noordeinde 41 (scliuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGraveniiage 
Telefoon 0703647957 (postzegelveiling) 

0703647831 (muntenveiling) 
Fax 0703632893 
Internet http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions 
Email <rietdijk.auctions@tip.nl> 

Londen 

i 
81 jaar in dienst van de Filatelie 

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


.Hiiuagn SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

NEDERLAND 

Gevolgen van de 
nieuwe Postwet 
De nieuwe Postwet, die 
per I juni 2000 in werking 
is getreden, heeft ook ge
volgen op het gebied van 
de postwaardestukken: 

- De voorgefrankeerde 
aantekenenvelop (die 
zowel los als in een 5-
pack verkrijgbaar was) 
is uit de verkoop geno
men; 

- Van de Sealbag (de 
kunststof envelop voor 
aangetekende verzen
ding met waarde-aan
gifte) is de tekst op het 
aangehechte verzend-
biljet gewijzigd. De en
velop - in zijn huidige 
vorm pas sinds eind 
1999 in omloop-wordt 
voortaan uitsluitend los 
verkocht; 

4S0 

- De Ouerniflht Prepaid Ex
press-envelop is vervan
gen door een nieuwe 
versie. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Bulgarije 
Nieuwtjes uit Bulgarije 
hebben we eigenlijk 
nooit, vandaar dat we blij 
zijn dat we nu eens een 
aantal enveloppen kun
nen beschrijven die de 
laatste jaren verschenen 
zijn. 
Dat de taal een handicap 
is zij ons vergeven: we 
moeten voornamelijk op 
de afbeeldingen afgaan. 
Alle enveloppen hebben 
in het zegelbeeld een af
beelding van een lucht
ballon met daaronder 
hangend een brief; de 
waarde-aanduiding van 
de eerste envelop is 1801., 
terwijl die op de andere 
0,18 1. is, wat duidt op een 
munthervorming. 

envelop, gewijd aan Gi
ordano Bruno, 1548-
1600, een Italiaans filo
soof die voortborduur
de op het wereldbeeld 
van Copernicus en om 

zijn ideeën door de In
quisitie ter dood ge
bracht werd (versche
nen in 1998); 

Twee enveloppen die 
de Europese ambities 
van Bulgarije in beeld 
brengen, beide combi
neren de Bulgaarse 
landkaart met de ster
ren van de Europese 
Unie (1999); 

Een envelop met als on
derwerp de zonsver
duistering van 1999; 

a^P^ GEHT* "' 
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ToskWws loer 

n 
- 'Europa 2000' met de 

afbeelding van een 
icoon (ook in de com
munistische tijd was er 
in Bulgarije al geloofs
vrijheid); 

- Olympische Spelen 
Sydney 2000. 

Duitsland 
Een briefkaart die uit
kwam ter gelegenheid van 
de postzegeltentoonstel
ling Kiel20oo(6en7 mei 
2000) is getooid met een 
zegelbeeld dat verwijst 
naar een geheel andere 
tentoonstelling, namelijk 
de wereldtentoonstelling 
EXPO 2000 in Hannover. 
De postzegel met dat ze
gelbeeld is afgebeeld in 
de rubriek 'Nieuwe uitgif
ten' van februari. 

Fair Play is het thema van 
een briefkaart die uitge
bracht werd op de Inter
nationale Postzegelbeurs 
in Essen (12,13 en 14 mei 
2000). De briefkaart is 
voorzien van een zegel
beeld (100+50 p.) uit de 
emissie Fur den Sport van 
begin dit jaar. 

In de tekst op de linker
voorzijde van de kaart 
wordt verwezen naar de 
twee grote sporttoernooi
en van deze zomer: de 

Olympische Spelen in 
Sydney en het Europees 
Kampioenschap Voetbal. 
De kaart die wij toege
stuurd kregen is ont
waard met een van de bij
zondere stempels die op 
de beurs in gebruik wa
ren, met als onderwerp de 
Olympische vijfkamp. 

De voorgefrankeerde en
velop, die in Duitsland 
bekend is onder de naam 
PlusbneJ, is de laatste twee 
jaar een zodanig succes 

geworden dat er begin 
maart 2000 weer zes nieu
we typen zijn geïn
troduceerd: 

- Zegelbeeld 'Europees 
monument Berus' (47 
p.), envelop formaat 
114x228 mm, water
merk'Plusbrief; 

- Idem, als vensterenve
lop; 

- Zegelbeeld 'Expo 2000' 
(iio p.), envelop maat 
DL (110x220 mm), wa
termerk golflijnen: 

- Idem, als venster
envelop; 

- Zegelbeeld'250 jaar 
markgrafelijk operage
bouw Bayreuth' (300 
p.), envelop maatC4 
(228x325 mm), water
merk 'Plusbrief; sluit
klep rechts; 

- Idem, staand formaat, 
vensterenvelop met 
sluitklep boven. 

Dopiinieu 
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Nadat alle enveloppen 
aanvankelijk alleen aan 
grootverbruikers ver
strekt werden, zijn de en
veloppen van iio en 300 
p. (zonder venster) vanaf 
I april ook te koop op het 
postkantoor, in verpak
kingen van respectievelijk 
10 en 3 stuks. 

Ook bedoeld voor groot
verbruikers is de Pluskartc, 
een briefkaart met het ze
gelbeeld 'Eifel' uit de 
reeks 'Duitse landschap
pen', waarvan al verschil
lende oplagen verschenen 
zijn. 

Kroatië 
Vier recente kaarten uit 
deze republiek die vroe
ger deel uitmaakte van 
Joegoslavië: 

- Bloem Edramnthus pumi-
lio, zonder waardeaan
duiding; 

- Bloem Dcgeniauelebitica, 
zonder waardeaandui
ding; 

- Valentijnsdag (zegel
beeld hart, illustratie 
vrouwengezicht met 
hartje op wang), zon
der waardeaanduiding; 

- The Stamp Shou; 2000, 
zegelbeeld (3.50 k.) 
mannentorso in uni-
formjas, landsnaam in 
drie talen. 

Op de eerste drie kaarten 
staat naast het zegelbeeld 
een aanduiding die waar
schijnlijk 'Port Betaald' 
betekent. 
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Macedonië 
Drie Macedonische post-
waardestukken, door de 
eigenaar verworven op de 
beurs in Essen: 

- Briefkaart, 5 d., met in 
het zegelbeeld een ge
bouw, bruine druk op 
gelig karton, gezien de 
aanduiding Carte Postale 
bedoeld voor verzen
ding naar het buiten
land; 

Singapore 
Op 17 november iggg ver
schenen drie luchtpost-
bladen ter gelegenheid 
van het nieuwe millenni
um, elk met een verschil
lend zegelbeeld (Port Be
taald). De bladen zijn geïl
lustreerd met foto's op 
voor- en achterzijde. De 
onderwerpen zijn a. Sin
gapore in de twintigste 
eeuw; b. het Singapore Arts 
Festival; c. feestelijkheden. 

DCDIIG 

schappelijke visie'. De 
bladen kosten 50 c. per 
stuk. 

Tsjechië 
De Tsjechische Post is een 
trouwe bezoeker van fila-
telistische tentoonstellin
gen. Meestal wordt voor 
zo'n gelegenheid ook een 
speciale briefkaart uitge
bracht. We kunnen twee 
recente kaarten laten 
zien, beide met het zegel
beeld '7', het tarief voor 
verzending naar het bui
tenland. 
De eerste briefkaart ver
scheen voor de Postze-
gelbeurs in Essen (12,13 
en 14 mei 2000) en toont 
op de linkerzijde een 
postkoets in volle vaart. 
De kaart werd geschreven 
in Essen en door de Tsje
chen meegenomen naar 
Praag, waar hij gepost 
werd. 

De tweede kaart was ver
krijgbaar op de Stamp 
Show in Londen (22-28 
mei 2000) en werd daar 
voorzien van een Praags 
dagstempel en een toe
passelijk sierstempel. Ook 
deze kaart toont een oude 
postkoets, waarschijnlijk 
uit een museum. 

ser. Hundertwasser heeft 
voor verscheidene postad-
ministraties zegels ont
worpen, onder andere 
voor die van de Verenigde 
Naties. Twee van zijn wer
ken worden op de kaart 
afgebeeld: in het zegel
beeld de postzegel (14 s.) 
'Social Summit' uit 1995 
en op de beeldzijde van de 
kaart de postzegel 'Het 
recht om te dromen' uit 
de Mensenrechten-emis
sie van 1983. 

Verenigde Staten 
In een oplage van 4 mil
joen exemplaren ver
scheen op 19 mei 2000 al-

- Envelop, 2d.,zegel
beeld en illustratie links 
afbeeldingen van ge
bouwen, 5 adresregels, 
waarvan de vierde met 
postcodekaders, bruine 
druk op wit papier; 

- Envelop 4 d., zegel
beeld gebouw, 5 adres
regels, waarvan de vier
de met postcodekaders, 
blauwe druk op wit pa
pier. 

Achtergrondinformatie 
over deze uitgiften heb
ben we niet. 

Namibië 
Ik kan nu een afbeelding 
tonen van de briefkaart 
Adcnifl pechuelii die in het 
juninummer werd be
schreven. 

POSTAGf PA D 

II^HOMU 
Het gebruikte millenni
um-logo draagt de tekst A 
Shared Heritage, A Common 
Vision, wat zoveel bete
kent als 'Een gezamenlijk 
erfgoed, een gemeen-

Verenigde Naties 
(Wenen) 
Op 2 juni verscheen een 
briefkaart gewijd aan het 
werk van de dit jaar over
leden kunstenaar Frie
densreich Hundertwas-

' weer een briefkaart van 20 
cent in de reeks Historie 
Preservation. Middlebury 
College in de staat Ver
mont bestaat 200 jaar; het 
afgebeelde gebouw is Old 
Stone Row, dat dateert uit 

^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ 

het begin van de negen
tiende eeuw. 

Zwitserland 
De Zwitserse Post is spon
sor van een eigen wieler
ploeg. Deze ploeg staat af
gebeeld op een geïllus
treerde briefkaart die uit
kwam op 13 juni, de start
datum van de Ronde van 
Zwitserland. Ook het par
cours van de Ronde is te 
zien op de beeldzijde van 
de kaart. Het zegelbeeld 
zonder waarde-aandui
ding gedenkt het loo-jarig 
bestaan van de Internatio
nale Wielrenunie. Naast 
het zegelbeeld staat de 
tekst Taxe pergu (Port be
taald). 

In dezelfde uitvoering ver
scheen op 13 juni een 
kaart gewijd aan de Tour de 
France, met op de beeldzij
de een foto uit 1932, waar
op het peloton de vissers-
haven Sète passeert. De 
kaarten worden samen 
verkocht voor 3 f 

Postzegels in bijzondere 
samenhang kennen we al 
heel lang, maar twee ver
schillende briefkaarten 
die aan elkaar vastzitten 
ziet men niet vaak. Zwit
serland bracht ze op 21 
juni uit: een A4-vel waar
uit men twee briefkaar
ten kan scheuren die res
pectievelijk gewijd zijn 
aan de tentoonstellingen 
Naba 2000 enjunaphilex 
2000. De eerste kaart 
heeft een zegelbeeld ont
worpen door studenten 
van de design-opleiding in 
St-Gallen en toont op de 
beeldzijde een opname 
van het luchtschip 'Graf 
Zeppelin' boven St-Gal
len. De tweede kaart 
heeft als zegelbeeld een 
tekening van een jongen 
die basketbal speelt en 
toont op de beeldzijde 
een foto van een skate
boarder. Het vel met de 
twee Taxe pergu-briefkaar-
ten kost 3 f 



HANS STINS: 'DE NVPH HEEFT ZICH 
ONTWIKKELD TOT VAKVERENIGING' 
Scheidende voorzitter NVPH weigert zich te gaan vervelen 

Filatelie: 'Laten we teruggaan 
naar 79S5, toen Hans St'ms voor
zitterwerd. Hoe ging dat?' 
Stins: 'Ik was op dat moment al 
22 jaar NVPH-lid en sinds 1965 
lid van het bestuur. Toen het er 
naar uitzag dat Simon Rietveld 
wilde terugtreden heb ik te ken
nen gegeven dat ik de ambitie 
had om de vereniging te leiden. 
Dat was overigens helemaal in 
de lijn van Simon, want die was 
er een sterk voorstander van 
dat er jong bloed in het NVPH-
bestuur zou komen. Waarom ik 
graag voorzitter wilde worden? 
Om drie dingen: ik was heel erg 
geïnteresseerd in alles wat met 
de postzegelhandel te maken 
had, ik wilde iets doen om het 
vak vooruit te helpen en ik had 
de behoefte om invloed op de 
vereniging uit te oefenen. Nee, 
macht mag je dat niet noemen; 
je zou kunnen zeggen dat ik ge
woon de ambitie nad om mijn 
stempel op de organisatie te 
drukken.' 

Filatelie: 'Omschrijf eens wat de 
NVPH vooreen organisatie is.' 
Stins: 'Als je het sterk vereen
voudigt zou je kunnen zeggen 
dat de NVPH zich heeft ontwik
keld van een vereniging tot een 
ra/cvereniging. De NVPH van 
nu is een heel andere club dan 
die van 1965, toen ik in het be
stuur kwam. De markt was ook 
anders: de omzetsnelheid was 
bijvoorbeeld enorm. En we za
ten in de tijd van de grote ten
toonstellingen, zoals Ampiniiex 1 
en 2. Daar hadden we het dan 
ook ontzettend druk mee - en 
terecht. De NVPH van nu zou je 
kunnen omschrijven als een pri
ma vakvereniging, een club die 
de belangen van de handel op 
een actieve manier weet te be
hartigen. Een club ook die inter
nationaal goed staat aange
schreven. Waar ik blij mee ben 
is dat het imago van 'de hande-

Vijftien jaar lang was Hans Stins voorzitter van de 

Nederlandsche Vereniging van Postzegelhandelaren 

(NVPH). Op 29 mei leverde hij de voorzittershamer in, 

maar hij kreeg er onmiddellijk een symbolische vervonger 

voor terug: hij mag zich nu erevoorzitter noemen, een eer 

die hij deelt met Simon Rietveld - nog zo'n man wiens 

naam onverbrekelijk aan de landelijke handelaren-

vereniging is verbonden. 

laar' de afgelopen jaren sterk is 
verbeterd. Verzamelaars zien 
tegenwoordig gelukkig in dat 
handel en filatelie elkaar nodig 
hebben.' 

Filatelie: 'Wat zijn de sterke pun
ten van de NVPH?' 
Stins: 'Zoals ik al zei: dat we er 
voorde leden zijn. En dan niet 
soms, maar altijd. Ons secreta
riaat in Den Haag is een voor
beeld van de dienstverlening 
die we nastreven. Vergeet niet 
dat de telefoon daar - zoals Cle
mens Kienhorst, mijn opvolger, 
op de ledenvergadering van 29 
mei zei - dagelijks vele tiental
len malen rinkelt. En dan is er 
altijd iemand om te luisteren en 
vooral te helpen. Persoonlijk 
ben ik er trots op dat de NVPH 
een organisatie is die ook het 
belang van 'de kleine man' 
goed in het oog houdt.' 

Filatelie: 'En zwal<l<e punten?' 
Stins: 'Natuurlijk zijn die er ook. 
Mijn grootste frustratie is ei
genlijk dat we - doordat we in 
een turbulente tijd leven - niet 
alles kunnen aanpakken. Wat 
we een beetje hebben laten lig
gen - tot nu toe dan, want we 
gaan er echt wel werk van ma
ken - is het hele Internetgebeu-
ren. Onze site moet verder wor

den uitgebouwd; die moet in
teractief worden, zodat er ook 
echte aan- en verkooptransac
ties op worden afgewikkeld.' 

Filatelie: 'Een moeilijke vraag 
misschien, maar waar koerst de 
NVPH op aan?' 
Stins:'Kijk, de NVPH zal altijd 
de maatschappij volgen. Voor 
mij staat vast dat er ook in de 
komende decennia behoefte zal 
blijven aan onze vereniging. En 
we hoeven ons gelukkig geen fi
nanciële zorgen te maken. We 
hebben voldoende kapitaal om 
in onze geldelijke behoeften te 
voorzien, zonder ons kapitaal 
aan te tasten. Verder heb ik een 
goed gevoel overgehouden van 
de voorzitterswisseling. Ik denk 
dat we aan Clemens Kienhorst 
een heel goede voorzitter zullen 
hebben.' 

Filatelie: 'NVPH-voorzitterzijn -
dat moet soms niet 
gemakkelijk zijn...' 
Stins: 'Ik heb er 
de afgelopen vijf
tien jaar eigenlijk 
alleen maar ple
zier in gehad. Als 
ik iets zou moe
ten noemen dat ik 
als 'lastig' heb er
varen dan is dat 

de relatie met PTT Post. Er is 
zelfs een moment geweest 
waarop ik heb overwogen om 
de contacten met Haarlem te 
verbreken. Dat is gelukkig niet 
gebeurd en nu verloopt het 
overleg eigenlijk in een heel 
goede sfeer. Jammer alleen dat 
we toch maar zelden nader tot 
elkaar weten te komen.' 

Filatelie: 'Coed-geen moeilijkhe
den dus; wat waren dan de leuke 
kanten van het voorzitterschap?' 
Stins: 'Kort gezegd: de collegia
liteit, vriendschap bijna in het 
bestuur. En het feit dat je als 
voorzitter - ik zei het al - je 
stempel op de vereniging kunt 
drukken. Let wel: ik heb dat al
tijd zo democratisch mogelijk 
gedaan. Ik ben iemand die nog
al 'zwart-wit' opereert - ik ben 
recht op de man af, zeg zonder 
omwegen wat ik van iets vind -
maar als de meerderheid iets 
anders wil dan leg ik me daar 
van harte bij neer.' 

Filatelie: 'En wat nu: gaat Hans , 
Stins zich vervelen?' ' 
Stins: 'Welnee. Ik ben van drie 
organisaties penningmeester: 
de Stichting Filatelie, de Geza
menlijke Stuurgroep Evene
menten en de Europese hande-
larenorganisatie ESDA. Ik ben 
ook lid van de stuurgroep van 
Amphilex 2002, een heel interes
sante, maar qua organisatie vrij 
complexe internationale post
zegeltentoonstelling. Nee, ver
velen... geen sprake van!' 
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Hans Stins (63, getrouwd, twee kinde
ren) verzamelt sinds zijn zestiende. Na 
zijn marinediensttijd werkte hij korte 
tijd bij een onderneming in auto-onder
delen. Toen hij merkte dat hij op de 
Amsterdamse postzegelmarkt op één 
dag meer verdiende dan in een hele 
week bij zijn baas was een besluit snel 
genomen: hij nam - tot onsteltenis van 
zijn moeder - ontslag en werd postze
gelgroothandelaar. Met andere groot
handels als klant kan hij in feite een 'su
pergroothandelaar' worden genoemd. 

Vanuit een pand aan het Hilversumse 
Langgewenst (daarbij puttend uit de 
enorme voorraden die in twee aparte 
opslagplaatsen te vinden zijn) levert hij 
bijna alles wat onder het hoofdstuk 
'postzegels' kan worden gerangschikt. 
Stins is een succesvol ondernemer, 
maar verheelt niet dat hij er 'kei- en kei
hard' voor heeft moeten werken. Zijn 
leven komt nu geleidelijk aan in rusti
ger vaarwater, al zorgt een aantal filate-
Mstische verplichtingen (zie interview) 
er wel voor dat hij zich nooit verveelt. 



CLEMENS KIENHORST: 'AMBITIEUS, 
GEDREVEN EN GEK VAN POSTZEGELS' 

Nieuwe NVPH-voorzitter wil plannen en ideeën realiseren 
Filatelie: 'Voorzitter worden van 
de NVPH - waar komt die ambi
tie vandaan?' 
Kienhorst: 'Negentien jaar gele
den - ik was toen zevenentwin
tig - vond ik het tijd worden om 
lid te worden van dè handela-
renvereniging van Nederland, 
van de NVPH dus. Ik zat ook 
toen al boordevol ideeën over 
hoe het anders, hoe het béter 
kon. Als je plannen wil verwe
zenlijken zit er maar één ding 
op: dan moetje in het bestuur 
gaan zitten. Eind '93 werd ik 
voor een bestuurspost bena
derd, m '94 trad ik toe en in '98 
werd ik secretaris. Eigenlijk was 
Hans van den Eijnde voorbe
stemd om voorzitter te worden 
en daar was ik het van harte 
mee eens. Hans heeft dat om 
redenen die voor hem belang
rijk waren uiteindelijk niet ge
daan. Ik heb steeds gezegd 
'Hans, ik ben bereid om voor
zitter te worden - maar alleen 
als jij het zelf niet wilt.' 

Filatelie: 'Hoe zou je de NVPH 
willen karakteriseren?' 
Kienhorst: 'Als een steeds jon
ger wordende organisatie, als 
een vereniging van mensen die 
meer dan voorheen over econo
mische kennis en een geschikt 
opleidingsniveau bescnikken. 
Een vereniging waarvan het le
denaantal stijgt, omdat het 
weer interessant is postzegel
handelaar te zijn. Een vereni
ging ook die een aantal traditio
nele activiteiten op nieuwe leest 

Clemens Kienhorst is de nieuwe voorzitter van de 

Nederlandsche Vereniging van Postzegelhandelaren, 

kortweg NVPH. Hij neemt de voorzittershamer over van 

Hans Stins, die na een zittingsperiode van vijftien jaar het 

stuur van de vereniging weliswaar loslaat, maar als 

erevoorzitter het wel en wee van de NVPH van dichtbij zal 

blijven volgen. Stins' opvolger noemt zichzelf enthousiast, 

ambitieus en fanatiek. 

zal schoeien: de catalogus, de 
eerstedagenveloppen, de wijze 
waarop er gecommuniceerd en 
geïnformeerd zal worden.' 

Filatelie: 'Wat zijn op dit mo
ment de sterke punten van de 
NVPH?' 
Kienhorst: 'je praat over een 
bonafide club: er is een geschil
lencommissie, we hebben een 
certificaatregeling en er is de 
garantie dat wie bij een NVPH-
handelaar koopt vooral goede 
kwaliteit koopt. Het is ook een 
vereniging die over veel vakken
nis beschikt. Neem onze keu
ringscommissie, een instantie 
die de expertise in huis heeft 
om de leden bij de vraag 'echt 
of vals?' te helpen. Een sterk 
punt is ook het NVPH-secretari-
aat: leden die vragen hebben of 
die advies kunnen gebruiken 
kunnen er altijd terecht. En voor 
meeste leden zal gelden wat 

voor mij ook 
geldt: dat ze ge
dreven zijn, gek 
van zegels.' 

Filatelie: 'Erzullen 
toch ook wei zwak
ke punten zijn? 
Kienhorst: 'Zeker. 
De communicatie 
tussen het be

stuur en de leden kan beter. 
Mijn standpunt is: het bestuur 
is er voor de leden. Zo'n college 
moet niet tegenover de leden 
staan, maar er middenin. Een 
ander zwak punt vind ik het 
enigszins gedateerde imago dat 
de NVPH heeft. Neem het 
beeldmerk: dat is sinds 1928 
nooit gewijzigd. Ik vind dat de 
'huisstijl' van de NVPH dyna
misch moet zijn, steeds moet 
veranderen.' 

Filatelie: 'Waargaat het naartoe 
met de NVPH?' 
Kienhorst: 'Ik stel me een heel 
open organisatie voor, waarvan 
de leden zeggen: dat is mijn 
club. Het moet een vereniging 
worden waarin heel snel beslis
singen worden genomen - ook 
als dat het risico met zich 
brengt dat we de plank kunnen 
misslaan.' 

Filatelie: 'En wat is daarbij het 
moeilijkst?' 
Kienhorst: 'De leden zo actief 
mogelijk bij alles betrekken. Dat 
dat moeilijk is komt niet door 
onwil, maar door het gebrek 
aan tijd bij de leden. Echt moei
lijke of vervelende taken zie ik 
overigens niet, of het zou moe
ten zijn dat ik op een gegeven 
moment een vervelende beslis

sing moet nemen. Maar dan sta 
ik oaar ook voor. Daar zit ik in 
het geheel niet mee; ik kan hard 
zijn - of liever: eerlijk. Een ver
velende boodschap breng ik lie
ver zelf dan dat ik het een ander 
laat opknappen.' 

Filatelie: 'En wat lijkt je leuk aan 
je nieuwe functie?' 
Kienhorst: 'Dat je je ideeën en 
plannen kunt verwezenlijken. 
Nee, dat is geen verlangen naar 
macht. Naar macht streven 
heeft ook geen zin, want uitein
delijk zijn net de leden die de 
dienst uitmaken. Maar tot op 
zekere hoogte kun je je stempel 
op zo'n organisatie drukken. 
Natuurlijk, het kan zijn dat ik 
daarbij fouten maak. Maar daar 
loop ik niet voor weg; ik zal daar 
altijd heel eerlijk over zijn.' 

Filatelie: 'Is er nog een ergernis 
die Clemens Kienhorst hindert?' 
Kienhorst: 'Vroeger vond ik de 
verstandhouding met de PTT 
nogal problematisch. Maar dat 
is gelukkig sterk verbeterd. PTT 
Post en NVPH zitten weer op 
dezelfde lijn. Gelukkig maar, 
want er breken mooie tijden 
aan. Het aantal verzamelaars -
onderzoek bewijst het - is de 
laatste tijd met vijfentwintig 
procent gegroeid. En er zijn 
meer factoren: met de millenni-
umwissel achter de rug en de 
komst van de euro in zicht on-
staan er nieuwe verzamelmoge-
lijkheden. Vergeet ook niet dat 
we binnen afzienbare tijd een 
nieuw staatshoofd zullen krij
gen - met alle fllatelistische ge-
voleen vandien. En verder is net 
verheugend dat de jeugd weer 
heeft leren verzamelen: flippo's, 
Pokemonkaarten en dat soort 
zaken - daar gaat de filatelie 
nog veel plezier aan beleven.' 

Clemens Kienhorst is 46 jaar. Hij is ge
trouwd, heeft drie kinderen en woont in 
Oldenzaal. Tot zijn vijfentwintigste stu
deerde hij vervoerseconomie en logis
tiek aan de Koninklijke Militaire Acade
mie fKMA). Zijn specialisme is econo
misch management. In 1978 raakte hij 
voor het eerst actief betrokken bij de 
postzegelhandel, toen hij in dienst trad 
van Zuid-Nederland bv. Al na drie 
maanden gaf hij gehoor aan een inner
lijke stem die hem vertelde dat hij toch 
het liefst voor zichzelf wilde beginnen. 

En dat deed hij. Hij begon in Oldenzaal 
en bouwde m de loop van de jaren een 
bedrijf op dat je met wat overdrijving 
een postzegelimperium zou kunnen 
noemen: Breda, Hengelo, Groningen, 
Zutphen en Den Haag maakten kennis 
met de ondernemer Kienhorst. De ka
rakteristiek die de nieuwe NVPH-voor-
zitter van zichzelf schetst hoort bij een 
energiek man: hij is enthousiast, ambi
tieus en zelfs fanatiek. 'En,' zegt hij er
bij, 'Ik heb in de loop van de jaren ook 
veel mensenkennis gekregen.' 



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

Tentoonstellingen in En
geland hebben iets fami
liairs, een informeel ka
rakter datje elders ge
woonlijk niet proeft. The 
Stamp Show 2000 eind mei 
in Londen was geen uit
zondering. Ondanks de 
strubbelingen bij de voor
bereidingen en ondanks 
de emissiewoede van Roy
al Mat! (Engeland-verza-
melaars konden zo goed 
als hun gehele vakantie
geld inzetten voor alle 
tentoonstellingsuitgiften) 
mocht het resultaat er 
weer zijn. 
Ik leerde er dat onlangs 
nog boekjes verschenen in 
Portugal (2 maart, vo
gels), Rusland (5 mei, ho
locaust- 9 mei, Europa), 
Hong Kong (17 juni, moe
rasgebieden), Letland (22 
mei, Stamp Show) en Gha
na (datum nog onbekend, 
het speciale Afrika). Bo
vendien blijkt Libië vorig 
jaar september een boekje 
te hebben uitgegeven ter 
gelegenheid van dertig 
jaar revolutie. Ik kom de 
volgende aflevering met 
meer informatie op deze 
boekjes terug. 

NIEUWE UITGIFTEN 

België 
Muziek 
De opening van het nieu
we Belgische Instrumen
tenmuseum en de twee-
honderdvijftigste sterfdag 
van Johann Sebastian 
Bach vinden we terug in 
een postzegelboekje dat 
op 8 mei verscheen. 

Links het kojtje uon het nieuuie Canadese ujcnszê elboekje, rechts een voorbeeld van hoe een zeer persoonlijke 
postzegel kan ivorden gecreëerd. 

Op de postzegels staan 
vijf instrumenten uit het 
op het Koningsplein te 
Brussel gevestigde muse
um afgebeeld: klavecim
bel, viool, luit, discant
gamba en trompetten. Ze 
stammen alle vijf uit de 
tijd van Bach, aan wie de 
zesde zegel is gewijd. 
De zegels zijn zonder 
waarde-aanduiding en 
kosten op dit moment 17 
f, het tarief voor een bin
nenlandse brief 

Programma uoor 2001 
Voor het komend jaar zijn 
al details van twee te ver
schijnen boekjes bekend
gemaakt. Ter gelegen
heid van de tentoonstel
ling Bellica 2001 komt er 
op II juni een boekje met 
vier zegels '200 Jaar Ko
ninklijke Musea voor 
Schone Kunsten Brussel'. 
De Dag van de Postzegel 
wordt op 8 oktober luister 
bijgezet met de uitgifte 
van een boekje met vijf 

ronde postzegels. Op de 
zegels wordt aandacht ge
schonken aan de sinds i 
januari van dit jaar be
staande jeugdclub Stampi-
lou. In beide gevallen gaat 
het om postzegels van 
17 f. 

Canada 
Dejïnishin^ touch 
Dejinishm^ touch - zo ty
peert Canada Post zijn 
nieuwe wenszegels. Deze 
zijn sinds 28 april ver
krijgbaar in boekjes van 
vijf stuks van 46 c. Het 
zijn zegels met een kader 
waarbinnen de gebruiker 
zelf een toepasselijke in
houd plakt. Die inhoud 
kan een meegeleverde 
sticker uit het boekje zijn, 
maar ook een foto of an
dere afbeelding. Het 
boekje bevat daartoe een 
bestelkaart voor Picture 
Postale. Hij stuurt deze 
kaart, tezamen met een 
horizontale foto, in en 
ontvangt vervolgens de 

Kajt|e (met museumgcbouiv) en zecjelinhoud van het Belgische muziekboekje. 

postzegelkaders met de 
persoonlijke stickers. 
Rivieren, meren, UJOter-
uallen.. 

Canada wordt begrensd 
door drie oceanen en bezit 
's werelds grootste kust
lijn. Daarnaast, en dat is 
velen niet bekend, be
schikt het land ook nog 

Fresh Waters tiu^mih' 
Eaux douc'es cui < muu 

eens over een enorme op
pervlakte aan zoet water: 
maar liefst 750.000 vier
kante kilometer (ofwel 7 
procent van Canada). 
Met twee series van vijf 
postzegels schenkt Canada 
Post aandacht aan de 
schoonheid van zijn wate
ren. De zegels verschenen 
op 23 mei. Elk exemplaar 
laat twee spectaculaire 
voorbeelden van rivieren, 
meren ofwatervallen 
zien. De Canadezen zelf 
zijn zich er kennelijk vol
doende van bewust, want 
de zegels zijn bestemd 
voor post naar de Verenig
de Staten (55 c.) en lucht
post overzee (95 c) . 
De beide series zijn ver
krijgbaar in boekjes met 
zelfklevende postzegels: 
één van $ 2.75 (vijfmaal 
55 c.) en één van $ 4.75 
(vijfmaal 95 c ) . 

Fauna m Canada 
In Canada kent men al 
langer door het postkan
toor verkochte boekjes 

Fresh Wafers»liMuii 
Eaux donees dn (an.nl.i 

Zegelinhoud van beide Canadese 'luaterboekjes' 



met één zegel die bestemd 
is voor een jachtvergun-
ning. De opbrengst ervan 
wordt gebruikt voor het 
instandhouden van de Ca
nadese fauna. Sinds enige 
jaren geeft ook de provin
cie Quebec zo'n boel<je 
uit. Het boelqe verscheen 
op I april en bestaat ook 
in een versie met het logo 
van het Wereldnatuur-
fonds. Het normale boek
je kost $ 10.-, dat met het 
WWF-logo $ 12.50. 

Herdruk 
Inmiddels verscheen er 
een herdrukvan het boek
je met dertig zelfklevende 
vlagzegels van 46 c. Op de 
zegelrand staat een 'C' om 
aan te geven dat er gecoat 
papier gebruikt werd. 

Finland 
Herdruk Moomms-boekje 
Het op 15 maart in Fin
land verschenen boekje 
'zomergekte' met vier 
postzegels zonder waar
de-aanduiding (eersteklas 
post, waarde 3.50 m.) met 
afbeeldingen van de 
Moomins bleek half mei al 
uitverkocht te zijn. De ze
gels waren eigenlijk ook 
bedoeld voor het toeris
tenseizoen, zodat beslo
ten werd een herdruk te 
laten vervaardigen. 

Moomm World m Naantali 
opende op 10 juni z'n poorten 
Tot 13 augustus Het park heeft 
z'n eigen Moomins Postkantoor 

Een herdrukvan het boek
je met de befaamde Finse 
stripfiguren verschijnt op 
10 juli en is vervaardigd bij 
Walsall Security Printers in 
Engeland. De eerste druk 
was gemaakt bij Setec Ltd 
in Finland. De nieuwe 
boelqes hebben iets klei
nere zegels en de papier
soort van zowel kaft als 
zegels is anders. De perfo
ratie is ook anders. 
De eerste druk omvatte 
600.000 boekjes, de her
druk 400.000. 

Griekenland 
Europa 
De Griekse Europazegel 
van dit jaar, uitgiftedatum 
9 mei en voorzien van het 
bekende motief, is ook in 
een postzegelboekje ver
krijgbaar. In het boekje 
zitten vier zegels van 170 

d. Er is wel een verschil 
met de velzegels; de strip 
in het boekje is aan de on
der- en bovenzijde onge-
tand. Er zijn 70.000 boek
jes vervaardigd. 

Hongarije 
Nationale parken 
De twee op 20 maart ver
schenen postzegels 'Natio
nale Parken' zijn ook in 
stroken van tien in postze
gelboekjes verkrijgbaar. De 
zegel van 29 f schenkt aan
dacht aan park Ferto' Hansd^ 
en laat een blauwborstje, 
een iris en de ornitholoog 
György Breuer zien; die van 
34 f zet het Donau-Drau 
park in de kijker met een 
zwarte ooievaar, een kie
vietsbloem en de weten
schapper Pal Kitaibel. 

Korea (Noord) 
Orchideeën 
Hoewel orchideeën vooral 
veel voorkomen in tropi
sche landen, zijn ze ook 
in Noord-Korea geen 
zeldzaam verschijnsel. In 
het land komen meer dan 

Noord-Korea begrensd 
door het water. Als motief 
voor de inhoud van een 
postzegelboekje van 15 
juni is gekozen voor het 
leven in dit water. Afge
beeld zijn cefalopoden: 
een octopus, een nautilus 
(schelpdier) en een pij
linktvis. Er zitten acht ze
gels in het boekje: vier
maal 40 j . , tweemaal 60 j . 
en tweemaal 1.50 w. 

Nieuw-Zeeland 
On the Road 
In een op i juni versche
nen serie postzegels 
schenkt Nieuw-Zeeland 
aandacht aan na-oorlogse 
auto's die in dit land grote 
populariteit genoten (of 
eigenlijkgenieten, want 
sommige kun je er nog te
genkomen!) en een be
langrijke rol gespeeld 
hebben in de ontwikke
ling van ons hedendaagse 
voertuig. Het gaat daarbij 
om zes wagens: 40 c. 
Volkswagen kever, 80 c. 
Ford Zephyr MKi, $1.10 
Morris Mini MKII, $ 1.20 

Ncrnzeti parkok 

Het Hongaarse boekje met daarin tien zegels uan igf. 

zeventig soorten van on
geveer veertig families 
voor. Drie ervan zijn afge
beeld in een op 15 mei ver
schenen postzegelboekje. 
De inhoud ervan bestaat 
uit tweemaal 20 j . , twee
maal 50 j . en viermaal 70 j . 

Bru^̂ en van Pyon^yan^ 
De verkeersdrukte in het 
straatarme Noord-Korea 
valt nogal mee. Het doet 
daarom nogal vreemd aan 
dat de hoofdstad Pyong
yang beschikt over drie in
drukwekkende, moderne 
bruggen. De Okryu-brug, 
de Rungna-Brug en de 
Ansan-Brug dienen ver
moedelijk statusdoelein
den. Niet voor niets ook 
zijn ze afgebeeld op ze
gels in een op 21 mei ver
schenen boekje; tweemaal 
20 j . , driemaal 30 j . en 
driemaal i w. 

Weekdieren m het water 
Aan twee kanten is 

over de afgebeelde au
to's. 

Zuid-Afrika 
Boekjes uit iggg 
Door de vele herdrukken, 
met meestal wel een aan
tal wijzigingen op zegel
velletjes en kaftjes, is het 
haast onmogelijk een 
goed overzicht te krijgen 
van de verschenen Zuid-

Ook deze Mini is te vinden m het 
grootformaat boekje van 
Nieuiv-Zeeland 

Afrikaanse postzegel
boekjes. Een drietal niet 
eerder opgemerkte boek
jes kan ik nu melden. 
Het zijn alle drie boekjes 
met de voor het eerst in 
1998 verschenen antilo-
penzegels. In de boekjes 
zitten steeds tien zegels 
zonder waarde-aandui
ding. Ze hadden tot i april 
van dit jaar een waarde 
van 1.20 r.; inmiddels is 
dat 1.30 r. geworden. 

- augustus 199g: zelflde-
vende zegels, oplage 
124.000 boekjes, druk-
datum op postzegel 
1999-08-04; 

- november 1999: ge
gomde zegels, oplage 

De achtarmige octopus staat ook afgebeeld op de voorzijde van het 
Noord-Koreaanse postzcgelboekje. 

Holden H.Q. Kingswood, 
$ 1.50 Honda Civic EB2 en 
$ 1.80 Toyoto Corolla. 
Zes mini-velletjes met zes 
van elk van deze zegels, 
alsmede één velletje met 
alle zes in samenhang, 
vormen de inhoud van het 
grootformaatboekje van 
dit jaar. Prijs van het boek
je $ 14.95. Daarnaast geeft 
het boelqe in tekst en illu
straties veel informatie 

1.995.500 boekjes, bin-
nenkaften onbedrukt, 
op achterzijde 'love let
ter'; 

- decemberiggg: zelfkle
vende zegels, oplage 
2.000.000 boekjes, 
drukdatum 1999-10-18. 

Zuid-Afrika geeft sinds 
1996 haast uitsluitend ze
gels uit met de aandui

ding Standard postale of air
mail postcard rate e.d., ook 
op gelegenheidszegels. 
Men komt er nu toch ge
leidelijk op terug. Alleen 
zegels die uitkomen in 
april of mei (de periode 
dat de tarieven plegen te 
veranderen) houden de 
aanduiding. 

Zuidpoolgebied (Frans) 
Wèl een boekje 
Ook in Frankrijk twijfelt 
men af en toe eens of iets 
een boekje genoemd moet 
worden of niet. Vandaar 
dat ik nu pas kan melden 
dat het Franse gebieds
deel in Antarctica in janu
ari van dit jaar een boekje 
verschenen is met vijf 
postzegels van 3 f. plus 
twee vignetten. Op de ze
gels staan beroemde zuid-
poolonderzoekers afge
beeld. 
De Franse post noemt het 
een strip (bande). Omdat 
de strip geplakt is in een 
(weliswaar witte) omslag, 
is de term 'boekje' beter 
op z'n plaats. De binnen
zijde van de omslag geeft 
overigens meer informa
tie over de vijf onderzoe
kers. 

3.00'«.*« zr'^m^n 

4 
Het bijno vergeten boekje van 
Frans Antarctica. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het oirtober 2000 (ver

schijnt begin oktober) moe

ten uiterlijk op i september 
aanstaande in het bezit zijn 
van de redactie van 'Filatelie', 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 

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

ren dat de genoemde evene

menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip

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

boden materiaal. Wij advise

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

TENTOONSTELLINGEN 
I N MANIFESTATIES 

• 15 tot en met 21 augustus: 
Jakarta (Indonesië). Indonesia 
2000, wereldpostzegelten
toonstelling georganiseerd 
door de Indonesian PKilatelic 
Association in samenwerking 
met PT Pos Indonesia (Persera). 
Inlichtingen: Organizing 
Committee Indonesia 2000, 
c/o IPA, Jalan Pos 2 Jakarta 
10710 (Indonesië). Email: 
ina20oo(a)jakarta.wasanta
ra.net.id 
• 21 en 22 oktober: 
Weert (L.). Raja 2000  Limp
hilexXXXl, tentoonstelling in 
categorie 3 ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan 
van Filatelica Weert en oms
treken. Philips van Herne 
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. Hendrilcx, Ire
nelaan 27, 6006 HB Weert, 
telefoon 0495533862. 
• 13,14 en 15 oktober: 
Leipzig (Duitsland). PKilatelia 
mitTCard, beurs en expositie 
van postzegels, munten en 
telefoonkaarten. Informatie: 
KölnMesse Ausstellungen, 
Postfach 210760, D50532 
Keulen (Duitsland). 
• 21 oktober: 
OudBeijerland. Evenement 
ter gelegenheid van het veer
tigjarig bestaan van de post
zegelvereniging Hoeksche 
Waard. Christelijke Scholen
gemeenschap Willem van 
Oranje, Randweg 2. O.a. han
delarenstands en dubbeltjes
hoek. Inlichtingen: Th.N.H. 
van Leeuwen, Olivier van 
Noortsingel 11, 3262 EK 
OudBeijerland, telefoon 
0186617706. 
• 21 en 22 oktober: 
Schiphol. Propagandalucht
posttentoonstelling georga
niseerd door De Vliegende 
Hollander ter gelegenheid 
van de herdenking van de eer
ste vlucht AmsterdamLon
den in 1920. Expositie in sa
menwerking met de Belgi
sche zustervereniging Aerofil 
in Luchtvaartmuseum Avio

dorae. Op 21/10 wordt de 3ge 
Dag van de Aerofilatelie ge
vierd. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: J.D.H, van As, 
Dintel 22, 2991RC Baren
drecht, telefoon 0180
614430. 
• 28 en 29 oktober: 
Amsterdam. Wedstrijdten
toonstelling van de organisa
tie 'Dag van de Postzegel' (ca
tegorie 2); ook ikaderinzen
dingen. Oosterkerk, Kleine 
Wittenburgerstraati . Ca. 250 
kaders. Openingstijden: op 
zaterdag 28/10 van 11 tot 17 
uur en op zondag 29/10 van 
10 tot 16 uur. Aanmeldings
formulieren: mevr. A.C. 
Hoogerhuisvan Schellen, 
Van Baerlestraat 14 bov., 1071 
AW Amsterdam, telefoon/fax 
0206734323. Inschrijving 
sluit uiterlijk 30 juni a.s. 
• 4 en 5 november: 

Berg en Dal. Propagandaten
toonstelling in het kader van 
750 jaar Berg en Dal. Golden 
Tulip Hotel Val Monte, Oude 
Holleweg 5,1017. Opening
stijden: op beide dagen van 
10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
J.M. Rijsdijk, Postweg 37, 
6523 KR Nijmegen, telefoon 
0243221596. 
Nieuwegein. Geinpost 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 ikaderin
zendingen. Openingstijden: 
op zaterdag 4/11 van 10 tot 17 
uur en op zondag 5/11 van 12 
tot 17 uur. Inlichtingen: 
A.J.S. Vis, Tentwagendrift 3, 
3436 AC Nieuwegein, tele
foon 0306049758, email 
t.uis@postkoets.n!. 
• 18 november: 
Leek. Noordphiia 2000, propa
gandatentoonstelling met 
verenigingscorapetitie. Nien
oordcollege, Waezenburg
laan 51, 9.3017.30 uur. In
lichtingen: telefoon 050
5019547. 

• 8 t/m II februari: 
Berlijn (Duitsland). Bephila 
2001, tentoonstelling van 
postwaardestukken (Rang 2), 
georganiseerd door de Berli
ner GanzsachenSammler
Verein. Gecombineerd met 
de Berliner Brieftnarlcentaäe In
ternational en de jeugdwed
strijd Meine Briefmarken. Mes
sehalle bij de Funkturm. 
Meer informatie bij August 
Wahn, FriedrichDürrStras
se 43, D74074 Heilbronn 
(Duitsland) of op www.hri^
marlfenmesse.de. 
• 10, II en 12 mei: 
Ede. Tentoonstelling (klas
sen 2 en 3 plus Ikader, Open 
Klasse, jeugd en propagan
da) ter gelegenheid van het 
55jarig bestaan van de afde
ling Ede van 'De Globe'. Ten
nis en squashpark 'Tesqua', 
Horsterweg3. Ca. 520 ka
ders; handelaren en studie
groepenstands, schilderijen 
en kunstexpositie. Opening
stijden: op donderdag 10/5 

van 19 tot 22 uur, op vrijdag 
11/5 van 10 tot 22 uur en op 
zaterdag 12/5 van 9 tot 17 uur. 
Inlichtingen: N. van der Lee, 
Arkelstein 12, 6714 AW Ede 
of per email: 
N.uander.Lec@Kccnet.nl. 
• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Ha^iia 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 
door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan
mark en de Deense handela
renorganisatie. Thema: Buil
ding bridges betuiecn people. Bel
la Center. Inzendingen in 
drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg
raesvej 134, DK2770 Kastrup 
(Denemarken). 

RUILDAGIN EN 
HANDELSBEURZEN 

• 15 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3993,1317. Telefoon 
0365304354. 
• 16 juli: 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 22 juli: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3993, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maaseik (B.). T.I. SintJans
berg, Weertersteenweg, 13
16. Inlichtingen: H. Thyssen, 
Weertersteenweg 119c, B
3680 Maaseik (B.). 
•29 juli: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraatg, 1017. 
•31 juli: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat 9,1017. 
• 20 augustus: 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 26 augustus: 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1316. Telefoon 0475
486144. 
Maaseik (B.). T.I. SintJans
berg, Weertersteenweg, 13
16. Inlichtingen: H. Thyssen, 
Weertersteenweg 119c, B
3680 Maaseik (B.). 
Oldenzaal. De Zon, Benthei
merstraat i, 1017. Telefoon 
0541513640. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 27 augustus: 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. Te
lefoon 0492539339. 
Oisterwijic. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135286408. 
Someren. De Ruchten, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
• 2 september: 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep IslamitiscKe Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34, 
9.3015.00. Telefoon 055
3667769. 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof 400,13.3017. Tele
foon 0182396440. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252

411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629. 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0297286886. 
• 3 september: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 46,1013. Telefoon 
0246413608. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Tele
foon 0343573649. 
• 9 september: 
Herentals (België). Nederland
se Vereniging uoor ThematiscKe 
Filatelie. Lokatie en tijd onbe
kend. Telefoon 0299
425078. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12
16. Telefoon 0105916747. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10

17. Telefoon 0167523361. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho
nigstraat 3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
• 10 september: 
Deurne. Het Trefpunt, Heu
velstraat 8, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Prins Willem Alexanderlaan 
1,1116. Telefoon 030
6011918. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,1016. Tele
foon 0255522310. 
• 16 september: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Ede. De Brink, Padberglaan 
18. tijden onbekend. Tele
foon 0318416160. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
• 17 september: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 23 september: 
Amersfoort. Filatelistische Con
tactgroep Oost Europa. d'Oran
jeboom, Leusderweg43,10
16. Telefoon 0346572593. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Doetinchem. Ketz, Hout
kampstraat 64, 10.3015.30. 
Telefoon 026333265. 
Maarssen. 't Zand, Harmon
ieplein 4,1216. Telefoon 
0306011918. 
Maaseik (B.). T.I. SintJans

berg, Weertersteenweg, 13
16. Inlichtingen: H. Thyssen, 
Weertersteenweg 119c, B
3680 Maaseik (B.). 

I • 24 september: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 

; Rijnlaan 91, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Lichtenvoorde. 't Zwaantje, 
Zieuwentseweg i, 1017. Tele
foon 0544375707. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135286408. 
• 25 september: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 024
3974654

POSTZEGELVEILINGEN 
• 29 en 30 september: 
Malmö (Zweden). Dr Gene 
Scott Collection. Postiljonen 

I AB, P.O. B0X4118, S20312 
j Malmö (Zweden). 

NIEUWE IMISSIES 

Nederland 

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

; Rouujzegel; zelfklevende versie 
I van de rouwzegel van 80 cent. 
1 8 november: 

Kinderpostzegels; aantal zegels 
en/of blokjes onbekend; 
waarde(n) 8oH40 cent. 
28 november: 
Kortingzegels 2000; velletje met 
twintig verschillende zegels 
van 55 cent. 

Aruba 

28 augustus: 
Solidariteit. Twee toeslagze
gels: 75+35 en 100+50 cent. 
26 oktober: 
Kinderpostzegels. Drie waarden: 
60+30, 80+40 en 100+50 c. 

Nederlandse Antillen 

8 augustus 
Brievenbussen; zegels van i io , 
175. 350 en 500 cent. 
I september: 
Jubileumzegels Sociale Verzeke
ringsbank; zegels van 75, i io 
en 225 cent. 
Oktober: 
Jeugdzorgzegels; thema: een 
brief aan het nieuwe millen
nium; zegels van 40+15, 
75+25,110+45 s " 225+100 
cent. 

http://www.hri%5emarlfen-messe.de
http://www.hri%5emarlfen-messe.de
mailto:N.uander.Lec@Kccnet.nl


15 november: 
Kortinaze^cls; waarden 40 en 
150 cent. 

België 

II september: 
]iugdfi\atehe; zegel van 17 f./ 
€ 0.42 (stripzegel). 
Henejjouujse bloemententoonstcl-
linfl; zegel van 17 f./€ 0.42 
(gemengd boeket). 
16 oktober: 
Artistieke reeks; vier zegels van 
17 f./€ 0.42 (moderne kunst
werken). 
20 november: 
Kcrstmis/Nieuiujaar; zegel van 
17 f./€ 0.42 (wedstrijd voor 
geestelijk gehandicapten; af
beelding van postbode). 
Een reis door de tuiintigste ceuu) in 
tachty zegels II; twintig ver
schillende zegels van 17 f./ 
€ 0.42 met afbeeldingen van 

belangrijke gebeurtenissen 
uit de vorige eeuw (thema's: 
oorlog & vrede en kunst). 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82 
2518 AD 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: ww.muscom.nl 

Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 10-17 "Uf) za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 UU""; "P 5̂ december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen f7.50, 65-plussers en 4-
t/m 15-jarigen f6.-, kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 

Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis. 

Permanentte zien: 
• Nederland en de (voormali
ge) Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: post-
waardestukken Nederlandse 
Overzeese Rijksdelen 
• Postzegels van de landen 
van Europa 
• De Blauwe Mauritius 
• Diapresentatie: De wereld 
in het klein 

Tijdelijke exposities: 
• 'Een kleintje kunst'. De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met onder 
andere een speciale diapre
sentatie over het ontwerppro
ces, een computerprogram
ma voor kinderen en ontwer
pen van nooit uitgegeven 
postzegels. 

• 'Vogels onder de loep', een 
thema-verzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve-
loppen, maximumkaarten, 
luchtpost en 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede
nis en ontwikkelingvan het 
thematisch verzamelen. 

Studiezalen 
Voor belangstellenden is er 
om de week, op donderdag, 
gelegenheid om materiaal uit 
het depot van de afdeling 
Post op te vragen en te bekij
ken. Telefoon: 070-3307560. 
Op de algemene studiezaal in 
de bibliotheek kunt u, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070-
3307572. 

RLAN 
PEIS 

SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

Nog net voor het ter perse 
gaan van dit nummer van 
'Filatelie' ontving ik infor
matie over een bijzonder Ne
derlands poststempel. 

BIJZONDER 
POSTSTEMPEL 

Van 21 tot en met 25 juni 
2000 werd in St. Gallen, 
Zwitserland de Nationale 

Briefmarkcnaussteliung 2000 
(NABA 2000) georganiseerd. 
Het thema van de tentoon
stelling was 'gefascineerd 
door verzamelen'. Ter gele
genheid daarvan gebruikte 
PTT Post een bijzonder post
stempel. In het stempel is de 
vorm gebruikt van een ver
grootglas om een Zwitserse 
kaas uit te beelden. Het 
hangt boven een stockboek 21-25 juni 2000 

met Zwitserse postzegels. 
Het ontwerp is ook nu weer 
van Paul Pleijs uit Den Haag. 
Als u poststukken ter stem
peling instuurt, doe dat dan 
in een gefrankeerde omslag. 
Linksboven op de omslag 
vermeldt u: stempel NABA 
2000. Tot 29 juli kunt u 
stukken insturen aan de Col
lect Club, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen. 

OPLOSSINGEN 
FILAQUIZ 

Dit zijn de antwoorden op de 
vijfvragen die in onze rubriek 
'Filaquiz' werden gesteld: 

Vraag i: 
Het fragment kwam uit de ju
bileumzegel van 50 cent uit 
1923 (zie pijl). 

I .Q'Z' l 1 

•^ #iOi> m m #^i*i<>>i(xi 

Vraag 2: 
Twee ontwerpers. 

Vraag 3: 
Op de komende verkiezingen 
voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van dat jaar. 

Vraag 4: 
In 1958 was André van der 
Vossen de gelukkige die een 
ontwerp voor een gemeen
schappelijke Europazegel be
kroond zag. 

Vraag 5: 
De portretten van koningin 
Juliana en koning Boudewijn 
zijn verwisseld. 

1 s t e K L A S K I L O W A A R veelal met 2000 uitgaven 
GROOTFORMAATZEGELS 

1 WEST-EUROPA prachtige mix met HW's 
2 SCANDINAVIË incl kleine landen 
3 FINLAND met boekieszeqels, zeer nieuw 
4 ZWEDEN met boekieszeqels en HWs 
5 NOORWEGEN veel HW's 
6 DENEMARKEN veel nieuw 
7 FAR OER zeldzaam mooi 
8 IJSLAND sctiitterend enorme cat waarde 
9 GROENLAND zeer sctiaars, dus reserveren 50qri 

10 ENGELAND met nieuw en HW's 
10A ENGELAND GREETINGS qoede variatie 
10B ENGELAND REGIONALS qrote variatie 
11 IERLAND zeer mooie sortering 
12 KANAALEILANDEN met Isle of IVlan 
13 BELGIË veel versctiillendezeqels 
14 ESTLAND, leuke variatie 
15 FRANKRIJK practitig assortiment 
16 DUITSLAND met toeslag 
17 DUITSLAND zonder toeslag, veel nieuw 
18 NEDERLAND met toeslag 
19 ZWITSERLAND met toeslag en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sortering met HWs 
21 LIECHTENSTEIN practitige variatie met HW's 
22 MALTA moeiliikverkrijgbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND Practitiq modern materiaal 

100 GR 
f — 
f '.-
f 15,-
f 16,-
f 20,-
f 14,-
ƒ120,-
f 65,-
f 75,-
f 11 , -
f 25,-
f - , -
f 20,-
f 22,-
f 18,-
ƒ 38,-
ƒ 35,-
ƒ 17,-
f 14,-
f 12,-
f 20,-
f 3 6 -
f 75,-
f 17,-
ƒ 16,-
f 25,-

250 GR 
f 45,-
f 55 
f 36 
f 38 
f 48 
f 30 
f -
f -
f -
f 25 
f W 
f 15 
f 48 
f 52 
f 42 
f -
f 85 
f 40 
ƒ 30 
f 28 
f 48 
f 85 
f -
f 40 
f 38 
f 60 

-
-
-
-
-

-
--
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 
ƒ170,-
ƒ -
ƒ -
f150 
f185 
f120 
f -
f -
f -
f 95 
f 230 
ƒ -
ƒ 185 
f 205 
f 165 
f -
ƒ325 
ƒ155 
ƒ120 
ƒ110 
ƒ185 
f325 
f -
ƒ155 
ƒ150 
ƒ225 

-
-
-
-
-
-
-
-
^ 
--
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

B E Z O E K O O K W W W . K 1 L 0 W A A R . N L 

MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 
Ml DENEMARKEN met hoger Kr-waarden 
M2 NOORWEGEN nieuw en met veel HWs 
M3 ENGELAND met buitenland en HWs 
M4 IERLAND prachtig assortiment 
M5 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M6 USA onuitgezocht op coilnummers 
M7 AUSTRALIË zeer nieuw, veel grootformaat 
M8 NEDERLAND met toeslag 
M9 WERELD enorme verscheidenheid 

500 GR 
ƒ 40,-
ƒ 45,-
ƒ 20,-
ƒ 4 0 -
f 28,-
f 20,-
f 45,-
f 24,-
ƒ 35,-

1KG 
f 75,-
f 80,-
f 35,-
f 7 5 -
f 5 5 -
ƒ 38,-
ƒ80 , -
f 45,-
ƒ - ,-

5 KG 
f325,-
f375,-
f135,-
ƒ325,-
ƒ250,-
ƒ175,-
ƒ375,-
ƒ205,-
ƒ - , -

Nu ook bereikbaar per E-MAIL: j .haarlem@wxs.nl j 
Z O / V \ E R ^ y ) t S B I £ E > I N e 
1 0 % korting bi | alle bestellingen boven de ƒ 1 5 0 , -

(geldig t /m 1 2 a u g u s t u s a s ) 
n.b. - v a n veel landen zeer nieuw materiaal b\men 

www.ki lowaar.nl 
NADERE INFO? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of vooruitbetaling op gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. porto, excl. rembours - wijzigingen voorbehouden. 
Bi] aankoop van minimaal 3 soorten 5% korting bij aankoop boven ƒ 1 5 0 , -
en 1 0 % boven ƒ 400 , - . Deze regeling geldt niet voor 
Geen bestelling onder ƒ 75 , - . ^ ^ 
Betaling ook mogelijk met uw creditcard - s , S 
(VISA en EUROCARD/MASTERCARD) * » 

aanbiedingen. 

1 Tel n9d.377773n Fay n9d-:)7.')n73>ï Pncthii« 3!tn fiünf) AH HI.IMFRFIII 1 

Postzegelhandel J . ^ ̂N H AARL E M 

« _. .^ «^ .^ tel. 00 49 69 234131 
R u d o l f S t e l t z e r fax oo 49 69 233870 

Jaarlijks 3 poslzegelvelllngen 

Inkoop postzegelverzamellngen 
ol nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

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

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij: 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld 

http://ww.muscom.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.kilowaar.nl


DE BRIEFKAARTEN VAN DE 
ZUIDAFRIKAANSCHE REPUBLIEK 

De 'tweekleuren'bnejkaarten van 1896/7 

Op 8 september 1895  het 
schrijven werd op 30 
september in 'sGraven

hage ontvangen  stuurde de 
ZuidAfrikaanse Postmeester 
Generaal, Isaac van Alphen, een 
brief aan de Nederlandse 
Hoofd Directeur der Posterijen 
waarin hij aankondigde dat in 
verband met een verlaging van 
het binnenlandsch tarief en dat 
voor liet verkeer met de landen 
der PostVereeniging door de 
Thesaurier Generaal van de 
ZuidAfrikaansche Republiek 
briefkaarten besteld zouden 
worden. Ook stuurde Van Al
phen vier monsters van brief 
kaarten. Van de enkele kaarten 
zal een aantal van 240.000 en 
van de briefkaarten met ant
woord betaald 120.000 be
noodigdzyn, aldus de brief. 

D O O R L . M . A . C R A N D E L , H E E M S K E R K 

In oktober 1998 verscheen in dit blad de eerste aflevering 

van een artikelenreeks, gewijd aan de briefkaarten van 

de ZuidAfrikoonsche Republiek. Met tussenpozen werden 

afleveringen van die serie in 'Filatelie' geplaatst. Nu 

nemen we de draad weer op. De auteur neemt ditmaal de 

zogenoemde 'tweekleuren'briefkaarten onder de loep. 

Twaalf ontwerpen 
Onder nummer V2i  i i , 1895
13147 van het Algemeen Rijksar
chiefzijn in het Museum voor 
Communicatie in Den Haag 
(voorheen het Nederlandse PTT 
Museum) de volgende zaken 
aanwezig: 
 met de hand getekende ont
werpen (zes stuks) in zwart. 

voor de briefkaarten van 1/2 en 
1 penny en voor de briefkaarten 
met betaald antwoord van 1/2 
penny en i penny (op de kaar
ten van 1/2 p. staat geschreven: 
'kleur als de tegenwoordige 
1/groen); 
 met de hand getekende ont
werpen (zes stuks) in zwart 
(maar nu netter geschreven) 

voor de hiervoor genoemde 
briefkaarten en briefkaarten met 
betaald antwoord. 
Op de in totaal twaalf ontwer
pen zijn netjes zeskantige, uit
geknipte postzegels geplakt. 
Op de kaarten van 1/2 penny is 
dat de zegel van 1/2 penny grijs 
en op de Kaarten van 1 penny de 
zegel van i penny in rozerood. 
In beide gevallen gaat het om 
zegels van de in 1895 uitgege
ven serie in het type 'enkele dis
selboom'. 

Voorlopige proefdrukken 
Op 4 oktober 1895 stuurde joh. 
Enschedé namens de Contro
leur aan de Directeur Generaal 
der P.&T. de zes 'voorlopige' 
proefdrukken (van elke proef 
drie exemplaren) van de nieuwe 
briefkaarten. Voor de buiten

rA,.l/^ 
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Vier van de twaalf met de hand geschetste ontwerpen in zwart, zoals die in het bezit zijn van 
het Museum voor Communicatie in Den Haag 

De in zwart gedrukte proeven voor het gemak alle voorzien van een ingedrukte Zuid
Afrikaanse zegel van i penny  voor de 'tweekleurenkaarten'. 



Enkelvoudige kaarten 

Waarde 

1/2 penny 

1 penny 

Datum 
opdracht 

8101895 
19051896 
8101895 

'Antwoord betaald'kaarten 

Waarde 

1/2 penny 

1 penny 

Datum 
opdracht 

8101895 

051896 

8101895 
051896 

Omvang 
drukopdracht 

200 000 
200 000 
200 000 

Omvang 
drukopdracht 

40 000 

360 000 

40 000 
360 000 

Kostprijs kaarten 
De kostprijs van deze kaarten was als volgt: 
1/2 d (brieflcaart in één kleur) f 1 90 
1/2 d (antwoordbnefkaart in één kleur) f 3 00 
1 d (briefkaart in twee kleuren) f 2 40 
1 d (antwoordbnefkaart m twee kleuren) f 3 90 

per 
per 
per 
per 

Gedrukte 
oplage 

239 190 
204 221 
235 716 

Gedrukte 
oplage 

49 144 

356 313 

47 550 
359 391 

1000 stuks 
1000 stuks 
1000 stuks 
1000 stuks 

Verzonden 
exemplaren 

200 000 
240 000 
200 000 

Verzonden 
exemplaren 

40 000 

118 080 
96 000 
4 800 

72 000 
69 120 

Totaal 1896 360 000 

40 000 
88 320 

132 480 
48 000 
91200 

Totaal 1896 360 000 

+ f20 
Hf 20 
+ f25 
Hf25 

 per bestelling 
■ per bestelling 
per bestelling 
per bestelling 

Verzend
datum 

11111895 
29051896 
11111895 

Verzend
datum 

19111895 

10061896 
24061896 

1071896 
15071896 
21071896 

19111895 
04061896 
10061896 
24061896 

1071896 

Verzonden 
per stoomschip 

'Pretona' 
'Pretona' 
'Pretona' 

Verzonden 
per stoomschip 

'Tartar' 

'Bloemfontein' 
'Goth' 

'Basuto' 
'Fort Salisbury' 

'Gaul' 

'Tartar' 
'Norman' 

'Bloemfontein' 
'Goth' 

'Basuto' 

Tabel 1 

Balans 

39 190 
3411 

35 716 

Balans 

9 144 

5 457 

7 550 

6 941 

landse briefkaarten werden 
twee verschillende modellen ge
maakt: één stel met de Neder
landse en de Franse tekst boven 
elkaar en één stel met die tekst 
nevens elkander Er werd onder 
het schrijven van Enschedé nog 
een P.S. geplaatst. Spoedshalve 
hebben we ook voor de binnen
landsche briefkaarten van het 
frankeerzegel van i penny gebruik 
gemaakt. De vier modellen gaan 
tevens hierby terug. 

De brief van Enschedé werd 
voorzien van de volgende noti
tie: De Heer Directeur Generaal, 
De briefkaarten zyn overeenkom
stig het door de ZuidAfrikaan
scne Republiek ingezonden mo
del. Alleen wat de Buitenlandsche 
betrefi geven de HH. E (Ensche
dé, LC) verschillende proeven. Ik 
geef aan model A de voorkeur 
Mag ik Uw beslissing vernemen. 
De Z.A. R. dnngt op spoed aan. 
G.io.g^. 
Op de bewuste notitie maakte 
de Directeur Generaal de vol
gende aantekening: Beslissing 
vragen aan den Gezant, H. (J. 
Havelaar, LC). 

De genoemde proefdrukken 
zi)n m het Museum voor Com
municatie aanwezig onder nu
merVi2ioi895i i5i4 van het 
Algemeen Rijksarchief Omwille 
van het gemak maakte En
schedé voor de m zwart gedruk
te proeven een zegel van i pen
ny. De goedgekeurde proeven 
werden als volgt gemerkt 
A  gewone briefkaart, i /2 pen
ny; 
B  briefkaart met betaald ant
woord, 1/2 penny; 
C  gewone briefkaart, 1 penny; 
Dbriefkaart met betaald ant
woord, 1 penny. 

De nietgoedgekeurde proeven 
van een briefkaart van 1 penny 
en een briefkaart met betaald 
antwoord in dezelfde waarde 
werden niet gemerkt. 

Ook bij Joh Enschedé treffen 
we eenzelfde stel kaarten aan, 
eveneens gemerkt A, B, C, en D. 
Op het stuk karton waarop deze 
kaarten zijn geplakt staat Zuid 
Afr Republiek voor binnenbuiten
landj Modellen goedgekeurd voor 
enkele en dubbele/4 Oct. 1B%. 
Ook zijn er onder andere nog 
enkele en dubbele briefkaarten 
aanwezig van 1/2 en 1 penny 
met daarop de volgende tekst: 
Deze briefkaarten zyn afkomstig 
van de tentoonstelling van igio 
en verbleekt. 

Bestelling 
De Directeur Generaal ontving 
op 7 oktober 1895 van Post
meester Generaal Van Alphen 
een getypte brief, gedateerd 12 
september: 
Met betrekking tot mynen brief 
dd 9 September i8%, No. 35547/ 
g5, heb ik de eer U te berichten, 
dat by nadere bespreking van ZEd 
den Thesaurier Generaal, het 
aantal briefkaarten, met deze 
post besteld, teruggebracht werd 
op 24.000 van 1/2 d. en 240.000 
van 1 d, waarvan 40 000 van bei
de waarden met antwoord be
taald benoodigd zyn. 
Het zal my aangenaam zyn, in

dien de uitvoering ervan kon wor
den bespoedigd, opdat voor ija
nuan i8g6 alle kantoren van 
deze Staat behoorlyk voorzien 
kunnen worden. 
Ik heb de eer te zyn, UEds 
dienstw dienaar, Isaac van Al
phen. Postmeester Generaal. 
De m deze brief gemaakte fout 
 24.000 kaarten van 1/2 penny 

in plaats van 240.000  werd 
met de pen hersteld. 
Eveneens op 7 oktober ontving 
de Directeur Generaal een brief 
gedateerd 12 september en ge
schreven door de Thesaurier 
Generaal van de ZuidAfrikaan
sche Republiek, J. Boshoff, met 
een bestelling. Deze bestelling 
omvatte onder andere 240 000 
briefkaarten van een halve pen
ny (T/2 d.) en eenzelfde aantal 
briefkaarten van een penny (n 
d.). Boshoff schrijft onder meer: 
Wat betrefi de briefkaarten 
(waarvan de modellen hierby 
gaan) dienen de kleuren overeen 
te komen met die van de zegels 
van gelyke waarde. Het aantal 
van 240.000 van de 1/2 d. en 1 d. 
briefkaarten dient als volgt ver
deeld te worden  200.000 enkele 
en 40.000 met antwoord be
taald. De ingezonden modellen, 
verzoek ik UEd. slechts als schet
sen aan te merken, en zal het my 
genoegen doen indien die door de 
vervaardigers netjes en sierlyk 
worden uitgevoerd, wat letteren 
vorm betr^. 
De briefkaarten komen in wer
king op T Januari ^8cj6 zoodat het 
my aangenaam zal zyn die te 
ontvangen tegen middenDecem
ber, ten einde de kantoren over 
het geheele land voor dien datum 
te kunnen voorzien. 
Briefkaarten van 1/2 d. te zyn van 
de tegenwoordige is. Postzegel 
(groen). Onder het woord 'Brief 
Kaart' dient in kleine letters te 
worden gedrukt 'Uitsluitend voor 
het Binnenlandsch Verkeer". 
Briefkaarten van Een penny te 
zyn van dezelfde kleur als de te
genwoordige penny postzegels 
Het opschrifi volgens bygaand 
voorbeeld te zijn als volgt: Boven
aan 'Zuid Afrikaansche Repu

bliek' met de vertaling daaronder 

'Republique SudAfricaine. Ver
volgens: 'Algemeene PostVeree
niging'  'Union postale universel
le', waaronder het woord 'Brief
kaart', eveneens met de vertaling 
erby. 

Goedkeuring 
De Controleur ontving op 8 ok
tober een brief van het Hoofd
bestuur der P &J. met een af
schrift van de bestelling en een 
verzoek zo spoedig mogelijk 
kleurproeven te sturen. 
Op 12 oktober kwam er ant
woord van de Legation de la Re
publique SudAfricaine in 's
Gravenhage met deze tekst: 
Aan den HeerJ.P. Havelaar, Di
recteurGeneraal der P.&T. te 
's Gravenhage. 
In antwoordop Uwe Missive van 
5 dezer No. m88E, waarvan de 
bylagen hierby weder teruggaan, 
heb ik de eer UWelEdelGestr. te 
melden, dat de overgelegde proe

ven van briefkaarten door mij 
worden goedgekeurd, en wel wat 
de buitenlandsche briefkaarten 
betrefi, die in de beide omslagen 
gemerktA.. Nadereproevenkun

nen, wat my betrefi, spoedshalve 
achterwege blijven. 
Beelaerts van Blokland. 

Naar aanleiding van het ant
woord van Beelaerts van Blok
land schreef de Directeur Gene
raal der P.&T. diezelfde dag aan 
Enschedé: 
De met de letters A. B. C. D. ge
merkte proefdrukken van brief
kaarten voor de Zuid Afrikaan
sche Republiek worden goedge

keurd Mits in het oog worde ge
houden wat door de administra
tie der Zuid Afrikaansche Repu

bliek omtrent de kleuren is voor
geschreven, kan, zonder dat toe
zending van nadere proeven 



noodig is, tot afdrukken worden 
overgegaan. 

Spoed gewenst 
Op 12 oktober schreef de Con
troleur aan de Directeur Gene
raal: 
Naar aanleiding van dejongste 
bestellingen uit Zuid-Afrika heb ik 
de eer te berichten dat na ont
vangst van de aanschrijvingen dd 
2 en 8 deze, No. iio22Een n^i^E 
met den aanmaak van het nieu
we materieel voor de briefkaarten 
en de tweekleurige frankeerzegels 
is aangevangen en dat daarmede 
met kracht wordt voortgegaan. 
Na goedkeuring der door mij in te 
zenden proeven zal het afdrukken 
en verzenden zooveel mogelijk 
worden bespoedigd. 
Omtrent den dag waarop de 
briefkaarten uiteriijk kunnen wor
den verzonden om half December 
te Pretoria te zijn, wordt bericht 
gewacht. Vermits dit vermoedelyk 
in het laatst dezer maand zal we
zen, is het te vreezen dat het ma
terieel niet tydig in gereedheid zal 
kunnen zijn, te meer daar de aan
maak daarvan geen voortgang 
kan hebben, zoolang geen beslis
sing is genomen op de voorioopi-
ge modellen, welke op verzoek 
van de Heeren Enschedé spoeds
halve door hen zelven werden in
gezonden. 

In deze brief schrijft de Contro
leur dus dat is aangevangen met 
de vervaardiging van de brief
kaarten en vervolgens dat hij 
wacht op een beslissing op de 
voorioopige modellen. Dit is toch 
wel tegenstrijdig. De brief gaat 

verder over de tekst op de post
zegels en wat er gedaan moet 
worden met restanten van vori
ge bestellingen. 

Vertraging verklaard 
Op i6 oktober 1895 schrijft En
schedé aan de Postmeester Ge
neraal m Pretoria (Isaac van Al
phen) het volgende naar aanlei
ding van de klacht over de ver
traging in de levering dat er 
nieuwe gravures gemaakt moes
ten worden. Aangezien de door U 
verstrekte tekeningfout was (2 
i.p.v. 3 vlaggen) moest alles op
nieuw gedaan worden. We kun
nen niet aan Uw verzoek voldoen 
de briefkaarten in januari in te 
voeren. Het model is eerst eer
gisteren vastgesteld. Over de kleu
ren is nog overleg Met de oude 
gravure gaat de levering direct. 

Dan volgt nog een uitgebreide 
briefwisseling tussen onder an
deren het Hoofdbestuurder 
P.&,T., de ambassade der Zuid-
Afrikaansche Republiek, de 
Controleur en Enschedé over de 
kleur van de zegels en over het 
woord 'postzegel' op de zegels. 

Op 28 oktober schreef En
schedé aan de Directeur Gene
raal onder meer het volgende: 
De briefkaarten van i penny wor
den reeds alzoo in bewerking ge
nomen. Wy rekenen, dat op 8 
November zoo niet alles dan toch 
een groot gedeelte van de bestel
de briefkaarten zal kunnen ver
zonden worden 

13 November berichtte de Con-

De zogenoemde 'Dual Print' zegels die ook 
op de\oarten werden gebruikt, de zegel van 
een halve penny 15 in één kleur gedrukt, voor 
de andere waarden werd gebruik gemaakt 
van een in groen gedrukte inscriptie 

troleur de Directeur Generaal 
over onder andere de briefkaar
ten het volgende: 
Het blad modelzegels en de vier 
modellen voorde briefkaarten, 
gevoegd bij de voormelde aan
schrijving, gelieve UHoogEdCe-
str. hierbij weder aan te treffen. 
De vier andere modellen voorde 
briefkaarten, gevoegd bij de aan-
schryvingdd. 2 October LI. No. 
nopE. werden weder overgelegd 
bij het schryven der Heeren En
schedé van 4 October. De Enkele 
Briefkaarten zyn alle 6 dezer, al 
de Dubbele Briefkaarten alsmede 
2.040.000 zegels van 1/2 penny 
worden heden verzonden; de ove
rige zegels dier waarde een en 
twee weken later. 

Productie 
In november 1895 werd begon
nen met de productie van zowel 
de enkele als de dubbele brief
kaarten. De 'enkele' kaarten 
werden gedrukt in vellen van 32 
stuks, de 'antwoord betaald'-
kaarten m vellen van i6 stuks. 
In 1896 werd van alle kaarten -
met uitzondering van antwoord 

betaald kaart van 1 penny - een 
nabestelling geplaatst. De kaar
ten van 1/2 penny werden in 
één kleur gedrukt (groen), de 
kaarten van 1 penny in twee 
kleuren (rood en de waarde in 
groen). Een overzicht van de 
productiegegevens vindt u m 
tabel 1. 

De briefkaarten werden ver
kocht met een toeslag van een 
kwart penny. De kaarten kwa
men overigens niet, zoals de 
bedoeling was, op 1 januari 
1896 in de verkoop. Van de 
kaart van 1/2 penny is bekend 
dat die m maart 1896 voor het 
eerst verkocht werd. Er is een 
kaart bekend met de afstempe
ling 8 maart 1896. Op een kaart 
van 1/2 penny, die van Pretoria 
werd verzonden, schrijft de af
zender dat deze kaart voor bin
nenlands gebruik begin April ver
kocht werd. 

De 'buitenland'-briefkaarten 
van 1 penny werden pas veel la
ter aan de loketten verkocht. 

De briefkaart van 1 penny komt 
voor met een beschadigde 'B' 
en ook met een beschadigde 'F' 
in het woord BRIEFKAART. Op
vallend is dat de beschadigde 
'F' veelal voorkomt op kaarten 
die, na de annexatie van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek 
door Engeland, in n900 werden 
overdrukt met V.R.I. (Victoria 
Regina Imperatrix). 

U l'""^' 

BRIEFKAART 
(Uli i tui tcnO voor hot Blnnonlandneh Vorkeor) 

tJ^ft 

Algemeene Post Vereenlgins — (Union Postale Universelle) 

BRIEFKAART 

BRIEFKAART 
mot bolnold aniwoord 

(UitBliittend w-or H-t ÜlnncnlÄiidich Verkeer? 

,,0-fvFRIK- R E P u g , , ^ 

Algemeene Post-Vereeniging — (Union Postale Universelle) 

BRIEFKAART 
(Carto postale) 

met betaald antwoord — avec réponse payee 

/,„ a 

De uiteindelijk door Enschedé gedrukte kaarten twee waarden, beide zowel in een gewone uitvoering (bovenste rij) als in een 'betaald antwoord'-versie (onderste rij) 
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Tel.0570-633033 Fax.0570-636293 Rabobank 37.77.45.278 

NEDERLAND 
1/3 
3c 
3c 
3c 
4/6 
4A/6A 
6 
7/12 
9 
10 
11 IA 
12 IA 
13/18 
14 
16 
18 
19/28 
20 
23 H 
25 L 
25 
26 G 
29 
34/44 
38 a 
38 c 
39 
39 a 
41 
43 
46 B 
47 B 
47 C 
49 
49 
50/79 
61 b 
68 
72 
73 
74 
75 
77 A 
77 D 
78 A 
79 D 
80 
81/83 
82/83 
82/83 
84/86 
87/89 
90/97 
90/98 
95/96 
95/97 
99 
100 
100 
104 
104 
104/05 
104/05 
105 
105 
105 f 
105 f 
106 
114/20 
121/29 
121/29 

0 
op 18 
op 62 
op 85 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 

* 
* 
0 

o o 
0 

** 
• 
• 
* 
** 
* 
* 
0 
0 

* 
0 
0 

** 
• 
** 
«* 
** 
«« 
• 
• 
• 
• 
0 

* 
«* 
0 
0 

* 
* 
0 

* 
* 
• 
«* 
* 
** 
* 
«« 
0 

.. 
* 
** 
* 
** 
* 
* 
0 

125,-
120,-
110,-
110,-
110,-
110,-
85,-

270,-
30,-
22,-

110,-
147,-
235,-

70,-
70,-
75,-

140,-
20,-

400,-
350,-
50,-

175,-
110,-
140,-
175,-
200,-

60,-
140,-
200,-
600,-
200,-
165,-
200,-
200,-
120,-
50,-

175,-
110,-
110,-
150,-
700,-
270,-
60,-
60,-

110,-
235,-
850,-
50,-
35,-
18,-
5,-

15,-
70,-
70,-
30,-
60,-

120,-
700,-
295,-
450,-
175,-

1050,-
265,-
560,-
140,-
890,-
295,-

9,-
35,-
60,-
15,-

129/31 * 475,-
129/31 0 475,-
130 **/* 265,-
130 ** 650,-
131 ** 700,-
131 * 200,-
131 0 200,-
132/33 * 70,-
132/33 0 20,-
134/35 " 105,-
134/35 * 38,-
134/35 0 40,-
136/38 * 120,-
139/48 * 45,-
139/65 0 40,-
141/43 ** 30,-
144/62 * 290,-
163/65 ** 700,-
163/65 * 325,-
166/67 ** 40,-
166/67 * 16,-
166/68 o 10,-
169/98 " 950,-
169/98 * 325,-
169/98 0 60,-
199/02 0 10,-
199/11 * 45,-
203/07 " 70,-
203/07 * 27,-
203/07 0 25,-
203/11 0 30,-
208/11 * 12,-
208/11 0 7,-
212/19 ** 200,-
212/19 * 50,-
212/19 0 45,-
220/23 " 50,-
220/24 * 38,-
220/24 0 10,-
224 ** 60,-
225/28 * 24,-
225/28 0 15,-
229/31 * 24,-
229/37 0 38,-
232/35 ** 70,-
232/35 * 25,-
232/37 0 15,-
236/37 ** 700,-
236/37 * 165,-
238/39 " 100,-
238/39 * 40,-
238/39 0 45,-
240/43 * 35,-
240/43 0 30,-
244/47 " 265,-
244/47 * 75,-
244/47 0 50,-
248/51 0 24,-
248/51 * 35,-
252/55 *• 70,-
252/56 * 30,-
257/60 * 60,-
257/60 o 30,-
261/64 * 35,-
261/69 0 35,-
265/66 *• 75,-
265/69 * 70,-
265/73 o 38,-
267/68 " 110,-
269 ** 40,-
270/73 * 35,-
270/73 0 22,-

274/77 ** 120,-
274/77 * 40,-
274/77 0 14,-
278 ** 85,-
278 * 30,-
278 o 12,-
279/82 * 28,-
279/82 0 10,-
283/92 * 55,-
283/86 o 9,-
287/88 en 
293/95 " 35,-
287/95 0 14,-
293/04 * 30,-
296/99 ** 48,-
296/04 0 9,-
305/31 * 70,-
305/17 o 10,-
305/31 * 65,-
318/22 " 45,-
318/24 0 9,-
323/26 " 45,-
325/31 o 10,-
332/45 * 5,-
346/49 * 225,-
350/55 * 28,-
356/73 *• 200,-
356/73 * 110,-
356/73 0 140,-
374/78 ** 15,-
402B/03B* 170,-
429/42 " 10,-
443/59 *' 9,-
460/68 " 9,-
469/73 ** 4,-
474/89 " 170,-
490/99 " 15,-
500/03 " 9,-
504/07 " 7,-
508/12 " 8,-
513/17 " 19,-
518/32 " 325,-
518/37 * 675,-
534/37 * 590,-
537 ** 350,-
538/41 " 15,-
542/43 " 14,-
544/49 ** 20,-
550/55 ** 55,-
556/60 ** 90,-
561/62 ** 12,-
563/67 " 30,-
568/72 " 32,-
573/77 " 24,-
578/81 ** 28,-
582 " 2,-
583/87 ** 20,-
588/91 ** 10,-
592/95 ** 90,-
596/00 ** 15,-
602/06 ** 25,-
607/11 ** 17,-
612/16 ** 21,-
617/40 ** 48,-
641/45 ** 28,-
646/48 " 8,-
649/54 ** 12,-
655/60 " 20,-
661/65 ** 13,-
666/70 ** 19,-
671/75 ** 49,-
676/80 " 14,-

681/82 " 60,-
683/87 ** 15,-
688/94 ** 21,-
695/01 " 17,-
702/06 ** 15,-
707/11 " 19,-
712/21 " 15,-
722/26 " 17,-
727/30 " 6,-
731/37 " 14,-
738/44 " 24,-
745/51 " 20,-
752/58 " 10,-
759/63 " 7,-
764/83 ** 30,-
784/10 ** 20,-
811/35 ** 7,-
836/55 " 38,-
856/75 " 14,-
876/99 " 25,-
900/17 " 18,-
918/38 " 25,-
984/01 " 29,-
ROLTANDING 
1/18 * 540,-
1/18 0 350,-
19/31 * 165,-
19/31 ** 400,-
19/31 0 110,-
33/56 * 295,-
33/56 ** 590,-
33/56 0 225,-
46 " 165,-
57/70 * 110,-
57/70 0 80,-
71/73 * 147,-
71/73 0 120,-
74/77 * 60,-
74/77 o 52,-
78/85 * 55,-
78/85 0 40,-
86/93 0 65,-
86/93 * 95,-
94/101 * 95,-
94/101 0 70,-
LUCHTPOST 
12/13 " 700,-
12/13 0 265,-
BRANDKAST 
1/7 * 1100,-
DIENST 
8 0 165,-
8 m blok van 4 " 1400,-
9/43 0 110,-
16/19 * 110,-
16/24 0 40,-
25/26 " 1275,-
27/40 " 2250,-
44/58 0 15,-
NED.INDIE 
40/59 o 22,-
135/37 * 20,-
138/39 * 10,-
142/48 * 20,-
142/48 0 3,-
167/71 * 16,-
167/70 o 13,-
167/75 * 40,-
167/81 * 70,-
172/75 * 22,-
172/75 0 17,-
182/85 0 6,-

186/94 * 7,-
211/15 * 13,-
211/45 * 60,-
221/25 * 9,-
221/25 0 8,-
230/34 * 9,-
230/34 o 5,-
239/40 ** 5,-
239/40 * 2,-
241/45 * 6,-
241/45 0 4,-
266/71 * 6,-
266/71 0 3,-
274/81 * 300,-
280 * 225,-
290/92 * 16,-
289 **/* 325,-
290/92 0 14,-
293/97 * 28,-
298/08 • 5,-
304/16 o 3,-
309/16 * 10,-
322/32 * 22,-
LUCHTPOST 
1/5 * 18,-
1/5 0 17,-
6/10 * 11,-
13 * 17,-
INDONESIE 
Jakarta 1995 blokken 
m 7 verschillende 
kleuren postfris 175,-
CURACAO 
2 e * 70,-
13/17 * 40,-
13/17 o 17,-
18 O 20,-
18 0 18,-
19/23 0 30,-
24 O 16,-
24 0 10,-
42/43 0 85,-
70 D * 200,-
73 * 8,-
73 0 4,-
74 * 5,-
74 0 3,-
75/81 ** 750,-
81 ** 235,-
82/88 * 35,-
82/103 * 85,-
89/99 * 48,-
89/99 0 35,-
89/102 * 54,-
100/03 0 7,-
100/03 * 9,-
104/20 * 240,-
126/37 * 60,-
141/52 * 90,-
153/57 * 23,-
158/67 * 5,-
168/77 * 15,-
178/81 * 325,-
178/81 ** 525,-
182/84 " 3,-
185/97 * 80,-
196/05 * 15,-
206/08 " 14,-
NED.ANTILLEN 
211/33 * 350,-
230/33 " 475,-
234/38 ** 60,-

239/43 
244 t/m 1112 VOO 

50,-

40% cataloguswaarde 
LUCHTPOST 
4/17 o 
18/25 
18/25 0 
26/40 
26/40 0 
41/68 
45/52 
45/52 
53/68 
69/81 
69/88 
PORT 
21/30 
21/30 o 
31/33 
34/43 
34/43 
44/60 
44/60 
44/60 o 
SURINAME 
21 0 
40 (*) 
65/68 (*) 
104/10 
111/14 
118/26 
127/29 
127/29 0 
137/56 
137/56 o 
141/44 
146/49 
146/49 0 
157/66 
157/66 0 
157/93 o 
167/78 
179/82 
179/82 
183/86 
183/86 
183/86 0 
187/89 
190/93 
190/93 0 
206/09 
206/09 
210/13 
220/43 
247/48 
247/48 0 
274/77 ** 
280/83 
285/94 ** 
295/96 
297/07 
309/11 
312/14 
317/20 
321 t/m 653 voor 

35,-
225,-
225,-

80,-
50,-
65,-
20,-
12,-
15,-
10,-

400,-

10,-
12,-

140,-
390,-
235,-

14,-
9,-

12,-

12,-
165,-
20,-

235,-
6,-

38,-
9,-
4,-

70,-
70,-
26,-
18,-
18,-
6,-
5,-

100,-
295,-

25,-
11.-
14,-
8,-
7,-

12,-
10,-
8,-
9,-
5,-
4,-

210,-
5,-
5,-
9,-

65,-
40,-
6,-

12,-
32,-
24,-
10,-

40% cataloguswaarde 
LUCHTPOST 
1/7 
1/7 o 
27/32 

Graag per omgaande uw bestelling. Af ƒ 250,- franco levering en afhalen in Deventer 21/2 % korting. 
Bestel c.q. reserveer tijdig uw zegels. Bekende klanten op rekening, anders vooruitbetaling of onder rembou 

Betere zegels altijd met certificaat. 
U komt ons in Deventer bezoeken ? Bij voorbaat onze gewaardeerde dank. 

Wij zijn lid van : ' NVPH - Den Haag * ASDA - New York * APHV - Köln * PTS - Londen 

10,-
5,-

12,-

rs. 



POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 

Afgebeeld is een gedeelte van ons kantoor in de Zeestraat 55. 

* * * WIJ ZIJN DE HELE ZOMER OPEN ! * * * 
Kom eens gedurende de vakantie een gezellige dag naar Den Haag. 

U kunt een bezoek aan ons combineren met Scheveningen, 
Panorama Mesdag, Postzegelmuseum etc. 

Wij houden onze prijzen bewust laag. Ons motto is : 

"UW HOBBY HOEFT NIET DUUR TE ZIJN". 
Hiernaast vindt u een kleine selektie van onze juli-partijenlijst. 

De partijen zijn op ons kantoor te verkrijgen maar ook schriftelijk, 
telefonisch, per fax of per E-mail te bestellen ! 

U kunt een jaar lang, gratis en geheel vrijblijvend, onze volledige partijenlijst 
ontvangen door onderstaande bon ingevuld naar ons op te sturen. 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Zeestraat 55 2518AA Den Haag Tel : 070-3625263 Fax : 070-3625415 E-mail: rstibbe7@freeler.nl 

ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 
Openingsti jden: ma /v r 09.00-17.00u, za 10.00-16.00u. Leveringen onder rembours of na vooruitbetaling. 

Bij bestellingen boven de Fl. 150,- zi jn de verzendkosten voor PPC! 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j i ^ p O R M A T I E B O N * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - • * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: OOjuliph 

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

Vul nu bovenstaande bon in en u ontvangt een jaar lang gratis en geheel vri jbl i jvend onze volledige parti jenli jst! 

mailto:rstibbe7@freeler.nl


POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 

Dit IS een selektie van onze juli-partijenlijst De partijen zi|n ook schnftelijk, telefonisch, per fax en per E-mail te bestellen 
5846 AFRIKA 4000 

Vnl pfr In doos 
Blokken Een prachtige verzameling in 9 albums 
Met 1250 blokken Een uniek object met veel 
ongetand materiaal Zo uitgebreid zelden aange 
boden Hoge cataloguswaarde 

6586 ALBANIË 200 
Ongebr /gebr In map 
Een interessante partij waarbij doubletten Met 
veel beter materiaal Hoge cataloguswaarde 

6468 AMERIKA - PRECANCELS 75 
In insteekboek 
Ruim 700 stuks 

6344 AMERIKA (U S A) 200 
Ptr /ongebr /gebr In 2 Davo albums 
1870 1983 Een goed gevulde beginnersverzameling 
Geschikt om mee verder te gaan 

6574 AMERIKA (U S A) 650 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Een interessante uitzoekdoos 

6131 ANDORRA 275 
Ptr /ongebr /gebr In album 
+/ 1962 1972 Een goed gevulde deels dubbel 
verzamelde collectie 

5881 ARABISCHE STATEN 200 
Pfr In tnsteekboek 
Een moliefrijk geheel met zowel getand als onge 
tand materiaal Calaloguswaarde DM 5 000 

4925 AUSTRALIË 250 
Gebr In album 
1913/1976 Een teuke beginnersverzameling met 
veel ouder materiaal 

6414 AUSTRALIË 150 
Ongebr In map 
Collectie 1962 1967 op albumbladen 

6121 BALTISCHE STATEN 150 
Ongebr /gebr In map 
Een rommelig geheet op albumbladen 

6532 BELGISCH KONGO 175 
Vnl gebr In insteekboek 
Doublettenboek met veel zegels 

5048 BERLIJN 200 
Ongebr In map 
Beter materiaal op insteekkaartjes 

6620 BULGARIJE 275 
Ongebr gebr In album 
Collectie 1879/1942 Met beter oud materiaal 

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

6613 CEYLON 125 
Ongebr /gebr In map 
Klassiek op oude albumbladen w o aardig matenaal 

6565 CHINA 300 
Vnl gebr In map 
1949 1959 Een goed gevulde verzameling 

5877 COSTA RICA 75 
Ongebr /gebr In blanco album 
Beginnersverzameling 

5164 CURACAO 400 
Ptr /ongebr gebr In map 
1873/1980 Een goed gevulde verzameling op blanco 
bladen waarbij veel beter materiaal 

6230 DDR 275 
Ongebr gebr In album 
1945 1968 Een goed gevulde beginnersverzameling 

6475 DENEMARKEN 500 
Vnl gebr In tnsteekboek 
Een klem boekje met vnl ouder materiaal 
Waarbij veel hoog genoteerde zegels 

6049 DOMINICA 85 
Pfr /ongebr /gebr In map 
Verzameling op albumbladen Met veel motief 

6229 DUITSE RIJK 275 
Ongebr /gebr In blanco album 
Beginnersverzameling Veel zegels Geschikt om mee 
verder te gaan 

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

5444 DUITSLAND 650 
Gebr In Davo album 
Bund en Berlijn 1946/1990 Een mooie verzameling 
met zeer veel materiaal Geschikt om mee verder te 
gaan Cataloguswaarde DM 5 000 

6358 DUITSLAND 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een interessant boek met vooroorlogs materiaal 

6064 DUITSLAND BUND 
Gebr In doos 
Op kaartjes Vnl modern materiaal Geschikt voor 
de rondzenddienst 

6185 DUITSLAND BUND 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Kombinaties uit postzegelboekjes Waarbij iets 
Berlijn en D D R Schaars materiaal 

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

5205 ENGELAND 
Ongebr In map 
Een mooi geheel met klassiek materiaal Zeer 
geschikt voor de vergevorderde Engeland verzame 
laar Uitgebreid met veel plaatnummers 
Cataloguswaarde ruim Stanley Gibbons GBP 5 000 
Bezichtigen op verzoek 

6355 ENGELAND 
Vnl gebr In insteekboek 
Doublettenboek waarbij iels gebieden 

6426 ENGELAND 
Ongebr /gebr In map 
1952/1967 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen waarbij fosfor 

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

6535 ETHIOPIË 
Ptr /ongebr /gebr In insteekboek 
Interessant doublettenboek 

6454 FAROER 
Pfr In map 
1975/1998 Een komplete verzameling op albumbl 

6482 FIJI 
Pfr /ongebr /gebr In album 
t/1900/1985 Goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal Waarbij veel motief 

6052 FINLAND 
Gebr In insteekboek 
Handelsvoorraad met veel voornamelijk eenvoudig 
materiaal Geschikt voor wederverkopers 

6387 FINLAND 
Gebr In album 
Beginnersverzameling tot 1992 

6543 FINLAND 
Pfr In map 
+/ 70 postzegelboekjes 

6534 FRANSE KOLONIEN 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Interessante partij met veel motief 

6633 FRANSE KOLONIEN 
Vnl pfr In 3 insteekboeken 
Een mooie verzameling met veel beter materiaal 
van de betere landen Zoals Antartica [ ff 15 000] 
Zeer geschikt voor de gevorderde verzamelaar 
Maar ook voor handel en wederverkopers 

6623 GILBERT & ELLICE 
Pfr /ongebr In album 
1911/1975 Een mooie op enkele zegels na 
complete verzameling 

4715 GUERNSEY 
Pfr In album 
1969/1985 Een vrijwel komplete verzameling 

6234 HAITI 
Pfr /ongebr In album 
Voornamelijk jaren 60 Verzameling met veel motief 
en iets doubletten 

6218 HANNOVER 
Gebr In map 
Voorafstempelingen Een mooi opgezette collectie 
met uitgebreide omschrijvingen Met ook enkele 
paren en brieven 

6563 HONQ KONG 
Vnl ongebr In insteekboek 
Een mooi geheel met voornamelijk jaren 80 en 90 
maar ook iets ouder materiaal Gedeeltelijk met 
potlood op de achterkant beschreven 

6365 HONGARIJE 
Pfr In 4 albums 
1970 1994 Een vrijwel komplete verzameling 

6527 IJSLAND 
Pfr /ongebr /gebr In Davo album 
1902/1982 Beginnersverzameling 

350 

200 

600 

900 

2250 

165 

250 

225 

180 

400 

425 

225 

125 

250 

145 

3500 

700 

350 

175 

800 

600 

800 

165 

6631 INDIA 200 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een interessante partij met veel klassiek 
Waarbij doubletten 

6604 INDONESIË 725 
Pfr /ongebr In insteekboek 
Verzameling in insteekboek Ris serie exi 2 rupia 
Gat waarde fl 5000 

6384 ITALIË 275 
Gebr In album 
Een goed gevulde beginnersverzameling tot 1993 

8304 JERSEY 300 
Pfr In map 
1969/1986 Een vrijwel komplete verzameling op 
insteekbladen 

4547 JOEGO-SLAVIE 225 
Ongebr /gebr In map 
Een leuke partij op albumbladen met vnl ouder 
materiaal 

6106 JOEGO-SLAVIE RELATED 175 
Ongebr /gebr In map 
Verzameling op albumbladen waarbij veel gebieden 

6594 LITHOUWEN 275 
Ongebr /gebr In map 
Een mooi geheel op albumbladen 

5968 LUXEMBURG 600 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1859/1993 Na 1960 kompleet Een mooie verzame 
ling Geschikt om mee verder te gaan Deels dubbel 
verzameld 

6305 MAN ISLE OF 135 
Pfr In map 
1973/1986 Een vrijwel komplete verzameling op 
insteekbladen 

6557 MICRONESIA 250 
Pfr In insteekboek 
Een mooi geheel met voornamelijk modern materiaal 
Waarbij veel motief Nominale waarde ruim $ 100 

6253 NEDERLAND 500 
Ongebr /gebr In album 
+/ 1900/1975 Een goed gevulde verzameling 
waarbij iets Antillen Een mooi geheel met veel 
betere series 

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

6512 NEDERLAND 300 
Gebr In album 
Kleinrond stempels Een mooi geheel geschikt voor 
de specialist 

6515 NEDERLAND 550 
Gebr In insteekboek 
Stempels Een interessant geheel Geschikt voor de 
specialist 

6549 NEDERLAND 200 
Gebr In insteekboek 
Kleinrond stempels 

6404 NIEUWE HEBRIDEN 325 
Vnl ongebr In map 
Collectie op Yvert bladen w o beter materiaal 
Cataloguswaarde ff 4925 

6476 OCEANIe 425 
Pfr /ongebr In map 
Polynesie Een mooi geheel met veel motief en veel 
beter materiaal Cataloguswaarde ruim ff 7 000 

6097 OOSTENRIJK 250 
Ongebr /gebr In album 
1860/1980 Een beginnersverzameling Geschikt om 
mee verder te gaan 

6098 SPAANSE KOLONIEN 350 
Pfr /ongebr In album 
Een mooi geheel waarbij tevens iets Andorra 
Veel motief Met schaars materiaal 

4312 TONGA 300 
Ongebr /gebr In map 
Een kleine verzameling op albumbladen waarbij 
veel ouder en beter materiaal 

5637 TUVALU 325 
Pfr In album 
1976/1982 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel extra s Waarbij veel motief 

6603 ZUID AMERIKA 650 
Vnl gebr In insteekboek 
Klassieke collectie en oud malerual Hoge catw 

6618 ZWITSERLAND 650 
Pfr /ongebr /gebr In 2 inst boeken 
Waaronder leuk klassiek en Pro Juventute 
Zeer hoge cataloguswaarde 



VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft. Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse. En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse. 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos. 

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 
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KILOWAAR MET VEELAL 1 9 9 7 / 1 9 9 8 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk . grote sortering 
W. Europa : grote sortenng + hoge waarden 
Skandinavié: grote sortenng met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk : grote variatie + hoge waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

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

Levenng uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op: 
Giro rek.nr 7832196 of SNS bank rek.nr 82.19.07.581 

Levering onder rembours + ƒ 12,50 porto Filatelistische frankering 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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

16,00 

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

130,00 
22,00 
38,00 

20,00 
40,00 
15,00 

I k g 
150,00 
240,00 
135,00 
180,00 
120,00 

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 
50,00 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filateiistische benodigdheden. 

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

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, helemaal! 

U hoeft niets vooruit te betalen. Ook geen borgsom. U kunt het 
abonnement op elk moment beëindigen. Kan het makkelijker? 

L I T I flTE^G^M^D 
POSTBUS 1051 5144 CB WAALWIJK 

nyan TEL. 0416-331451 
JZ-ili=j FAX 0416-342856 

booklets@telebyte.nl 

N I E U W ZEELAND 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

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

email: nzstamps @ hotmail.com 

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

mailto:booklets@telebyte.nl


INVENTARISATIE BOX 
ElndelüK is het zover: 
WIJ OPENEN ONZE KLUIZEN!!! 
Eens in de zoveel tijd gebeur t het: De totale 
opru iming van de overtollige voor raden post
zegels, boeken, pakket ten , series , b lokken en 
nog veel meer. Deze tijd is weer aangebroken. 
COLLECTORS INTERNATIONAL ru imt zijn 
voorraad op en heeft dit verdeeld in een paa r 
h o n d e r d t a l dozen: De INVENTARISATIE 
BOXEN. U treft in deze INVENTARISATIE 
BOX zeer veel postzegels aan met een zeer 
hoge cataloguswaarde. Vele complete series 
en blokken, pakket ten en zelfs complete volle 
nieuwe ins teekboeken met een zeer hoge 
losse verkoopwaarde en nog veel meer . 

W3t treft U 0.3. 3311! Een korte opsomming van een deel van de inhoud: Diverse postzegel
pakketten met een winkelwaarde van circa F 29 - , een nagelnieuw grootformaat insteekalbum 
boordevol complete series en blokken (winkelwaarde ruim F 39,-), een uniek gedenkblad van een 
Europees land, een partij blokken op insteekbladen (winkelwaarde F 57.-), Postfrisse set 3D-zegels 
(zeer waardevol en zeldzaam), minimaal 20 insteekkaarten boordevol complete series en blokken, 
set van blok van 4 DDR, diverse blokken en complete series, partij complete series in zakjes. Partij 
Eerste Dag Bladen en Maxi Kaarten, postfrisse set Albanië uit 1928 (Cataloguswaarde DM 250,-), 
Grootformaat insteekkaarten met vele mooie blokken en series, 2 blokken motief Honden ter 
waarde van DM 70,-, partijtje kilowaar grootformaat en nog veel meer. 

GARANTIEBIJLAGE Naast de indrukwekkende hoeveelheid zegels die 
u in deze INVENTARISATIE BOX aantreft, ontvangt u daarnaast nog 
eens GRATIS een postfrisse partij met een gezamelijke waarde van 
ruim F 340-

Uw persoonlijke 
INVENTARISATIE BOX 
staat voor u klaar. Mis deze 
kans niet. Bestel vandaag! 

o? =OP 

ALLES SAMEN SLECHTS 

F 99. 
+ F 7,- als bijdrage in de portokosten 

BESTEL NOG VANDAAG UW PERSOONUTJKE INVENTARISATIE BOX DOOR 
OVERMAKING VAN F 99.- + F 7.- BIJDRAGE EV DE PORTOKOSTEN OP GIRO 3152323 
T.N.V.: COLLECTORS ESTERNATIONAL POSTBUS 9823 3506 GV UTRECHT 
Vraag ook onze GRATIS uitgebreide aanbiedingenlijst aan met vele honderden 
aanbiedingen van samenstellingen, verzamelingen, restdozen, partijen en nog veel meer. 
Prijzen reeds vanaf F 2.50. 

Vtr /endmg onder Rembours of na 
\(i(>nmbetahng op giro S152H2S 
R( nlb<>ul^ kosten F 15 
Omrixilen of terugga\e uilgt slok n 
Zolang dt vooriaad sritkl 

Collectors 
INTERNATIONAL 

POSTBUS 9823 • 3506 CV UTRECHT 
Postbank: 3152323 • KvK Utrecht 30150319 
Tel: 030 - 2719714 
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BAS VISSER: 'ER ZIT TOEKOMST IN 
HET THEMATISCH VERZAMELEN' 

Groothandelaar ziet filatelie voorlopig niet verdwijnen 
D O O R T H O M A S L E E F L A N G 

Een familiebedrijf, dot van Bos Visser (42). Vijfenvijftig joor geleden startte J.A. (Jan) 

Visser de firmo in 'Dordt' en nu stoot het bedrijf met zijn vijftien voste medewerkers in 

de top-drie van Europese postzegelgroothandels. Bas Visser levert de emissies van zo'n 

tweehonderd landen oon de Nederlandse hondel, maar bedient doornaost sinds 1994 

onder de naam EuroColleci met evenveel genoegen ook particuliere consumenten. 

gels; wat zeg je me daarvan?!' 
Bas Visser heeft een duidelijk 
beeld van wat er te gebeuren 
staat: 'Er moeten voor het ver
zamelen van postzegels nieuwe 
doelgroepen gevonden worden. 
Bij de media zou interesse ge
wekt moeten worden voor de 
charme en de belangrijkheid 
van de filatelie. Vergeet niet: 

Bas Visser zit zelf sinds 
1974 in het vak. Met een 
korte onderbreking voor 

het vervullen van z'n dienst
plicht is hij dus een kwart eeuw 
actiefin de filatelie. En dat op 
hoog zakelijk niveau: hij telt 
mee in de postzegelwereld. 
Hoe staat die wereld er trou
wens voor, heeft het allemaal 
nog zin en toekomst? Die vraag 
leggen we Visser voor. 
'Het thematisch verzamelen 
wint terrein op het traditioneel 
verzamelen,' zegt de Dordte-
naar. 'Traditioneel- het woord 
zegt het al. Niet alleen wordt 
het steeds lastiger om een land 
compleet te krijgen en te hou
den, maar ook de vergrijzing 
van de verzamelaars is niet 
gunstig voor het imago van het 
oude vertrouwde postzegelen. 
Dat is niet alleen hier zo, het is 
een wereldwijd verschijnsel. Je 
ziet heel duidelijk een verschui
ving naar de thematische kant 
van de filatelie. Dat spreekt 
vooral jong-volwassenen en na
tuurlijk de jeugd sterk aan.' 
Visser wijst erop dat het niet zo
zeer de 'echte filatelisten' zijn 
die zich met thematische filate
lie bezighouden. Niet zelden 
vormen thematische zegels een 
onderdeel van een andere, veel
omvattender liefhebberij of in
teressegebied. 'Iemand die bij
voorbeeld gek is van models
poortreinen koopt dan een aan
tal zegels mettreinen als mo
tief, om die vervolgens keurig 
ingelijst aan de wand van z'n 
hobbykamer te hangen, naast 
foto's van stations of locomo
tieven,' legt Visser uit. 'Speelt 
iemand viool, dan is de kans 
groot dat hij of zij zich zo nu en 
dan wat zegels met componis
ten of snaarinstrumenten erop 

® 
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aanschaft. Enzovoorts, enzo
voorts, zou ik bijna zeggen. Zo 
zien /ans van Elvis Presley of 
Marilyn Monroe de postzegels 
met afbeeldingen van hun ido
len niet zozeer als filatelistische 
stukjes, maar meer als leuke 
plaatjes.' 
Gezien het grote aantal landen 
dat Vissers bedrijf onder zijn 
hoede heeft, en het bijna onein
dige aanbod aan thema's moet 
er in Dordrecht heel wat om
gaan. Bas Visser: 'We hebben 
ruim vijfhonderd verschillende 
motieven in de aanbieding en 
er komen steeds nieuwe bij. De 
vraag naar die zegels neemt, 
zoals ik al zei, nog steeds toe. 
Los daarvan is de markt heel 
trendgevoelig. Zo zijn op dit 
moment hologramzegels erg in 
trek en - uiteraard - ook de ze
gels met figuren uit de Disney
stal.' 
Wat die laatste categorie betreft 
zegt Bas Visser dat het niet 
meevaltom 'Disney' compleet 
te krijgen. De groothandelaar: 
'Er is namelijk zóveel: zo'n zes
tig landen hebben inmiddels 
Disney-zegels uitgegeven, het 
aanbod van die zegels was 
groot.' Inderdaad, was, w a n t -
zo maakt Visser duidelijk - Dis
ney heeft de licensies inmiddels 
ingetrokken. 'Vraag me niet 
waarom,' zegt hij. 'Waarschijn
lijk bracht het te weinig op. Dat 
neemt niet weg dat ze nu ieder
een die zonder toestemming 
een Disney-c/7aracterop een ze
gel zet op z'n nek springen. Het 
is leuk spul, die Disney-zegels: 
ze zijn uitstekend geschikt voor 
de jeugd en ook prima voor be
ginnende verzamelaars.' 
De jeugd van tegenwoordig, zo 
houden we Visser voor, zit toch 
liever achter de computer dan 

Postzegelgroothandelaar Bas Visser ' .postzegels zijn een bron van kennis 

gebogen overeen insteekboek-
je? je zou denken: nog even, en 
het is afgelopen met de filatelie. 
Visser: 'Nou nou, u bent wel èrg 
pessimistisch. Een hobby die al 
nonderdzestig jaar bestaat zal 
echt niet zo snel verdwijnen. 
Maarikgeeftoe:daterdoor de 
branche, en dan te beginnen bij 
de diverse posterijen, wel wat 
moet worden gedaan om het 
nogal stoflRge imago van de fila
telie te veranderen - ik denk dat 
vrijwel iedereen dat met me 
eens zal zijn. Veel postadminis-
traties voorzien hun eigen mai
lings nog niet eens van postze-

postzegels zijn een bron van 
kennis - ze kunnen je belang
stelling wekken voorde meest 
uiteenlopende onderwerpen. 
Een voorbeeld? Neem de nieu
we luchthavens van Hongkong 
en Macau: daar zijn vorig jaar 
prachtige zegels van uitgege
ven. Luchtvaart-frea/rsen lucht
postverzamelaars zullen ze wel 
nebben, daar heb je het weer, 
het thematisch collectioneren. 
Maar tegelijkertijd kan de con
sument óók wat van die zegels 
opsteken, namelijk dat er nieu
we luchthavens in die regio zijn 
gekomen. Daar zou 'Filatelie' 
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nu eens een mooi verhaal over 
kunnen maken; die luchthavens 
zijn namelijk door Nederlan
ders en Belgen aangelegd.' Vis
ser, echt enthousiast nu: 'De 
gevarieerdheid van thematische 
uitgaven is onvoorstelbaar 
groot; die biedt mogelijkheden 
te over om er in de media - met 
de televisie voorop - aandacht 
aan te schenken.' 
Dat de thematische filatelie zijn 
onverw/achte kanten heeft blijkt 
als we opperen dat sportzegels 
wel goed zullen lopen. Bas Vis
ser: 'Nee, dat valt tegen. Zelfs 
die Euro 2000-dingen deden 
niets. Sportliefhebbers hebben 
kennelijk geen binding met 
postzegels. Dat ligt in de Ver
enigde Staten wel anders. Als je 
de ontwikkeling van de filatelie 
al zou willen voorspellen, dan 
doe je er goed aan naar Ameri
ka te kijken. Daar heeft het the
matisch verzamelen de geijkte 

manier van postzegels verza
melen allang ingehaald. Sport
helden, maar ook filmsterren en 
popartiesten doen het daar op 
zegels prima. Ze hebben in de 
Verenigde Staten veel meereen 
beeldcultuur dan hier. Bijna ie
dere Amerikaan verzamelt wel 
iiasefca/Z-plaatjes en -zegels; 
dat is bijna een nationale hobby 
daar. En ook de Disney-zegels 
worden er gretig verzameld.' 
De meest exotische themati
sche zegels dragen vaak de na
men van bananenrepublieken, 
je krijgt de indruk dat daar maar 
wat wordt aangerommeld met 

die dingen. Als iemand zich 
met een fors bedrag bij de 
'postadministratie' van zeg Sal-
magundiëzou melden, kan-ie 
zichzelf dan op een postzegel 
laten afbeelden? Bas Visser 
neemt even de tijd en wrijft zich 
over de kin. Je ziet hem denken: 
zal ik of zal ik niet? Dan zegt hij 
bedachtzaam: 'Ik weet het niet 
zeker, maar ik denk het eerlijk 
gezegd wel. Er zijn van die lan
den waar tegen betaling eigen
lijk alles mogelijk is. Dus waar
om zou dat dan niet kunnen?' 
Zakendoen met het buitenland 
met zoiets officieels als postze
gels als negotie, is dat eigenlijk 
niet erg ingewikkeld? vragen we 
postzegelgroothandelaar Vis
ser. 
'Mijn vader heeft in het verle
den veel contacten gelegd, dat 
scheelt,' zegt hij. 'Zelf onder
houd ik die contacten natuurlijk 
en ik probeer ook nieuwe rela
ties aan te knopen met postad-
ministraties en dealers in het 
buitenland. Ja, dat is inderdaad 
een vak apart, maar ik ben er 
thuis mee opgegroeid. De ge
middelde verzamelaar schijnt 
het kennelijk heel gewoon te 
vinden dat hij bij z'n vaste post
zegelhandelaar de nieuwe post-
frisse emissies van, pakweg, 
Oman kan kopen. Wat daarvoor 
allemaal nodig is geweest, dat 
gaat aan hem voorbij. En zo 
hoort het ook, natuurlijk. Maar 
neem van mij aan dat het heel 
moeilijk is bij Arabische staten 
een voet tussen de deur te krij
gen op filatelistisch gebied. Dat 
lukt soms gewoon niet. In een 
aantal gevallen heb ik dankzij 
mijn contacten - zoals die met 
postzegeldrukker Joh. Ensche
dé, die me soms aan een adres 
kan helpen - wèl succes. Het ty
pische is namelijk dat ze in die 
streken nauwelijks geïnteres
seerd zijn in de commerciële 
verspreiding van hun postze
gels; daar zien ze het belang to
taal niet van in. De zegels zijn 
daar veel meereen statussym
bool voor het staatshoofd. En 
ja, als je zoals zij in je achter
tuin maar een gat hoeft te gra
ven en je hebt weer een olie
bron, dan is jouw geld daar 
niets waard en dan is commer
cie absoluut geen drijfveer om 
je op dat punt van dienst te 
zijn.' En wat dan? Visser: 'Nou, 
dan kom je als handelaar dus 
terecht bij een enigszins louche 
Arabier, die een neefje heeft dat 
is bevriend met de broer van ie
mand die part-time op het post
kantoor werkt. En die broer kan 
dan misschien iets voor je rege
len - zo ligt dat ongeveer in die 
regio. Als dat dan lukt, dan kan 
ik daarvan écht genieten.' 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 2 september 2000 
haar 109® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en l<isten enz. 

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

Vraag onze gratis catalogus aan .'.' 

DE VALK P H I L A T E L I E ^ 
332/45 
350/55 
379/91 
356//VD 
379A/D 
374/78 
392/96 
397/01 
402/03 
404 
405/21 
422 
423/27 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 
500/03 
504/05 
606/07 
S08/12 
513/17 
518/33 
538/41 
542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 

31,25 
4150 

8,75 
122,00 

9.00 
18 00 
5,25 
2 75 
8,75 
0 20 
2,40 
0,20 
100 

10,00 
0,15 
1,50 
3,60 
4,25 
8,60 
4,00 

175,00 
9,00 
6,75 
9,00 
2,90 
4,50 
8,75 

19,25 
395,00 

18,00 
12 00 
19,75 
2,75 

61.25 
93,75 
11,75 
29,50 
32,50 
24,50 
28,75 
2,75 

20.00 
10,00 

L E T 0 
Vanaf ƒ E 
Bestellen 
SP ECH 

592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 
637/40 

85 00 
15,75 
0,75 

23,75 
16,25 
21.25 
12.75 
36,00 

465b/634b 18,00 
641/45 
646 
647/48 
649/53 
654 
655/59 
660 
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 
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 

P ! 

3125 
3 00 
5,60 

15,00 
1,25 

20,00 
1,80 

13,50 
17 50 
44,00 
14,00 
52,00 
14,00 
15,40 
6,00 
8,80 
8 60 

15,50 
17,25 
1,10 
1,20 

1125 
1,20 

15 75 
315 
1,85 
9,25 
3,85 

16.00 
7,50 
3,25 

13 75 
9,25 
0,40 

! 
0,- franci 
uitsluite 

TENKA 

NEDERLAND POSTFRIS 
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 
807/10 
811 
812/15 
816/17 
818/19 
820 
827/28 
829 
830/34 
835 
836/38 
839 
840/41 
842/46 
847/48 
849/53 
854 
855 
856/57 
858 
859/63 
868/69 
870/74 
875 
876 
877/81 
882/83 
884/85 
886/88 

6,15 
160 
6,30 
3,00 

10.50 
1,10 
6,00 
125 
7,00 
1,60 
0,45 
3 50 
135 
3,00 
0 90 
0,20 
1,80 
0,30 
1.00 
0,20 
0,45 
0,20 
2,40 
0,20 
1,05 
1,65 
0,65 
140 
0,30 
2,10 

3125 
0,20 
0,55 
2,50 
1.75 
0,30 
165 
2 00 
0,20 
150 
1.00 
1,65 
8,75 

^ l E U W 
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nd per 
MP 1 

brie 
55 

889/93 
894/98 
899 
900 
901/03 
906/07 
908 
909/11 
912/16 
917 
918/19 
920/24 
925/26 
927/29 
930 
931 
932/36 
937 
938 
941/51 
952/58 
952/58b 
963 
964 
965/69 
970 
971/72 
973/74 
975/77 
978/82 
983 
984 
985/89 
990/91 
992/95 
996/00 
1001 
1002 
1003/06 
1007/08 
1009 
1010/11 
1012/14 

1.50 
195 
345 
0,20 
2,20 
0,85 
0 20 
1 15 
2,50 
5.75 
105 
2,50 
1,25 
2,25 
0,30 
0,25 
2,70 
6.25 
0 25 
9,50 

27 50 
27,50 

0 30 
0,30 
3,25 
0.25 
140 
1,10 
1,50 
310 

11,50 
0,20 
4.00 
125 
2,50 
2,00 

17,75 
0,20 
3,00 
1,65 
0,30 
105 
1,00 

A D R E ! 
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Rechter zo za\ dl 
cnuclop ter 

gelegenheid van de 
Dag van de 

Postzegel 2000 er 
uitgaan zien 

(ontuierp: 
P. Walrauen, 
Amersfoort). 

Daß van de Tostzegefzooo 

fiiitkoeli Roltetdam 'Dm fdui^ iSio 

POSTZEGELSHOW POSTEX WORDT OP 2 0 , 21 
EN 22 OKTOBER IN APELDOORN GEHOUDEN 

De Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen 
(GSE), het samenwer
kingsverband van Bond, 
PTT en de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze
gelhandelaren (NVPH), 
organiseert van vrijdag 
20 tot en met zondag 22 
oktober in de Americahal 
in Apeldoorn weer een 
evenement van formaat, 
waarbij vele facetten van 
de fdatelie aanwezig zul
len zijn. Het evenement, 
de Postzegelshow Postex, 
zal evenals vorig jaar 
worden georganiseerd in 
samenwerking met de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars. Deze vereniging 
heeft een groot aantal 
zeer enthousiaste leden, 
die vorig jaar hebben be
wezen een evenement 
van deze omvang te kun
nen organiseren. Het is 
daarom de bedoeüng om 
dit evenement elk jaar in 
de maand oktober in de 
Americahal in Apeldoorn 
te houden. 
Op zaterdag 21 oktober 
wordt de Dag van de 
Postzegel gevierd, waar
voor weer een bijzondere 
envelop en een stempel 
zijn ontworpen. De enve
lop is ontworpen door 
Paul Walraven en wordt 
dit jaar in vierkleuren
druk uitgevoerd. Een af
beelding vindt u op deze 
pagina. Het motief op de 
envelop is een postkoets 
uit 1830, die ooit al eens 
is vereeuwigd op een 
dubbel-tegel, die door de 
Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philate
lie is vervaardigd. Het be
stuur van deze stichting 
heeft toestemming gege

ven om de voorstelling 
op de envelop te plaat
sen. De tekst van de in de 
envelop bijgesloten kaart 
is verzorgd door het Mu
seum voor Communica
tie. Naast de gebruikelij
ke activiteiten op een ten
toonstelling, geeft dit 
jaar ook het Landelijk 
Overleg Gespecialiseerde 

verenigingen (LOG) acte 
de presence. Door de in
zet van haar voorzitter, 
de heer Jacobs, hebben 
veel gespecialiseerde ver
enigingen gehoor gege
ven aan zijn oproep om 
met een stand aanwezig 
te zijn om daarin hun 
specialisme te tonen. 
Ook zullen er dit jaar 
weer tafeltjes en stoelen 
beschikbaar zijn, waar 
verzamelaars hun dubbe-

Amcncaiial Apeldoorn: ...plaats uiaar straks Postex uiordtgchoudcn.. 

Ie zegels kunnen ruilen 
of verkopen. De kosten 
voor het gebruik van ta
fels en stoelen worden zo 
laag mogelijk gehouden. 
Waar wel streng op zal 
worden toegezien is dat 
deze voorziening uitslui
tend bestemd is voor ver
zamelaars en niet voor 
semi-handelaren. Voor
waarde om daar plaats te 
nemen is dat men lid is 
van een vereniging die is 
aangesloten bij de Bond. 
Om misverstanden te 
voorkomen wordt aanbe
volen dat men kan aanto
nen dat men lid is van 
een vereniging. Boven
dien wordt men nu al ge
adviseerd zich vroegtijdig 
aan te melden en op te 
geven voor welke dag 
men een tafel wil reserve
ren. In het volgende 
nummer van Filatelie 
wordt u hierover nader 
geïnformeerd. 

' B E G E L E I D I N G 
W O R K S H O P 

B E G I N N E N D E 
( B. B. E.) 

E X P O S A N T E N ' 

OP VRIJDAG 20, ZATERDAG 21 OF ZONDAG 22 OKTOBER 2000 
IN DE AMERICAHAL TE APELDOORN 

De workshop Is bedoeld voor alle docenten van de Bondscursus Begeleiding BIJ 
Filatelie (B.B.F.) en voor alle oud cursisten die na het afsluiten van de cursus hsbträn 

besloten competitief aan tentoonstellingen mee te doen en hun Icennis daarover willen 
aanvullen. Overige beiangstellenden zijn eveneens weii<om. Op alle dagen is de 

aanvang van de worltshop om 11.00 uur en duurt ongeveer VA uur. 
Het Is aan te raden de brochure Begeleiding Beginnende Exposanten vóóraf te 

bestuderen. 

De workshop wordt begeleid door de commissie Juryleden 
Daan KoeiewIJn en Frans Leijnse. 

Direct na uw aanmelding ontvangt u de brochure BBE zodat u onmiddellijk met de 
voorstudie kunt beginnen. De brochure kost f 11.00 inci. portokosten. 

Meldt u aan bij het Bondsbureau, individueel of in groepsverband. 

http://www.nbfv.nl
mailto:webmaster@nbfv.nl


OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN 
IN HET JAAR 2000 

In het hieronder afge
drukte overzicht worden 
de tentoonstellingen ver
meld die in de loop van 
dit jaar nog worden ge
houden. 
In de eerste kolom staat 
de datum van de tentoon

stelling, in de tweede de 
naam van de expositie en/ 
of de naam van de orga
niserende vereniging, in 
de derde de locatie waar 
de tentoonstelling wordt 
gehouden en in de vierde 
kolom is de soort ten

toonstelling of categorie 
en het aantal kaders aan
gegeven. 
De afkortingen beteke
nen het volgende: 
P = propagandatentoon
stelling; 
W = wedstrijdtentoon
stelling; 
J = jeugdtentoonstelling. 

1528 sep 

2324 sep 

7  8 okt 

2022 okt 

2122 okt 

2122 okt 

2729 okt 

2829 okt 

45 nov 

45 nov 

18 nov 

Jubileum Philatelistenclub Rotterdam 
A Dijkman, Mauvelaan 24, 3141 KL 
Maassluis 0105915644 
60 jaar LVvPV Leiden W Hogendoorn, 
Burgertiof 28 2353 VW Leiderdorp 
0715418741 
70 jaar 's Hertogenbossche Fii Ver 
G W M Schreurs, De Breautelaan 1, 
5263 GB Vugt 0736566224 
POSTEX GSE/NVPV evenement 
B Mol, Drossaardslaan21, 
4143 BD Leerdam 0345613002 
RAJA 2000 (Limphilex XXXI) G P A H 
Hendrikx, Irenelaan 27, fiflOfi HB Weert 
0495533862 
39" Dag van de Aerofilatelie J D H van 
As Dintel 22, 2991 RC Barendrecht 
0180614430 
PhilaEmmen 2000 G de Vries, 
Veldakker 56, 7841 AH Sleen 0591
361814 
Comité Dag v d Postzegel Amsterdam 
J C van der Bijl, Houtrijkstraat 9, 1165 
LL Halfweg 0204974024 
250 jaar Berg en Dal J M Rijsdijk, 
Postweg 37, 6523 KR Nijmegen 024

3221596 
Geinpost2000 A J S Vis, 
Tentwagendrift 3, 3436 AC Nieuwegein 
0306049758 
Noordphila 2000 R O Oberink, 
Valkenierslaan 1, 9301 KM Leek 050
5019547 

Gemeente Archief 
RotterdamC 

Boerhavemuseum 

Soc Cult Centrum Helftlieuvel, 
Helftheuveipassage 115, 
'sHertogenbosch 
Americahai, Laan van Enca 50, 
Apeldoorn 

School Philips van Home, 
Wetthastraat 1 Weert 

Luchtvaartmuseum Aviodome, 
Schiphol 

HAVO/MAVO Boemiarkeweg, 
Emmen 

Oosterkerk, Kleine 
Wittenburgerstraat 1, 
Amsterdam 
Golden Tulip Val Monte, Oude 
Holleweg 5, Berg en Dal 

Buurtcentrum De Brink, 
Parelduiker 13, Nieuwegein 

Nienoordcollege, 
Waezenburgiaan 51, Leek 

P 
105 

P 
60 

P 
200 

\N3 
300 

W3 
300 

P 
100 

P 
150 

W2 
250 

P 
50 

W3/J 
150 

P 
260 

OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN 
IN DE JAREN 2001 EN 2002 

In het hieronder afge
drukte uoorlopye over
zicht treft u de tot nu toe 
aangemelde tentoonstel
lingen in de jaren 2001 en 
2002 aan. 
In dit overzicht vindt u 
voor zover bekend  de 
volgende gegevens sa

mengevat. In de eerste 
kolom staat de datum van 
de tentoonstelling, in de 
tweede de naam van de 
expositie en/of de naam 
van de organiserende ver
eniging, in de derde de 
locatie waar de tentoon
stelling wordt gehouden 

en in de vierde kolom de 
soort tentoonstelling/ca
tegorie en het aantal ka
ders. Het gaat om de 
stand van zaken per 20 
mei 2000. De afkortingen 
betekenen het volgende: 
P = propagandatentoon
stelling; 
W = wedstrijdtentoon
stelling; 
I = jeugdtentoonstelling. 

2425 maart 2001 

2022 april 2001 

1012 mei 20001 

1920 mei 2001 

20 oktober 2001 

2628 oktober 2001 
1 

1617 november 2001 

Voorjaar 2002 

35 mei 2002 

31 aug3 sep 2002 

■> okt 2002 

1921 okt 2002 

2324 nov 2002 

ASTAPHIL PV De Philatelist, Geleen 

ROTTERDAM 2001 Stichting Comité 

Dag van de Postzegel Rotterdam 

Filatelistenver De Globe 

Dag van de Jeugdfilatelie 

JFN / NVPV Afd Alphen a/d Rijn 

PV Zeeuwsch Vlaanderen 

NVPV/GSE evenement 

PV De Globe, Afd Barneveld 

Dag van de Jeugdfilatelie 

JFN / Ver van Postz Veiz Tilburg 

Noordphila 2002 / Birdpex 4 

Fil Ver Roden/Leek e 0 

AMPHILEX 2002 

PTT 1 s m NBFV en NVPH 

25 jaar PV De Helm Helmohd 

GSE/NVPV evenement 

50 jaar Ned Ver voor Thematische Filatelie 

Astatheater, Beek 

Ahoy, Rotterdam 

Tennis en Squash Park, Ede 

Sporthal de Oude Vaart, 

Terneuzen 

Amencahal Apeldoorn 

Veluwehai, Barneveld 

Tilburg 

Nienoordcollege, 

Waezenburgiaan 51, Leek 

RAI, Amsterdam 

Helmond 

Americahai, Apeldoorn 

Cultureel Centrum Theothorne, 

Dieren 

P100 

W1500 

W2AW3/J 

1kader 
Open Klasse 
480 

J 

P 100 

P/W3/J 

1kader 

P 120 

J 

400 

W1 

1750 

W3/1kader 

W3/J/1kader 

W3/J/1kader 

500 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR 
DE HEER E.B. STUUT 

Ter gelegenheid van Ko
ninginnedag werd de 
heer E.B. Stuut in Appin
gedam benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje 
Nassau. De heer Stuut 
ontving deze onderschei
ding onder meer voor 
zijn jarenlange verdien
sten in de fdatelie en met 
name voor de Postzegel
vereniging Appingedam. 
De heer Stuut vervult in 
die vereniging sinds igög 
de bestuursfunctie van 
penningmeester en 
treedt bovendien op als 
penningmeester van de 
veilingen en de vijfjaar
lijkse tentoonstellingen 
van de vereniging. Bo

vendien is hij sinds 1973 
jeugdleider van de vereni
ging; hij kreeg daarvoor 
in iggS de Bronzen Speld 
van de Stichting Jeugd Fi
latelie Nederland. 
Voor zijn vele verdiensten 
werd de heer Stuut in 
iggg door de Bond on
derscheiden met de Gou
den Bondsspeld. 
De heer Stuut is een ver
woed verzamelaar, waar
bij hij zich in het bijzon
der bezig houdt met de 
posthistorie van Surina
me. Hij neemt ook regel
matig deel aan tentoon
stellingen. 
Wij wensen de heer Stuut 
van harte geluk! 

HUISVESTING 
BONDSBUREAU 

Zoals bekend zoekt het 
Bondsbestuur al geruime 
tijd een andere accom
modatie voor het Bonds
bureau om de huidige 
kosten van huisvesting te 
verminderen. Tot nu toe 
is het bestuur niet ge
slaagd in het vinden van 
andere bureauruimte. 
Daarom is besloten een 
speciale commissie in te 

stellen die zich gaat bezig 
houden met het vinden 
van een geschikte accom
modatie. Leden die be
langstelling hebben om 
deel uit te maken van 
deze commissie en (bij 
voorkeur) woonachtig 
zijn in het centrum van 
het land, worden ver
zocht contact op te ne
men met het Bondsbu
reau; telefoon 030
28g42go of email 
nbfv@nbfv.demon.nl. 

THEMATISCH BEKERTOERNOOI TIJDENS TEN
TOONSTELLING POSTEX IN APELDOORN 

Het Bondsbestuur heeft 
het plan om bij voldoen
de deelname op zaterdag 
21 oktober weer het Be
kertoernooi voor de The
matische Filatelie te hou
den. De voordrachten 
moeten dienen ter bevor
dering van de themati
sche filatelie en mogen 
maximaal 20 minuten 
duren. De winnaar krijgt 
de Van Veenendaalwis

selbeker gedurende een 
jaar in zijn of haar bezit. 
Aanmelding staat open 
voor alle leden van bij de 
Bond aangesloten vereni
gingen. Belangstellenden 
moeten zich vóór 1 augus
tus a.s. schriftelijk aan
melden bij het Bondsbu
reau, met opgave van de 
titel en een korte om
schrijving van het onder
werp van de voordracht. 

Postzegelshouu 
POSTEX 2000 

Rpeldoarn 

2 0 
21 oktober 
2 2 

WORKSHOP BEGELEIDING BEGINNENDE 
EXPOSANTEN OP POSTEX IN APELDOORN 

Op de Postex in de Ameri
cahai in Apeldoorn is er 
op vrijdag 20, zaterdag 21 
en zondag 22 oktober 
2000 gelegenheid de 
workshop Begeleiding Be
ginnende Exposanten bij te 
wonen. De workshops 
zijn gratis toegankelijk 
en duren ongeveer ander
halfuur. De combinatie 

van de workshops in een 
bovenzaal van de Ameri
cahai en de Postex in de 
grote hal biedt verzame
laars die eerder de cursus 
Begeleiding Bij Filatelie 
(BBF) hebben gevolgd en 
andere belangstellenden, 
een goede gelegenheid 
om theorie en praktijk 
met elkaar te vergelijken! 

mailto:nbfv@nbfv.demon.nl


OVERIJSSELSE Ä 
POSTZEGELVEILING B.V. W 
(H. Vleeming) Postbus 603  7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 7678 
Tel. 053433.55.00 (privé 053433.33.98) Fax 053434.10.94 

VEILING 159 
staat gepland op ■ / ^ S O p i G I l l D © ! £%3%3%3 in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te 
Apeldoorn. 
Voor deze veiling ontvingen wij vele belangrijke inzendingen: 

NEDERLAND: 
Enkele tientallen collecties gestempeld, ongestempeld en postfris met vele betere zegels en series, 
deels kompleet aangeboden en deels uitgekaveld. 
Postgeschiedenis, opnieuw delen uit een belangrijke collectie EO. 
Veel gefrankeerde poststukken met schaarse frankeringen en tarieven. 

OG: 
Ned.Indie, betere zegels gestempeld, ongestempeld en postfris, stempelmateriaal en veel POSTSTUKKEN. 
Curacao, een gestempelde speciaalcollectie uitgekaveld. 
Suriname, veel betere zegels en series. 

EUROPA; 
Belangrijk aanbod van Denemarken (met veel plaatfouten!!!), Duitsland, Finland, 
Frankrijk (w.o. blokken van 4, coin dates en zeepost), Zweden en Zwitserland (incl. veel luchtpostcovers). 

Buiten EUROPA; 
USA incl. Zeppelinserie. 

2e WERELDOORLOG: Een belangrijke collectie met originele aanplakbiljetten, strooifolders, bonkaarten enz. 
Deels zeer zeldzaam materiaal! 

DEZE VEILING BEVAT EEN ZEER BELANGRIJK EN GROOT AANBOD COLLECTIES. 
Een deel van deze collecties wordt NIET VERKAVELD aangeboden! 

Al met al bevat de veiling ruim 6000 kavels. 
Onze omschrijvingen zijn objectief en nauwkeurig, het gevolg: een enorm (en iedere veiling toenemend) aantal 
schriftelijke biedingen!! (en natuurlijk veel persoonlijk bezoek aan kijk en/of veilingdagen in Enschede en Apeldoorn). 

INTERESSE: vraag onze nog steeds gratis(!) catalogus eens aan: een telefoontje, brießkaart) of fax is voldoende. 
De catalogus met alle informatie en tijden wordt onze clientèle half augustus toegezonden. 

Veiling 160 staat gepland 10/11 november 2000 a.s. in Apeldoorn. 
Losse nummers en kleine partijtjes zijn van 20/22 okt. tijdens Postzegelshow POSTEX 2000' te bezichtigen. 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot begin september. 
Omvangrijke inzendingen kunnen afgehaald worden. 

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



MUNT- EN POSTZEGELHANDEL 

DE RUITER BV. 

Postbus 7080 
328Ó ZH Klaaswa 
Tel. 0186-571366 
Fax 0186-571890 

Gratis 

priislijsten: 

postzegels 

munten 

bankbiljetten 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 3-maandeliikse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 

Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststul<ken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

l/oor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Meckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592-350486 
fax: 0592-355861 
email: poveia@wxs.nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Veilingschema 

maart 
juni 
september 
december 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

C 
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Boven i De festiviteiten bij de tachtigste 
verjaardag van koningin moeder Eliza 

beth vallen in het met bij het feestgedruis 
rondom haar eeuwfeest 

Rechtsboven 2 De koningin moeder m 
specteert de erewacht van een van de vele 

regimenten waarvan ze de ere rang van 
Colonel in chief vervult 

Rechts 3 Clarence House is sinds 1952 de 
Londense residentie van de koningin 

moeder 

THE QUEEN 
MOTHERS 

90th BIRTHDAY. 

LONDON S.W1 2Ä90 

WÊmÊÊ 
4 Een velletje uit de omnibusuitgifte van de landen die zijn aangesloten bij de Crown 
Agents We zien een portret van de 14 jarige Elizabeth en de hoogbejaarde koningin Vic 
toria tijdens wier regering de koningin moeder geboren werd In totaal omspant het 
leven van de koningin moederde regeringen van zes vorsten 

5 Feestelijk familieportret met van links naar rechts dochter koningin Elizabeth II 
achterkleinzoon prins William de koningin moeder en kleinzoon prins Charles 

6 VE day ic)4S de koninklijke familie en premier Winston Churchill worden op 
het balkon van Buckingham Palace toegejuicht door een uitbundige menigte 

QUEEN MUM: 
STILL GOING STRONG 

PTT's pakken royaal uit bij eeuwfeest koningin-moeder 
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 

° Als Hare Majesteit Koningin Elizabeth De Koningin-moeder 

r op 4 augustus haar honderdste verjaardag viert zal haar 

2 mooiste cadeau het verjaardagstelegram zijn dat haar 

^ dochter, koningin Elizabeth II, aan alle eeuwelingen 

" stuurt. Vitaler dan op menige verjaardag van de 

# v i afgelopen jaren en bruisend van de energie zal de 

geliefde koningin-moeder die dag volop genieten van de 

festiviteiten die georganiseerd worden. 

Veel Britten hebben zich 
meer dan eens bezorgd af
gevraagd of koningin

moeder Elizabeth (afbeelding 1) 
deze mijlpaal wel zou halen 
Een hele reeks kleine en grote li
chamelijke ongemakken, zoals 
staar, zwerende benen en een 
gebroken heup, hadden duide
lijk hun effect op het gestel van 
de vorstin, want hoewel nooit 
iemand haar heeft horen kla
gen, was duidelijk te zien dat ze 
gekweld werd door pijn Slechts 
m een enkel geval werd een af

spraak afgezegd en dan alleen 
nog omdat ze in het ziekenhuis 
moest worden opgenomen 
Maar na een succesvolle staar
operatie en twee geslaagde 
heupoperaties Inkt de vorstin 
aan een tweede leven begon
nen Nog steeds IS haar agenda 
aardig gevuld voor iemand van 
haar leeftijd [afbeelding2) 

FEESTVIEREN 
Op 4 augustus heeft Elizabeth 
er al weken van gedenken en 
feestvieren opzitten, want al in 



^ Glamis Castte <0^ 

■ ^ FOBFAB ANGUS j ^ 

ßoien 10. Chmis Castle, hetfamilieslot 
in Schotland, dat nog steeds aan de fami
lie fan de koninginmoeder toebehoort 

Rechts' 71. De realiteit van de Eerste We
reldoorlog kwam ook voor de bevoorrech
te Elizabeth heel dichtbij toen Clamis 
Castle werd ingericht als ziekenhuis. Net 
als veel andere Britse families moesten 
ook de Bowes Lyons doden in de familie
kring betreuren 

Links 7. Het koninklijk paar samen met 
Winston Churchill, tegen wie de vorsten 
aanvankelijk de nodige bedenkingen had
den, maar met wie ze een nauwe band 
zouden krijgen 

Onder. 8. Vera Lynn, de lieveling van de 
strijdkrachten, is een van diegenen die op 

4 augustus de koninginmoeder zullen 
toezingen 

Rechts 9 De kleine Lady Elizabeth be
hoorde tot de 'happy few' die een onbe

zorgde jeugd konden genieten. 
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Her Majesty Queen Elizabeth The Queen Mother 

T2 Dejonge Elizabeth bracht menig 
mannenhoofd op hol, tijdens dansavon
den was haar balboekje altijd gevuld 

Boven i^. Koning George V en koningin 
Mary waren geen onbekenden voor de fa
milie van Elizabeth. 

WORLD WAR 11914 

juni begon een hele reeks van 
verjaardagsactiviteiten, waaron
der een dankdienst in St Paui's 
Cathedral en een parade op het 
terrein van de Horseguards. Ei
genlijk vormde haar negenen
negentigste verjaardag al de 
prelude tot het eeuwfeest. Meer 
mensen dan voorheen kwamen 
naar Clarence House, haar Lon
dense residentie (afbeelding3), 
om de jarige hulde te brengen. 
De postdiensten van verschil
lende Gemenebestlanden na
men alvast een voorschot op 
het eeuwfeest door postzegels 
uit te geven {afbeelding4). De 
Britse Royal Ma//bleef nog even 
achter, maar zal dit jaar feeste
lijk uitpakken. Op 4 augustus 
verschijnen een royaal velletje 
met het familieportret van vier 
koninklijke generaties {afbeel
ding 5), onder wie de achter
kleinzoon van de jarige, prins 
William, en een zogeheten 
Prestige Booklet, een rijk geïllus
treerd postzegel boekje. 

NOSTALGIE 
Op 4 augustus zullen de activi

teiten zich bij wijze van uitzon

dering naar Buckingham Palace 
verplaatsen. Velen verwachten 
ontroerende taferelen als de 
honderdjarige de menigte zal 
toewuiven vanaf het balkon. De 
gedachten zullen dan terug
gaan naar lang geleden, toen de 
koninginmoeder aan de zijde 
van haar echtgenoot koning Ge
orge VI daar op datzelfde bal
kon de toegestroomde, uitzin
nige menigte begroette. Het 
was 8 mei 1945, VEday, het ein
de van de Tweede Wereldoorlog 
in Europa. De mensen scan
deerden destijds: 'Wij willen de 
koning! Wij willen de koning!' 
{afbeelding 6). De koning en 
koningin waren door hun hou
ding in de oorlog  net als pre
mier Winston Churchill en zan
geres Vera Lynn  symbolen van 
het onverzettelijke Engeland ge
worden {afbeelding;7en 8). 

EEN 'GEWOON' MEISJE 
Wie had dat kunnen denken 
van het meisje dat op 4 augus
tus 1900 in Hertfordshire ter 
wereld kwam? De kleine Eliza
beth Angela Marguerite Bowes
Lyon was het achtste kind van 

Lord en Lady Glamis. Naar Brit
se begrippen was de kleine Lady 
Elizabeth dus een gewoon 
meisje, want slechts van adel 
en niet van koninklijke bloede, 
maar in vergelijking met andere 
kinderen waren haar positie en 
afkomst verre van gewoon {af
beelding g). Haar familie be
hoorde tot de Schotse adel en 
had familierelaties die teruggin
gen tot de Schotse koningen. 
Een van Elizabeths voorvaderen 
verwierf in de veertiende eeuw 
de titel Thane of Clamis. De fa
milie bezat een kasteel in Schot
land, een buitenverblijf in Enge
land en een woning in Londen 
{afbeelding lo). Elizabeth volg
de onderwijs aan huis en bleek 
een leergierig kind: op haar 
tiende sprak ze al vloeiend 
Frans. 

MOEILIJKE TIJDEN 
Ondanks haar geïsoleerde be
staan kreeg Elizabeth toch ook 
te maken met de keerzijde van 
het leven. Op haar veertiende 
verjaardag brak de Eerste We
reldoorlog uit. Clamis Castle 
werd ingericht als ziekenhuis en 

hoewel Elizabeth te jong was 
om verpleegster te worden, 
hielp ze wel waar dat kon. De 
wreedheid van de oorlog kwam 
op die manier akelig dichtbij en 
bovendien moest haarvader 
het leger in. Net zoals andere 
Britse families moesten ook de 
BowesLyons doden betreuren 
{afbeelding n). In 1915 sneuvel
de een van Elizabeths broers op 
het slagveld. 
Door deze ervaringen was Eliza
beth een volwassen jonge 
vrouw toen de oorlog in 1918 
eindigde. Ze was bovendien 
een aantrekkelijke vrouw gewor
den en menige man raakte tot 
over zijn oren verliefd op haar 
{afbeelding 12). Elizabeth was 
zich heel goed bewust van haar 
charmes, maar ze gaf zich niet 
over aan meer dan een vluchti
ge flirt. Een van de jongeman
nen die zich tot haar aangetrok
ken voelden was prins Bertie, 
de tweede zoon van koning 
George V en koningin Mary (af 
beelding 73). De koninklijke fa
milie was geregeld te gast op 
Clamis Castle, maar Elizabeth 
zag een koninklijk leven m eer



Boven: 14. Koningin Mary accepteerde 
niet dat haar op een na oudste zoon door 
Elizabeth werd afgewezen en ging vervol
gens zelf aan het werk. 

15. Officieel huwelijk-
sportret van de hertog 
en hertogin van York. 

NEWFOUNDLAND 

7 SEVtNCENTS 7 

Links: 16. De huwelijksvoltrekking vond plaats op 2) april 
1923 in Westminster Abbey. 
Hierboven: 17./18. Links Elizabeth, hertogin van York, 
een innemende persoonlijkheid die snel een belangrijke 
plaats in de koninklijke familie wist te vervullen; rechts de 
Prins van Wales, de troonopvolger, die het leven van Eli
zabeth en haar man zo zou veranderen. 

19, De trotse ouders met dochter Eliza
beth; foto uit het 'Prestige Booklet' dat 
Guernsey uitgaf ter gelegenheid van het 
honderdste levensjaar van de koningin
moeder. 

, . OPENING OF MOUNT 
*^ PLEASANT SORTINI" 

OFFICE BYTR HTM 
DUKE3, DUCHESS OF YORK 

20. (foto): Op 2 november 1934 openden de hertog en hertogin van York het nieuwe sorteercentrum 
Mount Pleasant. Het paar voorzag een envelopvan het speciale vlagstempel dat voor die gelegenheid 

werd gebruikt. 2T. (inzet): het bewuste stempel van sorteercentrum Mount Pleasant. 

24. Met het aftreden van Ed
ward VIII en het aantreden 
van George VI werd 1936 het 
zogenoemde driekoningen
jaar (George V- Edward VIII 
- George VI). 

23. Ex-koning Edward richt zich 
via de radio tot het Britse volk en 
vraagt begrip voor het feit dat hij 
met kan regeren zonder de vrouw 
die hij liefheeft (foto uit het 'Pre
stige Booklet' gewijd aan het 75-
jarig bestaan van de BBC). 

25. De kroning van George VI en 
Elizabeth op 12 mei 1937 leverde 
onder meer deze prachtige zegel 
van Australië op. 

ste instantie niet zo zitten. Toen 
Bertie haar ten huwelijk vroeg 
w/eigerde ze dan ook, mede om
dat ze heimelijk verliefd w/as op 
een ander. Pas na lang aandrin
gen en met de nodige interven
ties van de zeer dwingende ko
ningin Mary, kreeg de prins 
haar zover om toch met hem te 
trouwen (afb. 14). Het feit dat 
hij als tweede zoon altijd in de 
schaduw van de troon zou kun
nen opereren gaf voor Elizabeth 
uiteindelijk de doorslag. 

HERTOGfN VAN YORK 
^ In aprih923 trouwde het paar 
= in Westminster Abbey {afbeel-
° ding 15 en i6). Foto's uit die tijd 
_ laten zien dat Elizabeth er dui-
= deli jknogniet helemaal van 
"^ overtuigd was of ze de juiste 
^ keuze had gemaakt. Maar al 
^ snel zou dat veranderen en met 
^ de kenmerkende glimlach die 
"" altijd haar handelsmerk is ge-

jCAJ weest veroverde ze de harten 
» " " van het Britse volk [afbeelding 

77) . De Hertog en Hertogin van 
York, zoals hun officiële titel 
luidde, zouden een huiselijk le
ven leidden dat in dienst stond 

van de kroon, zonder de druk 
van al te grote publieke belang
stelling. Alle aandacht ging 
voornamelijk uit naar David, de 
kroonprins, Prins van Wales, 
die voortdurend in het middel
punt van de belangstelling 
stond (afbeelding i8). Met zijn 
filmsterachtige imago was hij 
de droomprins voor vele vrou
wen en men had hoge verwach
tingen van hem als eventuele 
koning. Niemand twijfelde er
aan of hij zou binnen een paar 
jaar de een of ander prinses 
trouwen en een gezin stichten. 
Er was dan ook weinig feestge
druis toen de Yorks in 1926 een 
dochter, prinses Elizabeth, kre
gen (afbeelding 79) . Het was 
bovendien 'maar' een meisje en 
die mochten toen nog alleen 
maar de troon bestijgen als er 
geen broers meer waren. Daar 
kwam nog bij dat het land ge
teisterd werd door stakingen, 
zodat men dus wel andere za
ken aan het hoofd had. Vier jaar 
later kreeg het prinsesje een 
zusje, dat Margareth Rose werd 
genoemd. 
Ondertussen vervulden Bertie 

en Elizabeth hun koninklijk ver
plichtingen, wat voor hem een 
hele opgave was (afbeelding 20 
en 27). Hij was vreselijk verle
gen en stotterde, wat elk bezoek 
tot een kwelling maakte, zeker 
als er ook nog een toespraak 
gehouden moest worden. Het 
was Elizabeth die hem moed in
sprak en probeerde te helpen 
de handicap te overwinnen. De 
hertogin op haar beurt had 
geen enkele moeite om in het 
openbaar op te treden. Met 
haar natuurlijke charme maakte 
ze van elk bezoek een succes. 
Elizabeth had en heeft de gave 
om binnen de kortste keren 
mensen op hun gemak te stel
len. Iedereen die met haar 
spreekt krijgt de indruk dat ze 
speciaal voor hem of haar is ge
komen. Iemand in Elizabeths 
gevolg constateerde eens dat 
na een bezoek iedereen laaiend 
enthousiast was over de ge
sprekken die ze met haar had
den gevoerd. Er leek sprake van 
een betovering, want in werke
lijkheid had Elizabeth niet veel 
meer gezegd dan 'hoe maakt u 
het?' 

KONINGIN 
In 1936 nam het leven van Ber
tie en Elizabeth een heel andere 
wending. Koning George V was 
in januari overleden en de Prins 
van Wales was hem als koning 
Edward VIM opgevolgd (afbeel
ding 22). Al in de eerste weken 
van zijn koningschap werd dui
delijk dat hij de hooggespannen 
verwachtingen niet kon waar
maken. Daar kwam nog bij dat 
hij zijn taak als koning steeds 
meer verzaakte omdat hij hope
loos verliefd was op een zekere 
Mrs Wallis Simpson. Er was 
grote weerstand tegen deze 
vrouw, niet alleen omdat ze 
Amerikaanse was, maarzeker 
ook omdat ze gescheiden was. 
Van alle kanten kreeg de koning 
het advies om met haar te bre
ken. Hij sloeg alle goede raad in 
de wind en koos voor zijn hart. 
Nog voor het eind van het jaar 
deed hij afstand van de troon 
(afbeelding23) . Het nieuws 
sloeg in als een bom, niet in de 
laatste plaats bij de Hertog en 
Hertogin van York, die nu tot de 
troon geroepen werden (afbeel
ding 24). 



26. Tweetalig Canadees machinestempel ter ere van de kroning, een indrukwekkende 
gebeurtenis die dankzij het nieuwe medium radio voor het eerst rechtstreeks m alle 
delen van het keizerrijk gevolgd kon worden. 

Links 28 Het 
koninklijk ge
zin, dat door 
de koning lief
kozend 'us 
four' werd ge
noemd. 

27. Elizabeth in vol ornaat 
OESTv.. 

Links 29. Prinses Elizabeth f1926) 

Hierboven 30. Prinses Margareth Rose (1930) 
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Links 34. De 'Blitz
krieg' vernielde vele 
Britse steden en kostte 
duizenden Britten het 
leven 

l4.iV*f^ 

37 Elizabeth wist het imago van de 
monarchie succesvol op te vijzelen 
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35. De koningin bezoekt de gebombar
deerde Londense wijk East End om de be

woners daar een hart onder de nem te 
steken Aanvankelijk werd vorstelijk be
zoek met de nodige scepsis ontvangen 

IHb QUbEN MOTHfcR S ( hNTLRY _ 

32. Het bezoek aan Frankrijk (zie machinestempel), bedoeld om Hitler
Duitsland te laten zien dat Frankrijk en Engeland eensgezind waren, 
werd dankzij Elizabeth's optreden een ware triomftocht 

33 In Canada en de VS maakte Elizabeth grote indruk 
zonder schroom begaf ze zich in de menigte Het paar 
reisde in een speciale, blauw geschilderde trein. 

NORFOLK ISLAND 
illilillllMIIJilllillMIIII^ 

36. De koning en koningin bekijken de 
schade die het bombardement op Buc
kingham Palace heeft veroorzaakt 

Mei de moed der wanhoop 
nam Bertie de zware taak op 
zich om zijn koninklijke plicht 
te vervullen en het geschonden 
imago van de monarchie te her
stellen. Bertie koos ervoor om 
als koning George VI te gaan re
geren, waarmee hij aangaf dat 
hij in de voetsporen wilde tre
den van zijn gerespecteerde va
der. Op 12 mei 1937  de datum 
was al voor zijn broer gepland 
werd hij gekroond en met hem 
Elizabeth als zijn koningin [af
beeldingen 25, 26en 2/). Daar
naast werden ze ook nog tot 
keizer en keizerin van India ge
kroond; ze zouden het laatste 
keizerspaar van dit overzees ge
biedsdeel worden. 

TOONBEELD VAN HARMONIE 
Met grote plichtsbetrachting 
gingen ze aan het werk, vastbe
sloten om er het beste van te 
maken. Elizabeth ging voortva
rend te werk en hielp naar echt
genoot om het imago van de fa
milie op te poetsen. Met haar 
sterke gevoel voor wat er m het 
land leefde maakte ze van de 
nood een deugd en liet ze haar 

gezin presenteren als voorbeeld 
voor de natie. In de bioscoop
journaals werden filmpjes ver
toond die het gelukkige gezins
leven portretteerden en zo een 
koninklijke familie op het 
scherm brachten die het toon
beeld van harmonie was {af

beelding 28). Foto's van de jon
ge prinsessen gingen als zoete 
broodjes over de toonbank als
of het plaatjes van filmsterren 
betrof (afbeeldingen 2g en 50). 
Het was precies wat de Britten 
nodig hadden in de economi
sche malaise en met de oor
logsdreiging die eind jaren der
tig het leven zo onaangenaam 
maakten. Met behulp van be
roemde fotografen en de beste 
modeontwerpers creëerde Eli
zabeth bovendien ook een 
ronduit koninklijk beeld van 
z\chze\f {afbeelding ji). Tijdens 
bezoeken aan Frankrijk en de 
Verenigde Staten, die bedoeld 
waren om de banden te verste
vigen met deze landen toen een 
oorlog onvermijdelijk leek, stal 
ze de show en dat bleef m Enge
land niet onopgemerkt (a/bee/
dingen32en sj;). 

GEBOMBARDEERD 
Toch was er een oorlog voor no
dig om het verleden voorgoed 
af te leggen. Op 3 september 
1939 verklaarde GrootBrittan
nië de oorlog aan Duitsland. Na 
een aanvankelijk rustige perio
de kreeg GrootBrittannië het 
zwaar te verduren. De zogehe
ten Blitzkrieg zorgde voor ein
deloze bombardementen op 
Britse steden, waaronder de 
hoofdstad Londen {afbeelding 
34). Er vielen vele slachtoffers 
en de steden veranderden in 
enorme ruïnes. De koning en 
koningin bezochten de getrof
fen gebieden om hun oprechte 
medeleven te tonen {afbeelding 
35). Dat viel niet altijd in goede 
aarde; hier en daar werden ze 
uitgejouwd en in de Londense 
wijK East End was het verwijt te 
horen dat het koningspaar zich 
na zo'n bezoek weer rustig kon 
terugtrekken in de beschermde 
vertrekken van het paleis. Daar 
kwam verandering in toen ook 
Buckingham Palace werd ge
bombardeerd en George en Eli
zabeth ternauwernood aan de 
dood ontsnapten {afbeelding 

36). De koning beschreef de ge
beurtenis m zijn dagboek als 
een vreselijke ervaring, maar de 
koningin besefte wat een geluk 
bij een ongeluk dit bombarde
ment voor de monarchie was. 
'Nu kan ik eindelijk East End 
recht in de ogen kijken,' merkte 
ze op en inderdaad  vanaf dat 
moment werden de bezoeken 
aan getroffen gebieden oprecht 
gewaardeerd. 

MOEILIJKE JAREN 
De oorlogsjaren waren slopend 
voor de koning, die zich het lot 
van zijn bevolking en land zeer 
aantrok. In tegenstelling tot an = 
dere vorsten was hij vastbeslo l 
ten om zijn post nooit te verla
ten. HIJ en Elizabeth hadden : 
daartoe zelfs schietlessen geno
men en op de vraag of de vors : 
tin en de kinderen niet een vei ► 
liger heenkomen zouden moe : 
ten zoeken had de koningin ge 
antwoord: 'De prinsessen gaan tl 
niet weg zonder mij, ik vertrek • ' 
niet zonder de koning, de ko
ning gaat nooit!' {afbeelding 
37). Toen de oorlog na zes jaar 
eindelijk voorbij was, was Geor



37 Het koninklijk gezin kleefde 
gehele oorlog op zijn post in En
geland, wat de populariteit van 
de monarchie zeker geen scha
de deed 

j8 Toen de oorlog voorbij was konden de 
bezoeken aan de overige delen van het kei 
zerrijk weer plaatsvinden, het eerst was zui
delijk Afrika aan de beurt 

39 Koningin en prinsessen krij
gen bloemen aangeboden van 
plaatselijke padvindsters 

WÊÊÊÊm m 
40 Portret gemaakt bij het huwelijk van prinses Elizabeth en 
Philip Mountbatten De koninklijke familie kreeg extra kleding
bonnen om allejurken te kunnen laten maken 

41 De hoge waarde van deze jubileum
zegel oogstte indertijd veel kritiek Nu is 
het een van de meest favoriete zegels van 
Britse verzamelaars 
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42 Gelukkige ouders en grootouders na 
de doop van prins Charles 

Links 4} Ceorge VI kon de reis naar 
Kenia, Australië en NieuwZeeland met 
meer meemaken, prinses Elizabeth  die 
de verplichtingen waarnam  hoorde in 
Kenia dat haar vader was overleden 

The Lïfe and Times of 
Her M^esty Queen Elizabeth The • 

Queen Mot 
Links 44 Castle Mey, dat Elizabeth 
kocht na de dood van haar echtgenoot 
Hier trotseerde ze de elementen en maak
te van de verwaarloosde tum een ware 
lusthof 

Onder 4^ In i960 reisde Elizabeth weer 
naar zuidelijk Afrika om daar onder ande
re de Karibadam te openen 

Links 46 Venetië ontving de koningin
moeder met alle egards die bij een ko
ninklijk bezoek horen 

ge nog maar een schim van 
zichzelf. De grote verantwoor
delijkheid had zijn toch al zwak
ke gezondheid behoorlijk aan
getast. Hij kreeg het advies van 
zijn artsen om rustte nemen, 
maar de deplorabele staat waar
in het land zich bevond, maakte 
dat de plichtsgetrouwe Ceorge 
het onverantwoord vond om 
zich een tijdje terug te trekken. 
CrootBrittannië was als over
winnaar uit de oorlog tevoor
schijn gekomen, maar had daar 
een zware prijs voor moeten be
talen. Economisch balanceerde 

° het land op de rand van de af
° grond en nationalisten in de ko
_ lonièn zaagden aan de poten 
^ van het Britse keizerrijk. 
"■ Voor wat afleiding van de pro
3 blemen zorgde het bezoek in 
^ 1947 aan zuidelijk Afrika, dat 
=: deel uitmaakte van dat Britse 

—— keizerrijk. Terwijl Engeland ge
1 1 1 bukt ging onder de strengste 
;#¥¥ winter sinds tientallen jaren, 

met een groot tekort aan kolen, 
genoot de koninklijke familie 
van de enthousiaste ontvangst 
in het zonnige Afrika [afbeeldin

gen ^8 en ^g). Premier Atlee 
verbood hen naar Engeland te
rug te keren, omdat dit als een 
verkeerd signaal zou worden 
opgevat. 

LICHTPUNTJES 
Na de terugkeer van het konink
lijk paar werd de verloving be
kend gemaakt van prinses Eli
zabeth met Philip Mountbatten 
en in november volgde het hu
welijk {afbeelding40). Het was 
een lichtpuntje m sombere ja
ren. Want hoewel de koning 
erop stond van het huwelijk een 
sobere gebeurtenis te maken, 
was de regering van mening dat 
dit dè gelegenheid was om net 
volk weer eens te laten genieten 
van ouderwetse pracht en praal. 
Een jaar later vierde het konink
lijk paar zijn zilveren bruiloft 
{afbeelding41). Er was een 
dankdienst in St Paui's Cathe
dral en overal langs de route die 
het paar volgde stonden de 
mensen rijendikte juichen. In 
zijn dankwoord voor de radio 
zei de koning ontroerd te zijn 
door zoveel aanhankelijkheid 

en hij benadrukte dat hij zonder 
zijn vrouw nooit de zware taak 
als koning had kunnen vervul
len. Later dat jaar werd het eer
ste kleinkind, prins Charles, ge
boren {afbeelding42). Het ge
luk leek met op te kunnen, maar 
dat was maar schijn. 

KONIIJGilJifiOE&ER 
De koning was ziek en na enige 
tijd werd duidelijk dat genezing 
niet meer mogelijk was. Ceorge 
leed, zonder het zelf te weten, 
aan kanker. 
Terwijl prinses Elizabeth in Ke
nia was  ze maakte de reis in 
zijn plaats omdat hij het niet 
meer aankon  stierf de koning 
op 2 februari 1952 {afbeelding 
45). Zijn echtgenoot zag haar 
wereld instorten. Niet alleen 
was zij haar geliefde echtgenoot 
kwijt, maar ook haar bevoor
rechte positie als koningin. 
Waarnemers merkten op dat 
Elizabeth voor het eerst sinds 
lange tijd zonder die kenmer
kende lach op foto's stond. 
De eerste maanden die volgden 
wist ze niet goed raad met zich

zelf, maar langzaam maar zeker 
herwon ze haar oude energie en 
gaf haar eigen invulling aan het 
'ambt' van moeder van de ko
ningin. Ze kocht het Schotse 
Castle Mey {afbeelding 44), 
stortte zich daar op de verwaar
loosde tuin, ze reisde de hele 
wereld af (afbeeldingen 45,46 
en 47), nam uitnodigingen voor 
bezoeken aan en wijdde zich 
aan de paardensport inclusief 
het fokken van renpaarden {af

beeldingen 48 en 49). 
Achter de schermen oefent Eli
zabeth nog steeds haar invloed 
uit. Niet op politiek gebied  het 
regeren liet de koninginmoeder 
van meet af aan over aan haar 
dochter  maar waar het de Ko
ninklijke Familie betreft heeft 
Elizabeth een duidelijke vinger 
in de pap. 
Haar kleinkinderen wisselen ge
regeld met haar van gedachten 
over allerlei zaken {afbeelding 
^o) en zeker voor prins Charles 
IS de koninginmoeder een van 
zijn belangrijkste vertrouwens
personen {afbeelding 51). 
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Solomon 
r Islands 

47 De Kanaaleilanden zijn trots op hun banden met het koninklijk huis en zijn blij met 
elk vorstelijk bezoek, hier een machinestempelvoorbeeld van Jersey 
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48 4C) De Ascotraces slaat Elizabeth nooit over en ook bij andere wedstrijden kijkt ze 
graag Toen dat fysiek nog kon nam ze wel genoegen met een zitplaats op de grond 

««vsf~^^^ ^^^   •'̂  

SAMOA 

JO BIJ haar 80ste verjaardag 
werd dit portret gemaakt met 
haar zes kleinkinderen Sarah 
David, Andrew Charles, Ed 
ward en Anne 

Hong Kong 

j i De koningin moeder en 
prins Charles hebben een heel 
hechte band ze was een twee 
de moeder voor de prins 

Boven ̂ 2 Elizabeth en haar twee dochters 
onderhouden nauw contact met moeders 
wensen wordt rekening gehouden 

Rechts $} Prins Philip had nogal wat 
conßicten met zijn schoonmoeder die het 
niet eens was met zijn wensen om de mo 

narchie te moderniseren 
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J4 Prinses Diana had een grondi 
ge hekel aan de koningin moeder 
De antipathie was wederzijds 

^^ In 1982 werd Elizabeth voor 
het eerst overgrootmoeder hier 
IS ze te zien met haar tweede 
achterkleinkind prins Harry 

56 De koningin moeder zoals we haar allemaal kennen ßeunge hoeden en zwierige jurken in rose 
blauwe en gele tinten 

57 Deze Canadese zegel verscheen nadat 
de postdienst talloze verzoeken had gekre 
gen om toch vooral een verjaardagszegel 
uit te geven 

TELEFONISCH CONTACT 
De beide dochters onderhou
den nauw contact met hun 
moeder {afbeelding52) De ko
ningin belt haar zeker twee keer 
per dag en het is bekend dat 
moeders wil in vele gevallen wet 
IS De koninginmoeder IS er bij
voorbeeld verantwoordelijk 
voor dat een aantal modernise
ringen aan het hof met ofte laat 
zijn doorgevoerd Het hof van 
haar man, over wie zij nog 
steeds praat als De Koning, is 
haar grote voorbeeld Haar 
ideeën over de monarchie zi)n 
met altijd die van tweede helft 
van de twintigste eeuw, laat 
staan die van de eenentwintig
ste Binnen de familie zijn daar 
geregeld botsingen over ge
weest Met name prins Philip 
wilde al m de jaren vijftig veran
deringen doorvoeren, maar 
vond m zijn schoonmoeder een 
felle tegenstander {afbeelding 
55) Hetzelfde ondervond prin
ses Diana, die m de ogen van 
Elizabeth maareen aanstelster 
was De koninginmoeder be
greep mets van alle publieke 

emotie die werd tentoon ge
spreid bij het plotselinge overlij
den van de prinses {afbeelding 
54) Tegen een vriendin be
klaagde ze zich erover dat je 
nog meer last had van een dode 
Diana dan van een levende Een 
keiharde uitspraak voor iemand 
die overkomt als de liefste 
grootmoeder ter wereld {afbeel
ding 55) 

ROLVAST 
Het suikerzoete imago van de 
vriendelijke oude dame m fleu
rige jurken, dat de koningin
moeder zorgvuldig heeft opge
bouwd, toont maar één kant 
van haar karakter {afbeelding 
56) Ze IS zelfs de laatste om 
dat te verbloemen, ook al zal ze 
nooit m het openbaar uit haar 
rol vallen De positie van de ko
ninginmoeder lijkt onaantast
baar, daarvoor is ze te geliefd 
bij de bevolking Ze is nog 
steeds een van de populairste 
leden van de koninklijke familie 
en mets kan daarin verandering 
brengen Onlangs werd bekend 
dat de koninginmoeder op zeer 

grote voet leeft, zoals dat aan 
het begin van de vorige eeuw 
gebruikelijk was in koninklijke 
kringen Dochter Elizabeth 
moet jaarlijks vele miljoenen 
bijpassen om de levensstijl van 
haar moeder te kunnen finan
cieren, en dat terwijl de konin
ginmoeder toch al geen zielige 
toelage van rijkswege ontvangt 
In Nederland zou dit een storm 
van protest hebben opgeleverd, 
maar met in CrootBrittannie 
Binnenskamers werd er zo hier 
en daar wat gemopperd, maar 
de meerderheid zweeg Vele ge
pensioneerde oorlogsveteranen 
stuurden zelfs geld in de over
tuiging dat ze hiermee Eliza
beth voor een bankroet konden 
behoeden 

ALLES UIT Dl KAST 
De Britten zijn bereid om van 
de koninginmoeder alles door 
de vingers te zien Daarbij 
speelt naast oprechte bewonde
ring zeker ook een gevoel van 
trots een belangrijke rol Eliza
beth IS een van de laatste verte
genwoordigers van het grote 

Britse imperium, nota bene de 
laatste gekroonde keizerin van 
India, en ze weet als geen ander 
het koninklijke sprookje levend 
te houden De koninginmoeder 
IS de verpersoonlijking van het 
oude Engeland, waar velen nog 
heimelijk naar terugverlangen, 
maar dat in het Cool Britannia 
van Tony Blair voorgoed verle
den tijd IS 
Nog eenmaal halen de Britten 
alles uit de kast om de honderd
jarige Elizabeth m het zonnetje 
te zetten {afbeelding5/) De 
volgende keer dat ze weer het 
middelpunt van de natie is, zal 
waarschijnlijk minder vrolijk 
zijn, maar een ding is zeker het 
zal eveneens een glorieuze ge
beurtenis worden 
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SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLAND) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Tentoonstellingsnieuws 
De twee grote internatio
nale tentoonstellingen 
van dit voorjaar - The 
Stamp Show 2000 in Lon
den en WIPA2000 in We
nen hebben uiteraard ooi; 
liun sporen in de tijd-
scliriften achtergelaten. 
Ons eigen 'Filatelie', 
maar vooral ook de Duitse 
bladen hebben uitvoerige 
voorbeschouwingen en 
interessante artikelen 
over de Oostenrijkse fila
telie gepubliceerd. Der 
Briefmarken-Spiegel van 
mei brengt een stuk over 
de beroemdste Oosten
rijkse zegels - en dat zijn 
niet noodzakelijkerwijze 
de duurste. Het blad 
noemt onder ander de 
dagbladzegels, waarvan 
de eerste al uit 1851 stam
men. Ze werden per vel 
aan krantenuitgevers ver
kocht, waarbij de kleur 
van de zegel bepalend 
was voor het aantal kran
ten in één pak dat ermee 
verzonden kon worden. 
Een waarde-aanduiding 
was dus overbodig; latere 
emissies hadden die wel. 

50i 

S I « B f . ^ i ^ 
X H I B I T I O N S O U V E N 

Een van de speciale emissies tergelê enheid van The Stamp Shoui 2000; 
sommige verzamelaars vinden dat Royal Mail bezig is de kip met de 
gouden eieren te slachten. 

voerig overzichtsartikel 
met als onderwerp op
merkelijke postzegels van 
Oostenrijk van de afgelo
pen honderdvijftig jaar. 
Eén van de Bulletins van 
WIPA2000 bracht een 
kleine studie van prof Ri
chard Zimmerl over de 
eerste emissie, wat daar
aan voorafging en hoe 
die tot stand kwam. Een 
vertaling van het artikel 
werd in het meinummer 
van 'Filatelie' afgedrukt. 
In Engeland kwam Gib
bons Stamp Monthly ter 
gelegenheid van The 
Stamp Show 2000 met een 

De ivercldtentoonstelling WIPA2000 inspireerde veel postzegelbladcn tot 
het schrijven van artikelen over Oostenrijkse zegels 

Een ander voorbeeld is de 
serie zegels van Bosnie-
Herzegowina van igo6 
met de per waarde ver
schillende landschappen 
in gelijkvormige maar al
tijd variërende randversie
ringen in Jugendstil. Ze 
dienden als voorbeeld 
voor de Oostenrijkse jubi
leumzegels vanigoS. 
Ook de Deutsche Brief
marken-Zeitung (num
mer 9, april) heeft een uit-

nummer van niet minder 
dan 228 pagina's. Het be
vat onder meer een hom
mage aan WIPA2000 in de 
vorm van een artikel over 
de zogenoemde Basilis-
ken-legende. 

Klachten 
Het hiervoor al geciteerde 
Gibbons Stamp Monthly 
bevat niet alleen veel in
formatie over postzegel
tentoonstellingen, maar 

vooral ook veel klachten 
over de stortvloed aan 
nieuwe zegels die ter ge
legenheid van de Londen-
se tentoonstelling uit
kwamen. Bovendien ver
scheen er nog een reeks 
nieuwe reguliere fran-
keerzegels in verband 
met een aantal porto
verhogingen. 

Ook de redactie van het 
Engelse handelarenblad 
The Philatelic Exporter (mei) 
stelt dat de Britse post be
zig is de kip met de gou
den eieren te slachten. 
Een gewone verzamelaar 
die alle zegels, velletjes, 
blokjes, boekjes en eer-
stedag-enveloppen wil 
hebben is al snel een paar 
honderd pond kwijt. Spe
cialisten die de hoge 
waarden in blokjes van 
vier met plaatnummers 
en drukdata verzamelen 
moeten alleen al daarvoor 
ruim 550 pond uittrek
ken! En dan zijn er ook 
nog de 'regionale' zegels 
van Schotland, Wales en 
Noord-Ierland... 
Maar er zijn ook positie
vere geluiden: Gibbons 
meldt dat een opinie-on
derzoek heeft uitgewezen 
dat de Engelse zonsver
duisteringszegel van 1999 
als mooiste zegel van dat 
jaar wordt beschouwd. 
Ook het bijbehorende 
blok was heel populair. 

Hand op de knip 
De postzegelvloed in En
geland contrasteert nogal 
met het emissiebeleid in 
de Verenigde Staten. Het 
postbedrijf daar, de Uni
ted States Postal Service 
(USPS), doet het niet zo 
goed. Het resultaat is dat 
er fors bezuinigd zal 
moeten worden. De USPS 
is met zijn 800.000 werk
nemers de grootste over
heidsdienst. Het bedrijf 
wil negenduizend banen 
afstoten. Het zijn vooral 
de hoge brandstofprijzen 
en de verminderde in
komsten uit de brieven-
post (oorzaak: de groei 
van e-mail en Internet) 
die een rol spelen. Daar
om werd nu al aangekon
digd dat voor het jaar 

Amerikaanse lettcrzecjcls exit 

2000 geen speciale kerst
zegel zal worden uitgege
ven; er is namelijk nog 
voldoende voorraad 1999 
voorhanden! Ook de uit
gifte van de zogenoemde 
letterzegels zal worden 
gestaakt. 

Men wil van veel zegels 
eerst de bestaande voor
raden opgebruiken, alvo
rens in 2001 het briefta-
rief met een dollarcent 
zal worden verhoogd en 
er nieuwe zegels nodig 
zijn. 

Oude auto's 
Het derde nummer van 
Frankrijks jongste post
zegelblad. Timbres Ma
gazine, biedteen uitbun
dig geïllustreerd artikel 
over automobielen op 
postzegels van Franstali
ge gebieden. Of er nu op 
de weinige wegen in Ni
ger, Mali, Guinee of Con
go veel klassieke auto's 
of moderne bolides rond
rijden IS de vraag, maar 
op de postzegels van hun 
landen kunnen de bewo
ners ze in ieder geval wel 
bewonderen. 
In hetzelfde nummer 
staat een beschouwing 
die handelt over de vraag 
of na de invoering van de 

Old Timers geliefd thema 

Het Engelse zonsverduisteringsblok op een eerstedagenuelop, de verzame
laars konden de zegel luel luaarderen. 

Euro in 2002 de oude 
postzegels hun geldig
heid moeten verliezen. In 
Frankrijk, waar alle post
zegels (met uitzondering 
van de 'besmette' Pétain-
uitgiften) altijd hun fran-
keerwaarde behouden 
zou dit voor de handel 
een ramp zijn. 

Kosovo 
In de edities van 14 en 28 
april van de Deutsche 
Briefmarken-Zeitung 
vinden we artikelen over 
Kosovo als nieuw postze-
gelland. Onder de vigeur 



van de Verenigde Naties 
en met waarden m Duitse 
Marken is er een serie van 
vijf zegels uitgekomen. 
Het concurrerende blad 
Deutsche Briefmarken-
Revue (DBR) weet daarbij 
te melden dat de Duitse 
catalogus- en albumuit
gevers de - hier en daar 
met nogal wat scepsis be
groete - zegels als VN-
uitgaven zullen opne
men. De zegels zijn in 
Frankrijk gedrukt. 
De Verenigde Naties zijn 
ook verder bijzonder ac
tief als schepper van 
nieuwe postzegellanden. 
DBR schrijft dat de United 
Nations Transitional Admi
nistration in East Timor in 
samenwerking met de 
Portugese postdienst 
twee postzegels zal uit
brengen waarvan de op
brengst zal worden ge
bruikt voor de wederop
bouw van dit door oor
logsgeweld verwoeste ge
bied. 

Oude steden 
Nog even terug in de ge
schiedenis. In 1870 werd 
in het toenmalige Con-
stantinopel (nu Istanbul) 
het eerste Duitse post
agentschap in het Nabije 
Oosten geopend, spoedig 
gevolgd door diverse an
dere in dit Turkse ge
bied. 
Opdrukken op Duitse 
Rijkspostzegels en post
stempels zijn de overge
bleven getuigenissen van 

Piastcrouerdruk op Duitse 
Germaniazcflel 

deze expansie van de 
Duitse post, die tot 1914 
zou duren. De DBZ van 17 
maart heeft er een goed 
gedocumenteerd artikel 
over, dat werd geschre
ven door dr M.Rankl. In 
hetzelfde nummer vinden 
we ook een artikeltje over 
oude Duitse steden op de 
postzegel. Sommige van 
die steden (zoals Bonn) 
claimen 2000 jaar oud te 
zijn. Erfurt zegt 1250 jaar 
te bestaan en Frankfurt 
am Main en Osnabrück 
nemen met een leeftijd 
van 1200 jaar op hun 

postzegel genoegen. Met 
zijn 750 jaar blijft Berlijn 
een relatieve nieuwko
mer. In ieder geval gaat 
het om aardige zegels en 
de Duitse Post heeft voor 
al die jubilea ook mooie 
stempels gebruikt. Mate
riaal genoeg dus voor in
ventieve verzamelaars. 

Spoorslags 
Lezers van Mededelingen 
van de Rotterdamsche 
Philatelisten-Vereeniging 
(RPhV) kunnen vanaf het 
meinummer weer afleve
ringen van een interes
sante reeks artikelen te
gemoet zien. Als vervolg 
op de serie over het ver
voer per schip is nu het 
vervoer per spoor aan de 
beurt. 
In het hoofdstuk Een moei
zame start wordt onder an
dere het artikel in Het 

Nederlands eerste stoomlocomotief 
De Arend op een zegel mt 1959 

Handelsblad van 20 sep
tember over de inwijding 
van de Haarlemmer
spoorweg 1839 in zijn ge
heel overgenomen. De 
vier diligences, vier char-
a-bancs en een grote En
gelse diligence werden 
getrokken door twee lo
comotieven, De Snelheid 
en De Arend. 

Kwalificaties 
Het verenigingsblad van 
de postzegelvereniging 
Zeeuwsch-VIaanderen 
geeft in het meinummer 
een duidelijke uiteenzet
ting over kwaliteitsbe
schrijvingen, zoals die 
door veiünghouders wor
den gehanteerd. Niet ie
dere verzamelaar kent het 
onderscheid tussen ze
gels met de l<walificatie 
'luxe', 'prachtexemplaar', 
'zeer fraai' en 'fraai'. Aan 
de hand van voorbeelden 
worden deze begrippen 
duidelijk gemaakt. 

Syrië/Libanon 
De interessante geschie
denis van Syrié en de Li
banon tijdens de Franse 
protectoraatstijd van 

1916-1946 wordt beschre
ven in Onder de loupe ge
nomen (mei 2000) van de 
postzegelvereniging 
Haarlemmermeer. 

Een landkaartje en af
beeldingen van zeven 
postzegels zorgen voor 
een prettig leesbaar arti
kel. Landsdelen als Cili-
cië, Ain-Tab, Hatay, de 
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Zegel van Syne uit de Franse 
protectoraatspenode. 

Alaouten, Lattaquie en lie 
Rouad zullen waarschijn
lijk alleen voor verzame
laars van deze gebieden 
een bekende klank heb
ben. 

Vluchtgegevens 
Het Belgische Bonds-
nieuws, orgaan van de 
KLBP, gaat nader in op de 
UPU-voorschriften, die 
toelaten dat een bepaald 
land met andere aange
sloten landen luchtposto
vereenkomsten afsluit. 
Dit dan voor wat betreft 
de kostenverdeling en de 
vüegroutes. Zo'n over
eenkomst geldt niet al
leen voor het vertrek- en 
aankomstland, maar ook 
voor die landen die on
derweg worden gepas
seerd. 
De te vervoeren post 
wordt onderverdeeld in 
drie klassen, te weten LC 
(Lettres, Cartes), AO (Autres 
Objects) en SC (Sac Collec-
teur). LC geldt voor brie
ven en kaarten, AO voor 
drukwerk, dagbladen, 
boeken etc. en de SC-
klasse bevat kleine hoe
veelheden poststukken 
voor verschillende lan
den, eventueel aangevuld 
met postcolli tot maxi
maal één kilo. Deze laat
ste postzak mag tijdens 
de tussenlandingen wor
den geopend om er de 
juiste bestemmingen uit 
te halen. Elke bundel van 
de drie categorieën bevat 
een label met de aandui
ding OAT, de afkorting 
voor Onuiard Air Transmis
sion. Tal van interessante 
formulieren en ook een 
poststuk dat betrekking 
heeft op deze luchtvaar
tovereenkomst verhogen 
de attentiewaarde voor 
dit interessante artikel. 

Fout hersteld 
Het blad van Dai Nippen 
(mei 2000) bevat het eer
ste gedeelte van een 
prachtig gedocumen
teerd artikel over Stempels 
uan postkantoren, bestelliui-
zen en haltes, op Jaua en 
Madoera, gebruikt tijdens de 
Japanse bezetting. Aanlei
ding voor deze studie was 
de vondst in de jaren zes
tig van een zegel van 60 
cent uit de Java-serie met 
een mooi vol stempel van 
Ketapan^-Pamekasan in 
een rondzending. Het ge
volg ervan was een jaren
lange studie en corres
pondentie met medever
zamelaars. Nog recente
lijk werd een plaatsnaam 
ten onrechte als Lebah 
geïnterpreteerd. Bij 
nauwkeuriger observatie 
bleek het te gaan om ge
deelten van de stempels 
Leles en Soebah. Voor ver
zamelaars van dit onder
werp is het een must om 
hiervan kennis van te ne
men. 

Bantams 
Het Zuid-Afrika van de 
oorlogsperiode 1942-1944 
wordt filatelistisch geken
merkt door de uitgifte van 
de zogenoemde Bantam-
zegels. Deze zegels waren 
bij de verzamelaars niet 
populair vanwege hun 
kleine formaat. 
De Postzegel (België) be
steedt er aandacht aan in 
het meinummer van 
2000. Toen het besluit 
was genomen zegels in 
klein formaat uit te ge-

Enkele voorbeelden van de zogenoe 

ven, was het daarvoor be
nodigde papier al aanwe
zig, echter kant en klaar 
en al getand voor de nor
maal gangbare afmeting 
van postzegels. De ma
chine kon niet meer ver
steld worden om kleinere 
zegels van een tanding te 
voorzien. Er werd toen 
besloten om binnen de 
bedrukte 'strip' van twee 
of drie zegels, zogenaam
de roulette-perforatie toe 
te passen. De eerste ze

gels hebben een dubbele 
rouletteperforatie. Hier
bij kan men aan de ach
terkant van de strip zien 
dat de inkervingen niet 
altijd in één lijn liggen, 
maar vaak enigszins ten 
opzichte van elkaar zijn 
verschoven. In een later 
stadium ontstonden er 
rechte perforaties. 

Foreign Mail 
Ware kunststukjes van 
houtsnijwerk komen voor 
in de Nem York Foreign 
Mail-afstempelingen, 
waarmee - zoals de naam 
al zegt - de postzegels op 
voor het buitenland be
stemde post op het 
hoofdpostkantoor der 
posterijen in New York 
werden afgestempeld. 
USCA Post nummer 109 
van mei 2000 wijdt daar 
aaandachtaan. De namen 
van de zes personeelsle
den die daar in de periode 
1870-1878 werkten zijn 
bekend en één van hen 
moet de maker zijn van 
deze kunstwerkjes. De 
NYFM-verzamelaars zijn 
nogal verdeeld over de 
vraag wat échte NYFM's 
zijn. NYFM-stempels ko
men ook wel voor op bin
nenlandse (en Canadese 
brieven). Zoiets kan ver
klaard worden doordat 
zo'n brief verzeild raakte 
tussen een stapel buiten
landse brieven. Het stem
pel was dan al geplaatst 
voordat men zich reali
seerde dat de post niet 
voor het buitenland be
stemd was. 

Bantams van Zuid-Afrika 

Neu; York Foreign Mail-stempels-
..soms ujare kunststukjes. . (col

lectie F uanGulick, Hoevelaken), 
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6. VERVALSTE 
TANDINGEN [1] 

Waarom zal een vervalser 
de tanding van een be
staande zegel verande
ren? Ik zal trachten op 
die vraag een antwoord 
te geven. Een geheel be
vredigend antwoord zal 
dit overigens niet zijn. 
De redenen waarom een 
vervalser tandingen ver
andert I<unnen namelijk 
heel verschillend zijn. Zo 
willen sommige verza
melaars een zegel bezit
ten die absoluut zonder 
fouten is  en dat alleen 
al is een utopie. 

Tandingen en tanding
machines 
De perforatiemethode die 
vroeger  en soms heden 
ten dage ook nog  het 
meest wordt gebruikt, is 

;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiw|| 
1 Schema uan de 'klassieke' perfo
ratiemethode We zien de bouen
cn onderkam a is de bouenplaat 
met doorstoken naalden, b is de 
onderplaat mctgeboordcgaten 
DOor de papierajïioer 

ponsing van het papier 
met behulp van naalden' 
(afbeelding i). Het papier 
waarop postzegels wor
den gedrukt bestaat uit 
vezels van verschillende 
grootte. Wordt dit papier 
geperforeerd, dan zal de 
vezelstructuur verbroken 
worden. Als er op deze 
perforatie wordt ge
scheurd, zal de vezel
structuur grofweg ge
zegd uit elkaar gereten 
worden. Het resultaat is 

nooit een gelijlcvormige 
papierbrug. 
Omdat vroeger bij boring 
van de gaten de instel
ling, respectievelijk de 
plaatsing van deze perfo
ratiegaten altijd met de 
hand werd aangegeven, 
staan de tandinggaten 
(en daardoor de tanding
bruggen) niet altijd op 
dezelfde afstand van el
kaar. Ook werden de ga
ten niet altijd in eikaars 
verlengde geboord, waar
door er enige onregelma
tigheden ontstonden: af
wijkingen zowel naar 
links als naar rechts. Juist 
deze onregelmatigheid is 
kenmerkend voor geper
foreerde zegels uit de be
ginperiode en de wat la
tere periode van het per
foreren. Hedendaagse 
perforatievormen kun
nen dankzij lasersturing 

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

voor bijna honderd pro
cent gelijkvormig in af
stand en grootte zijn. 
Als een verzamelaar een 
zegel in handen krijgt die 
niet zo goed is ge
scheurd, zodat de perfo
ratie volgens hem of haar 
niet honderd procent 
perfect is, zal zo'n verza
melaar gaan zoeken naar 
een exemplaar dat er be
ter uitziet. 
De vraag moet nu gesteld 
worden: 'Wat is honderd 
procent gave tanding?' 
Zo'n tanding is in feite 

alleen te verkrijgen door 
rond een geperforeerde 
zegel een rand te snijden 
uit de acht omliggende 
zegels. Dat is in wezen 
natuurlijk een onzinnige 
gedachte, want hierdoor 
worden acht zegels ver
nield om er én gaaf 
exemplaar aan over te 
houden. 

Vervalsers en natanding 
De vervalser kan 'tanden' 
aanzetten met behulp van 
papierresten die afkom
stig zijn van een andere 
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2 Frankrijk, Yuertnummer 33, zegel van 5 ƒ (nor-
moal getand exemplaar) 

5 Als 2 , maar nu met een gecorrigeerde tanding 
links(boven) en een uolledig nagestoken boucnzijde. 

5 Frankrijk, Yuert-nummer 121, zegel van 1 ƒ, type Merson. Hier is de tandmg 
van de zegel ajgelcnipt om er een 'ongetande' zegel van te maken Boven het vrou-
wenhoofd zijn nog duidelijk tuiee resten (inkepingen) van tandinggaten te zien 

6 Nederlands-Indie, NVPH-nr 
16, 2GL50C Van een breed ge
tande zegel (lijntanding) is de 
tandmg ajgeknipt, hierdoor is 
een 'ongetande' zegel gecreëerd 

S10 

Linksboven g FranseKolonien,Yvert-nummeri5, zegel van 4 c In/eite 
gaat het hier om een exemplaar van Frankrijk, Yvcrt-nummer 52, ivaarvan 

de tanding rondom het zegelbeeld is 
verujijderd Het op de zegel geploatste 
stempel komt uit het moederland 
Het zcgelbeeld is op een onderlaag ge
plakt, in hetjorgon heet dat 'ver-
doelrt' 
Daarnaast 10 De zegel van ajbcel-
ding g een exemplaar van Frank
rijk, Yvert-nummer 52, ontdaan van 
zijn tandmg en daarna zodanig ge
monteerd ('verdoeirt') dat het lijkt als-
o/hetom een ongetande zegel gaat 
Onder de Signoscope ('uiatermerkzoe-
ker') zijn duidelijk de twee delen te 
zien uiaaruit de zegel nu bestaat (ver
knipte zegel en onderlaag), het extra 
stempcideel iverd later aangebracht 

4. De tu;ee zegels over elkaar gelegd, zo is te zien dat de zegel 
van afbeelding 5 in de hoogte e'en tandmgrij is kwijtgeraakt 

j?», 

7 Nederland, NVPH-nr ig, 
5 c, uitknipsel uit een post-
waardestuk Hetgaatom 
Geuzendam envelop nummer 
1, de op de achterzijde aan
gebrachte binnenbedrukking 
IS verunjderd 

8 Nederland, NVPH-nr 22, 
12 'ji c Eenzelfde voorbeeld 
als 7 mgedrulrte zegel van 
Geuzendam envelop nummer 
2, ook hier is de op de achter
zijde aangebrachte binnenbe
drukking verujijderd 
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11 Nederland, NVPH-nummer 8IIB en glIB, zegels van 10 en 
15 c metkamtanding io'/2 io'/4 Dezegel van 10 cent heejt de 
normale tandmg, bij dic van 15 cent is de tanding vervalst 



zegel. Hoe men zulke 
aangezette tanden kan 
herkennen komt in het 
artikel over reparaties en 
dergelijke aan de orde. 
Is een tanding gedeelte
lijk wat 'rauw'  dat wil 
zeggen dat het papier wat 
ruw is afgescheurd  dan 
zal de vervalser meestal 
enige tandinggaten na
steken (bijsteken kan na
tuurlijk niet, wel gaten 
erbij steken!). De verval
ser heeft ook de moge
lijkheid om een complete 
herperforatie toe te pas
sen. De zegel zal dan 
smaller of minder hoog 
in formaat worden (zie 
de afbeeldingen 2 tot en 
met 4). 

'Ongetande' zegels 
Soms is een bepaalde 
emissie zodanig breed 
geperforeerd, dat men 
zogenaamd een 'onge
tande' zegel kan fabrice
ren. Deze 'brede' perfo
ratie ontstaat meestal bij 
lijntanding. Bij de fabri

cage van zulke 'ongetan
de' exemplaren zijn soms 
resten van perforatiega
ten zichtbaar (afbeelding 
5)
De zegel moet altijd gro
ter van formaat zijn dan 
de grootste 'brede' of 
'hoge' geperforeerde ze
gel. Als een ongetande 
zegel binnen dat breedste 
of hoge zegelformaat 
past neemt men altijd aan 
dat de tanding erafis ge
knipt of gesneden. Dit 
soort 'ongetande' zegels 
ziet men bijvoorbeeld van 
de derde emissie van Ne
derland en Nederlands
Indië {ajbeeUmg 6]. 
Ook worden vaak zegel
beelden uit postwaarde
stukken geknipt en ver
volgens als ongetande 
zegels aangeboden {af
beeldm^en 7 en 8). 
In Frankrijk zijn bepaalde 
vroege emissies niet al
leen in het moederland, 
maar met hetzelfde ze
gelbeeld ook in de over
zeese gebieden gebruikt. 

In het laatste geval waren 
deze zegels dan meestal 
ongetand. Door nu een 
getande zegel van het 
moederland te nemen, de 
tandmg ervan af te snij
den en het papier met ze
gelbeeld vervolgens op 
een groter stuk papier te 
plakken, kon men dan 
een zogenaamd ongetan
de zegel vervaardigen (af
beeldingen g en 10). Voor 
het maken van afbeelding 
10 is overigens gebruik 
gemaakt van een Signo
scope. 
Ook van andere landen 
bestaan emissies in on
getande en getande 
vorm. Door het wegsnij
den van de perforatieran
den ontstaan dan zoge
naamd de (veelal zeldza
mere) ongetande versies. 

Zeldzame tandingen 
Omdat men bij het perfo
reren gebruik maakte van 
perforatiemachines met 
verschillende kamperfo
raten of lijnkammen (zie 

afieeldmg 1), kan het 
voorkomen dat een be
paalde perforatie zeld
zaam is. Door nu een ze
gel van een 'groter' of an
der formaat te nemen en 
deze te vertanden tot de 
zeldzame tanding, zal de 
vervalser deze zeldzame 
tanding proberen te creë
ren (zie afbeeldingen 11 tot 
en met 13). De perforatie
gaten zijn in dat geval 
veel te groot, te rond en 
veel te regelmatig ge
plaatst. Ik verwijs nog 
naar de ajbeeldmgen 14, 
15,16 en 17. 
Bij afbeelding 16 heeft 
men getracht door oprek
king en natanding de 
zeldzame tanding ii'li te 
verkrijgen. Jarenlang is 
bij de Duitse zegel van 25 
pfennig in het type Bauten 
de tanding Wh x 14 als 
een echte tanding be
schouwd. Het bleek uit
eindelijk een vervalsing 
te zijn (ajbeeldmg 18). 
Een andere zeldzame 
perforatievorm is de drie

gaatsroltanding van Ne
derland (ajbeeldingen ig 
toten met 22). Duidelijk 
is bij de ongebruikte en 
gebruikte zegel (ajbeeldin
gen 20 en 21) te zien dat 
deze uit de vierzijdige 
roltandingen zijn ge
maakt. Veel gestempelde 
exemplaren in de zeldza
me tanding zijn in feite 
gewone zegels waarvan 
men de tanding heeft af
geknipt, om er daarna 
een zogenaamde drie
gaatsroltanding in aan te 
brengen. 

In het volgende nummer 
van Filatelie gaan we ver
der met het thema 'Ver
valste tandingen'. 

Noot: 
': Zie A cheval of uerschouen 
tanding, een artikel in 
'Marianne Bulletin' num

mer 45; publicatie van de 
Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars, 12e jaar

gang, september 1979, 
pag. 20 tot en met 23. 

12 Achterzijde van de zegels uan 
afbeelding 11. De linkerzegel is het 
vervalste exemplaar van 15 cent, 
rechtsonder is tiveemaal een 'keur
of handelaarsmerk' aongcbrocht, 
te ujeten 'A ROIG BARCELONA'. 
De vervalste zegel heejt te mooie 
rondegaten, die bovendien te 
strak in hetgelid staan (vgl. bij
voorbeeld de verticale tandmg van 
de echte, rechts afgebeelde zegel 
van 10 cent. 

15 Detailvergroting van de zegel 
van 15 cent van afbeelding 11 
Het fett dat elk tandmggat steeds 
dezelfde ajivijking vertoont (een 
soort afplatting in het gat) bcuiijst 
dat het om een vervalsing gaat 

m 
Lmks 14. Nederland, NVPHnummer 5 oAI, type Cijfer, '/j c. Deze zegel 
IS voorzien van een vervalste lijntandmg 14 metgrotegaten Als basis
materiaal ujerd een zegel met tandmg 12'/ izgebruilrt. 
Rechts: 15. Een uitvergroting van de achterzijde (rechtsboven) van de ze
gel van afbeelding 14 We zien hier duidelijk ovalegaten en soms de res
tanten van de rondingen van een oud tandmggat 

Rechts: i5. Nederland, NVPHnr 
iigB, 10 Ctopi/'/i met vervalste 
lijntandmg II'/J. Er IS gebruikge
maakt van een zegel met tandmg 

Daarnaast: 17 Rechts een detail van 
illustratie 16., links iigA, lijntan
dmg iiV2Xii De valse zegel IS door 
oprekking groter geivorden Andere 
kenmerkengrotere, ovalegaten, de 
tujec bovenste tu êegaten nagestoken 

18 Duitsland, Michelnummer 87, 
zegel van 25 pj uit de serie 'Bauten' 
met de uervolste combinatietandmg 
1172x14, jarenlang beschouwd als e'en 
van de zeldzome perforatieafUiijkm
gen bij deze emissie. 

rtMMM 4 ^ ■ * * * 

Lmks: ig. Achterzijde van tmee originele dnegaats 
roltandmgzegels (NVPHnr 52) Een van de tviee ze
gels heeft een a^eschumde velrand ten behoeve van 
de rolsamenstellmg Midden 20. Ongebruilcte dne
gaats roltandingzegel (NVPHnr 32), een vervalsing, 
gemaalrt van de vierzijdige roltandingzegel NVPHnr 
42 (resten van het vierde gat zijn zouiel lmks als 
rechts nog zichtbaar, driegaten lmks dieper ingesto
ken) Rechts 21 Dnegaats roltandingzegel (NVPH
nr52), vervalsing, vergelijkbaar met 20 Restvan 
vierdegat linksboven en rechtsonder De 'dnegaat
standmg' is aan beide zijden veel dieper m de zegel 
geplaatst; zie ook het oudegat linksboven. 
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Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding meldma 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden m '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 

ANDORRAFRANS 
2g5'oo. Bedevaart van 
Canolic en Meritxell. 
Twee zegels 3. F. mettus
senveld. Beide zegels met 
kerk en bedevaartgangers, 
tussenveld met symbolen. 
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BELGIË 
Afbeeldingen melding 6/444 
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'5'3"'°° Mehmed Spaho 
(18831939), politicus. 
i.(M). 
iSj'oo. Vijftig jaar vereni
ging van radioamateurs. 
1.50 (M). Morseapparaat. 
i53'oo. Vijftig jaar instituut 
voor oosterse talen universi
teit Sarajevo. 
2 (M). Versierd handschrift. 

CYPRUS 
Afbeelding bij melding 6/444 

CYPRUSTURKS 
294'oo. Vakantie. 
300.000, 340.000 TL. Resp. 
strand, zee, bootjes, parasol 
emmertje, schepje, bal; 
strand, zee, ligstoel. 
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FARÖER 
g5'oo. Europa 2000. 
8. kr. Alle bij PostEurop aan
gesloten landen geven één 
zegel met dezelfde afbeel
ding uit**. 
225'oo. Stampin' the future, 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen door kinderen. 
4,, 4.50, 6., 8. kr. Resp. huis 
met afetandbediening, trans
port door de lucht; huis en 
transportmetvleugelfiets; off
shore booreiland; man in 
ruimtepak en helm voor com
puter (ingezonden ontwerp). 

DUITSLAND 
86'oo. Toeslagserie 'Voor 
de jeugd' (deel van toeslag 
gaat naar Expo 2000 Han
nover, ter ondersteuning van 
het kinder en jeugdprogram
ma). 
iooh50,100+50,110+50, 
110+50,110+50, 300+100 Pf 
Resp. jeugdfestival, rugzak
toerisme, kaart Afrika met 
woorden 'see, come, feel, 
hear', oog van Boeddha, Chi
nese kalligrafie, melange van 
kleuren. 
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86'oo. Driehonderdvijftig 
jaar dagblad. 
no Pf Titelpagina 'Einkom
menden Zeitungen' nummer 
17 uit 1650 (de eerste dage
lijks verschijnende krant ter 
wereld) en binnenpagina van 
fictieve hedendaagse krant. 
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95'oo. Europa 
2000. 
21 fr.(€ 0.52). Alle 
bij PostEurop aan
gesloten landen ge
ven één zegel met 
dezelfde afbeelding uit' 

BOSNIÊHERZEGOVINA 
i53'oo. Islamitisch Bairam
feest. 
i.io (M). Vrouw, stadsge
zicht. 
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225'oo. Frankeerzegels 
'The seabed of the Faroes'. 
15., 22. kr. Landkaart. 

FRANKRIJK 
56'oo. Wenszegel. 
3. F. (€ 0.46). 'Bonnes Vacan
ces' (vakantiesymbolen). 

56'oo. Bedwinging van de 
Annapurna. 
3.F. (€0.46). Berg met vier 
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86'oo. Honderd jaar Ka
mers van Ambachten. 
300 Pf Logo 'Das Hand
werk'. 

klimmers op de voorgrond. 
Op 3 juni 1950 werd de Anna
purna (Himalaja, 8091 m) be
klommen door een Franse 
expeditie o.l.v. Maurice Her
zog (1919), de eerste keer 
dat een top boven 8000 m be
klommen wordt. 

igö'oo. Fauna en flora; se
rie 'kijk op de natuur'. 
2.70, 3., 3., 4.50 F. (€ 0.41, 
0.46, 0.46, o.6g). Resp. 
Agrias sardanapalus (vlin
der), GirafFa camelopardalis 
reticulata (netgiraffe), Allo
saurus, Tulipa lutea; doorlo
pend beeld. 

igö'oo. Klooster van 
Ottmarshelm. 
3.F. (€0.46). In 1030 werd 
klooster voor zusters bene
dictinessen gebouwd, tegen
woordig alleen nog kerk (Ka
rolinische bouwstijl). 

266'oo. Schrijver en vliege
nier Antoine de SaintExupé
ry(igooi944). 
3.F. (€0.46). Portreten 
vliegtuig; stierf bij een ver
kenmngvlucht als geallieerd 
oorlogsvlieger, schreef o.a. 
Vol de nuit (1931), Le petit 
prince (1943). 
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GIBRALTAR 
i74'oo. Europees voetbal. 
30, 30,42, 42, 54 p. Voetbal
lers met vlag van resp. Frank
rijk (1984), Nederland (r988), 
Denemarken (i9g2), Duits
land (iggö), Engeland. 
Blok met de vier zegels van 
30 en 42 p., op de rand sport
kleding winnende landen 

sinds igöo; blok viermaal 52 
p., op de rand landkaart En
geland; vier velletjes met tien
maal 30, 30,42,42 p., met op 
de randen de nationale kran
ten die overwinning melden. 

i74'oo. Europa 2000. 
30,40,42, 54 p. Vier variaties 
op de Europazegel**. 

GRIEKENLAND 
g5'oo. Europa 2000. 
170 Dr. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
één zegel met dezelfle af
beelding uit**. 

GROENLAND 
g5'oo. Frankeerzegels ko
ningin Margrethe II. 
4.50,4.75, 8., 10.kr. Ko
ningin Margrethe in Groen
lands nationale kleding, ge
borduurd met kralen, 'white
tailed' arend (Haliaeetus albi
ciUa), op de achtergrond 
Nuuk, hoofdstad Groenland 
met berg Sermitsiaq; in vier 
kleuren. 

GRONUND 

8.00 

g5'oo. Europa 2000. 
4.75 kr. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
één zegel met dezelfle af
beelding uit**. 

GROOTBRITTANNIÉ 
47'oo. 'Stone and Soil'; mil
lenniumzegels 2000, VII, nrs 
25, 26,27,28. 
Zegels 2nd, ist, 45, 65 p. 
Resp. 'Strangford stone/Kil
lyleagh', een granieten mega
liet (12 m, 25 ton) werd recht
op gezet door de spierkracht 
van vrijwilligers (juni 'gg: 
vrijwilligers bezig met optil
len); 'Trans pennine 
trail/Derbyshire', pad (430 
mijl) voor wandelaars, rol
stoelrijders, fietsers en rui
ters (paardenbenen); 'King
dom of Fife cycle ways/Scot
land', uitgebreid, regionaal 
fietspadennetwerk voor re
creatie en dagelijks gebruik 



(fietser en zijn schaduw); 
'Groundwork's changing 
places/all regions', de natio
nale organisatie voor natuur
herstel wil met 'changing 
places' in 21 projecten de na
tuurlijke omgeving verbete
ren door braakliggend land 
terug te winnen voor gebruik 
van lokale bevolking (blauwe 
druifjes in het bos als sym
bool voor vernieuwing). 

4-8-'oo. Koningin-moeder 
honderd jaar. 
Blok met vier zegels 27 p. 
Groepsfoto met als zegels de 
hoofden van de koningin
moeder, koningin Elizabeth 
II, prins Charles, prins Wil
liam. 

HONGARIJE 
24-2-'oo. Millenniumzegels 
II. 
28, 34 Ft. Resp. kronings
scepter, millenniumvlag (zie 
00k3/2I2/2I3). 

lERiAND 
g-5-'oo. Europa 2000. 
30, 32 p. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
één zegel met dezelfde af
beelding uit**. 
Vel tienmaal 32 p., doos met 
honderd zelfklevende zegels 
30 p., strook twee zegels zelf
klevend 30 p, idem 32 p. 
22-5-'oo. Oscar Wilde (1854-
igoo). 
Viermaal 30 p. Resp. Oscar 
Wilde, 'The happy prince', 
'The picture of Dorian Gray', 
'The importance of being 
Earnest'. 
Vel zestien zegels, blok vier
maal 30 p., blok £2.-. 

ITALIË 
4-5-'oo. Begin van 2000 (de 
natuur-de stad). 
Blok met twee zegels 800 L. 
(€ 0.41). Resp. detail (berg 
met bomen) uit schilderij 
'Mose alia prova del flioco' 
van Giorgione (1505); op 
voorgrond schilderij 'Per
spectiefvan een ideale stad' 
van Piero della Francesca 
(1470), op achtergrond wol
kenkrabbers van moderne 
stad. 

9-5-'oo. Europa 2000. 
800 L. (€ 0.41). Alle bij Pos
tEurop aangesloten landen 
geven één zegel met dezelfde 
afbeelding uit**. 
9-5-'oo. Serie 'schatten uit 
musea en nationale archie
ven'; Museum voor Post en 
Telecommunicatie. 
Tweemaal 800 L. (€ 0.41). 
Resp. drie vellen postzegels 
uit Sardinië (Yvert 1,2,3) roet 
een zegel 'Sardinië 3' ver
groot; apparamur radiohut 
jacht 'Elettra', waarop Marco
ni experimenteerde, silhouet 
van dit jacht. 
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JOEGOSLAVIË 
4-5-'oo. Europese natuurbe
scherming. 
Tweemaal 30 Ndin. Boom 
waarvan kruin kaart Europa 
bevat, halve wereldbol met 
nest jonge vogels en hand 
met voer. 

9-5-'oo. Europa 2000. 
Tweemaal 30 Ndin. Panora
ma van Betlehem waar met de 
geboorte van Christus de 
jaartelling begon, onderzoek 
van de kosmos. 
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30-5-'oo. Europees voetbal
kampioenschap. 
Tweemaal 30 Ndin. 
Voetballers in actie en beeld
merk Joegoslavische voetbal
bond. 

Interimbestuur VN in Kosovo 
ii-3-'oo. Frankeerzegels; vre
de in Kosovo. 

0.20, 0.30, 0.50,1.- , 2.- DM. 
Resp. grottekening, figuur 
van aardewerk, steenrelièf, 
madonnabeeld, huizen. 

LETLAND 
i2-2-'99 tot 25-2-'oo. Fran
keerzegels: stadswapen. 
15 Lvl. Oger. 
26-2-'oo. Schilderijen; Letse 
kunst. 
40 Lvl. In de werkplaats van 
de schilder (Jan Rosenthal). 

LITOUWEN 
9-5-'oo. Europa 2000. 
1.70 Lt. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
één zegel met dezelfde af
beelding uit**. 

MACEDONIË 
27-io-'99. Veertienhonderd 
jaar Slaven in Macedonië. 
5 den. Slavische ruiters ver
kennen nieuwe land. 
24-ii-'99. Kerst. 
5, 30 den. Resp. dennentak, 
kerstbrood. 
i-i2-'99. Rode kruis, week 
van de aidsbestrijding; ver
plichte bijplakzegel van 1-7 
dec. 
2.50 den. Gestileerde figuren 
houden de wereldbol op. 
i9-i-'oo. Tweeduizend jaar 
christendom. 
5,10,15, 30 den. Resp. al-
taarkruis (igde eeuw) uit St.-
Nikitaklooster, Glorierijke 
Moeder Gods (fresco, 14de 
eeuw) uitSt.-Marcoklooster, 
heilige Clement (ikoon 14de 
eeuw) uitSt.-Clementkloos-
ter in Ohrid, apostel Paulus 
(fresco, 1389) uitSt.-Andre-
asklooster. 
Blok 50 den. St.-Sophiaka-
thedraal (iide eeuw) in 
Ohrid. 
i6-2-'oo. Eeuwwisseling. 
5, 30 den. Resp. sterren en 
aarde beelden getal '2000' 
uit; kruis, Yin-Yangsymbool, 
davidster, halvemaan. 

MALTA 
9-5-'oo. Europa 2000. 
16,46 c. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
één zegel met dezelfBe af
beelding uit**. 

MAN 
5-5-'oo. Fauna, zangvogels 
van Man. 
22, 26, 64, 77 p. Resp. Hirun-
do rusüca, Muscicapa striata, 
Alauda arvensis, Emberiza ci-
trinella; alle zegels met logo 
'Manx bird atlas' een liefda
digheidsfonds dat studie 
maakt van broeden en over
winteren op het eiland van 
1998-2002 en panda-logo 
WWF*. 

22-5-'oo.Mannen van Man in 
oorlog. 
22, 26, 36, 48, 50, 77 p. Resp. 
zeeslag bij Trafalgar 1805: 
admiraal Lord Nelson (1758-
1805) en John Quilliam (1771-
1829), Waterloo 1815: sir Ar
thur Wellesley duke of Wel
lington (1769-1852) en Cae

sar Bacon (1791-1876), Krim-
oorlog 1853-1856: James 
Thomas Brudenell earl of 
Cardigan (1797-1868) en 
Thomas Leigh Goldie (1807-
1854), Boerenoorlog 1899-
1900: sir Robert Baden-Po
well (1857-1941) en John 
Dunne (1884-1950), eerste 
wereldoorlog 1914-1918: vis
count Kitchener of Khartoum 
(1850-1916) en George 
Kneale (1896-1917), tweede 
wereldoorlog 1939-1945: sir 
Winston Churchill (1874-
1965) en Alan Watterson 
(1910-1942); de tweede man 
op eike zegel is geboren op 
Man. 
Drie vellen met tweemaal vier 
zegels en drie ordetekens. 

22-5-'oo. Zestigste verjaardag 
'Battle of Britain'. 
Blok met tweemaal 60 p. 
Vliegtuigen in een doorlo
pende afbeelding met op de 
rand: luchtafweergeschut, St. 
Paul's Cathedral, tekst Win
ston Churchill, logo RAFA*. 

2i-6-'oo. Prins William acht
tien jaar. 
Blok met vijf zegels 22, 26, 
45, 52, 56 p. Resp. als acht
tienjarige, als kleuter met 
overgrootmoeder, kleuter, 
met vader en broer, met ski
bril; op de rand aan het water 
met hond. 

MONACO 
9-5-'oo. Uitgiftedatum mel
ding 3/214 'de vier evangelis-

OEKRAlNE 
3-3-'oo. Kozakkenhoofdman 
(hetman) VIII. 
30 k. Iwan Samoilowitsch, le
gerkamp 'Kozacha Dibrowa', 
Tobolsk. 
lo-j-'oo. Vijftig jaar WMO*. 
30 k. Jubileumembleem, 
aardbol, dampkring. 

OOSTENRIJK 
i9-5-'oo. Vijfenzeventig jaar 
burgerluchtvaart in Klagen-
fiirt. 
7.- S. Symbolische afbeel
ding. 

8.- S. Madonna van Alten-
markt en glazen dak tropische 
kas in 'Wiener Burggarten'. 

i9-5-'oo. Serie 'oud kunst
handwerk'; heiligenleven St.-
Malachias, bewaard in abdij 
van Zwetti. 
9.- S. Initiaal. 

MMaMMMMMI 
30-5-'oo. Dag van de postze
gel (X). 
7.- S. Hoofdletter 'E' van 
'Briefmarke' en een 'E' van 
'Philatelie'. 

30-5-'oo. Honderdvijftig jaar 
Oostenrijkse postzegels. 
7.- S. De '9 Kreuzer - Marke' 
uit 1850 (Yvert nr 5) en de 
waarde van de laatste zegel 
uit de serie 'Dag van de post
zegel' uit 2000 

3i-5-'oo. 'Confetti'. 
7.- S. 'Confetti', kinderpro
gramma op tv. 

i9-5-'oo. Honderdvijftig jaar 
monumentenzorg in Oosten
rijk. 

2-6-'oo. Gedenkblok Hun
dertwasser (1928- 2000). 
Blok met viermaal 7.- S. Het 
werk 'Blue Blues' in vier kleu
ren (zie volgende pagina). 



i66'oo. Honderd jaar open
bare busdiensten in Oosten
rijk. 
9. S. Cannstatter Daimler
bus. 
i66'oo. Serie 'Oostenrijkse 
sagen en legenden', 'Die Laib 
BrotMarter'. 
a3, S. Scène uit de sage. 
i66'oo. Honderd jaar gele
den werden de bloedgroepen 
ontdekt. 
8. S. Symbolische voorstel
ling. 

POLEN 
I23'00. 
Duizendste 
herdenkdag 
ontmoeting 
keizer Otto III 
en latere ko
ning Boleslavl; 
duizend jaar 
katholieke kerk 
in Polen. 
0.70, 0.80 Zl. Resp. keizer 
Otto III overhandigt de kroon 
aan de Poolse vorst Boleslav 
I, de dappere; bisschoppen 
van Gniezno, Krakow, Bres
lau en Kolberg. 
Blok 1.55 Zl. Otto III met re
galia van de provincies Rome, 
Gallië, Germania en Sclaui
nia (Polen en WestSlowa
kije). 

PORTUGAL 
i25'oo. Bezoek paus Johan
nes Paulus II aan Portugal. 
52. e. (€ 0.26). Paus en de 
herderskinderen Francisco 
(19081919) enJacinta(i9io
1920). In 1917 verscheen Ma
ria aan deze kinderen, die nu 
heilig verklaard zullen wor
den. 

225'oo. Honderdjarig be
staan internationale wielrij
dersbond (UCI*). 
52., 85., 100., 140., 215., 
350. e. (€ 0.26, 0.42, 0.50, 
0.70,1.07,1.75). Fietsen: 
resp. draisine (1817), mi
chaux (1868), hoogwieler 
(1871), rover (1888), BTX 
(2000), GT (2000). 
Blok met zes zegels. 

3i5'oo. Dag van de vissers. 
52. e. (€ 0.26). Stilistische 
boot en vissen. 

i6'oo. Portugal op Expo 
2000 in Hannover (thema 
'mensnatuurtechnologie'). 
100 e. (€ 0.50), blok met een 
zegel 350 e. (€ 1.75). Resp. 
Portugees landschap, Portu
gese paviljoen (architecten: 
Alvaro Siza Vieira en Eduardo 
SoutodeMoura). 

ROEMENIË 
3i3'oo. Overdruk van 'troi
te' op 'kloosters 1991'. 
1900, 2000 L. 'Curtea de Ar
ges', 'Puma' (Yvert 3941, 
3940). 

305'oo. Zoete desserts uit 
de kloosterkeuken, II. 
52., 85., 100., 140., 215., 
350. e. (€ 0.26, 0.42, 0.50, 
0.70,1.07,1.75). 

MiNiSIREA PUmA 
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i24'oo. Overdruk van 'boek 
en ganzenveer' op 'verjaarda
gen 1990'. 
Vijfmaal 1700 L. Resp. lena
chita Vacarescu, 17401797 
(Yvert 3905); Stolnic. Con
stantin Cantacuzino, 1640
1716 (Yvert 3904); TituMaio
rescu, 18401917 (Yvert 
3906); Nicolae lorga, 1871
1940 (Yvert 3894); Martha Bi
bescu, 18901973 (Yvert 
3907)
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204'oo. Flora, kamerplan
ten. 
1700, 3100, 5800,10050 L. 
Resp. Senecio cruentus, Cli
via miniata, Plumeria rubra, 
Fuchsia hybride hort. 
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244'oo. Overdruk van 'ezel 
en palet' op schilderijen. 
Vijfmaal 1700 L. 'Het voor
jaar' Pieter Breughel (Yvert 
3313), 'De bloemiste' St. 
Luchian (Yvert 3311), 'Vrouw 
in het wit' I. Andreescu (Yvert 
3310), 'Vaas bloemen' Jan 
Breughel (Yvert 3312), 'De 
speler' St. Luchian (Yvert 
3909). 

95'oo. Europa 2000. 
10.150 L. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
één zegel met dezelHe af
beelding uit**. 

RUSLAND 
io4'oo. Overwinning in 
tweede wereldoorlog (grote 
vaderlandse oorlog) vijfen
vijftigjaar geleden. 
Viermaal 1.50r., blok5.r. 
Reprodukties van Sovjetpos
ters uit 19441946, tekeningen 
en teksten moesten geloof in 
overwinning verzekeren. 

204'oo. Derde week van de 
verkeersveiligheid in de ECE*. 
1.75 r. Vrouw met kind ste
ken straat over, embleem ver
keersveiligheidsweek, motto: 
'Samenwerking op de weg 
vergroot veiligheid'. 

POCCMJI' 

55'oo. Herdenking van de 
joodse slachtoffers 1933

1945
2. r. Symbolische afbeelding 
met davidster, inscripties: 

'holocaust' en 'nooit meer., 
in engels en russisch en 
'19331945'. 
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t)5'oo. Europa 2000. 
7. r. Alle bij PostEurop aan
gesloten landen geven één 
zegel met dezelfde afbeel
ding uit**. 
i75'oo. Expo 2000 in 
Hannover met thema mens
natuurtechnologie. 
Blok 10. r. Russisch em
bleem van de tentoonstelling, 
tekening symboliseert het 
verband tussen mens, namur 
en technologie, tekst: Expo 
2000, mensnatuurtechno
logie. 

pisch vuur en vlinder, nijl
paard met olympisch vuur en 
pinguin, olifant met olym
pisch vuur en lieveheers
beestje, haas met olympisch 
vuur en slak. 

3i5'oo. Stampin' the future, 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen door kinderen; in
gezonden ontwerp San Mari
no. 
800 L. (€ 0.41). Computer, 
blanke en zwarte geven el
kaar een hand, zon, werelbol, 
op de achtergrond berg Ti

SRnmnRino 800ro,4i 

SLOVENIË 
204'oo. Serie 'Kastelen en 
landhuizen in Slovenië'. 
1,1,100,100 Sit. Resp. kas
teel Predjama, kasteel 
Velenje, kasteel Bied, kasteel 
Podsreda. 

255'oo. Serie Russische 
landstreken. 
Zesmaal 3. r. Republieken 
Kalmukkiè, Mari, Tatarstan, 
Oedmoertiè, 'Chuvash', auto
nome gebied 'Yamalo
Nenets ky'. 

SAN MARINO 
3i5'oo. Honderdjarig be
staan internationale wielrij
dersbond (UCI*). 
1200 L. (€ 0.62). Wielren

; 1200 SAN MARINO •062 
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3i5'oo. Olympische Spelen 
2000. 
Viermaal 1000 L. (€ 0.52). 
Tekeningen: hond metolym

iBMUÜIili 
2o4'oo. Serie 'Fruit uit Slo
venié'; appelboom (Malus 
domes tica). 
Driemaal 10 Sit. Appelbloe
semkever (Anthonomus po
morum), appelbloesem, ap
pel ('Dolenjska wax apple'). 

95'oo. Radio amateurs. 
20 Sit. Vijftigste verjaardag 
van georganiseerde amateur 
radio in Slovenië, organisatie 
van '3rd World Radiosport 
Team Championship'. 
95'oo. Voetbal. 

40 Sit. Slovenië speelt in 
groep C tegen Joegoslavië, 
Noorwegen en Spanje tijdens 
UEFA Europees Kampioen
schap Voetbal in België en 
Nederland (voetbal met kip). 



g5'oo. Olympische Spelen 
Sydney 2000. 
80, 90 Sit. Resp. zeiljachten, 
operagebouwvan Sydney; 
met olympische ringen. 
Vel met driemaal de twee ze
gels, op de randen logo olym
pisch comité Slovenië (OKS). 

95'oo. Europa 2000. 
go Sit. Alle bi| PostEurop aan
gesloten landen geven één 
zegel met dezelfde afbeel
ding uit**. 
95'oo. Wereldnatuurdag. 
90 Sit. Flora en fauna van 
vochtige namurgebieden. Ze
gel heeft aanhangsel: 9 mei 
wereldnatuurdag, eendje in 
water; beeldmerk postzegel
tentoonstelling 2000, Lon
den. 

95'oo. Hydrometeorologie. 
150 Sit. Honderdvijftig jaar 
meteorologische menngen 
en waarnemingen in Slovenië 
(distel, windmeter, onweer). 
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SPANJE 
Afbeelding melding 5/377 

i24'oo. Serie 'gedenkjaren'. 
35, 70 P. Resp. zevenhon
derdjarig bestaan universiteit 
van Lleida, vijfhonderdjarig 
bestaan universiteit van Va
lencia. 

284'oo. Honderd jaar voet
balclub Barcelona. 
35 P. Beeldmerk honderd jaar 
'Reial Club Deportiu Espany
ol de Barcelona', blauwwitte 
vlag van team. 
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45'oo. H.K.H. Dona Merce
des de Bourbon y Orleans 
(igio2000). 
35 P. Portret van de moeder 
van koning Juan Carlos I. 

WBWBWWÜT! 

95'oo. Europa 2000. 
70 P. Alle bij PostEurop aan
gesloten landen geven één 
zegel met dezelfde afbeel
ding uit**. 

TSJECHIË 
95'oo. Tekens van de die
renriem. 
2 Kc. Maagd (Virgo). 

3i5'oo. 'Voorkinderen.' 
5.40 Kc. Vrolijk gebarende 
wekker met een klein vogel
tje. 

3i5'oo. Internationaal jaar 
van de wiskunde. 
7 Kc. De grote stelling van 
Fermat (16011665) werd in 
1670 gepubliceerd met de op
merking dat Fermat het be
wijs van de stelling wist. Na 
drie eeuwen smdie van be
langrijke wiskundigen kwam 
Andrew Wiles in 1995 met 
het bewijs. 
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TURiajE 
i63'oo. Handelsschepen. 
125.000,150.000, 275.000, 
300.000 TL. Resp. 'Bug', ra
derboort uit 1801; 'Gülcemal' 
uit 1875, in 1911 de eerste 
Turkse oceaanstoomboot; 
'Bandirma' (1878) klein pas
sagiers en vrachtschip, 
bracht Atatürk naar Samsun, 
begin Turkse onafhankelijk
heidsstrijd; Nusret, passa

giers en vrachtraderboot uit 
1874, in onafhankelijkheids
oorlog mijnenlegger. 

TÜRKtYE CUfifHURlYETl 

VATICAAN 
g5'oo. Tachtigste verjaar
dag van Zijne Heiligheid Jo
hannes Paulus II. 
800,1200, 2000 L. Resp. por
tret paus, zwarte madonna 
van Czestochowa (14de eeuw, 
klooster H. Paulus de Ere
miet, Polen), pastorale staf; 
zegels worden ook in Polen 
uitgegeven. 
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g5'oo. Fresco's Sixtijnse 
Kapel (15de eeuw), I. 
500,1000,1500, 3000 L. 
Resp. 'De roeping van St. Pet
rus en St. Andreus', Domeni
co Ghirlandaio; 'De beproe
vingen van Mozes', Sandro 
Boticelli; 'Sleuteloverdracht 
aan Petrus', Pietro Perugino; 
'De aanbidding van het gou
den kalf, Cosimo Rosselh. 

95'oo. Europa 2000. 
1200 L. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
één zegel met dezelfSe af
beelding uit**. 

IJSLAND 
i85'oo. Europa 2000. 
50. kr. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
één zegel met dezelfxle af
beelding uit**. 
i85'oo. Fauna, zeezoogdie
ren, IJ. 
5., 40., 50., 75. kr. Resp. 
Hyperoodon ampullatus, 
Lagenorhynchus acutus, 
Megaptera novaeangliae, 
Balaenoptera acutorostrata. 
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ZWITSERiAND 
2i6'oo. Frankeerzegels, 
toerisme. 
120,130,180 c. Resp. muziek 
(romaanse abdijkerk in 
Payerne, Waadt en viool), 
gastronomie (kleine kerk in 
St. Saphorin, Waadt en blad 
met fles wijn en glazen), 
zwemmen (warmwaterbron 

in Vals, Graubünden en 
vrouw in het water). 

2i6'oo. Borduurwerk St. 
Gallen. 
500 c. Het ontwerp van deze 
machinaal geborduurde, 
zelfklevende zegel is geheim 
tot de officiële opening van 
de nationale postzegelten
toonstelling in St. Gallen. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
i6io'99. Fauna; paarden. 
10.000, 20.000, 30.000, 
40.000, 50.000, 60.000, blok 
150.000 Af. Resp. 'Paso 
Fino', 'Don', Appaloosa, 
Hackney, Quarter Horse, 
Hannoveraan, Andalusièr. 
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ANTIGUA EN BARBUDA 
292'oo Vissen (met over
druk 'Barbuda mail'). 
$ 0.75, 0.90,1., 1.20,1.50, 
1.75. Resp. Eupomacentrus 
planifrons, Hypoplectrus 
puella, Microspathodon 
chrysurus, Thalassoma 
bifasciatum, Holocantheis 
ciliaris, Balistes vertula. 
Twee velletjes met zesmaal $ 
1.65 (twaalfverschillende vis
sen), tweemaal blok $ 6.
('porkfish', 'blackcapped 
gramma'). 
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292'oo. Schepen (met over
druk 'Barbuda mail'). 
Tweemaal velletje met drie 
zegels van $ 1.75, drie blok
ken $ 6.. Verschillende oude 
zeilschepen. 
44'oo. Luchtvaart (met 
overdruk 'Barbuda mail'). 
Tweemaal velletje zes zegels 
$ 1.65 (verschillende vliegtui
gen), twee blokken $ 6. (F18 
Hornet, SukhiSU35). 
85'oo. Antieke auto's (met 
overdruk 'Barbuda mail'). 
Tweemaal velletje zes zegels 
$ 1.65 (verschillende oude au
to's), twee blokken 6. (Ford 
1908, Ford 1929). 
85'oo. Negentiende wereld
jamboree Chili 1998 (met 
overdruk 'Barbuda mail'). 

$ 0.90,1., 1.20. Resp. scou
tinghanddruk, scoutings op 
trektocht, scoutinggroet. 
Blok $ 6. met portret Lord 
Baden Powell (18571941). 

ARGENTINIË 
i54'oo. Bibliotheken. 
Samenhangende zegels 25, 
50, 75 c , $ I.. Resp. boeken 
Argentijnse commissie open
bare bibliotheken, boek en 
gebouw openbare biblio
theek van Jujuy, pagina in 
braille van de blindenbiblio
theek, pagina's en gebouw 
nationale bibliotheek; over de 
vier zegels boek. 

2g4'oo. Vijfhonderdste ver
jaardag ontdekking van Bra
zilië. 
25, 75c. Resp. kaart van Zuid
Amerika (1558), ontdekker 
Pedro Alvares Cabral; kom
pas, brief van Pero Vaz de 
Caminha (eerste schriftelijke 
vermelding van Brazilië), kar
veel (vertrek uit Lissabon, 
gravure i6de eeuw); doorlo
pend beeld. 

294'oo. Honderd jaar 
school voor hoger militair 
onderwijs. 
75 c. Oprichter van de school 
Luitenant generaal Luis Ma
ria Campos met kleuren van 
de vlag op achtergrond, wa
penschild, motto: 'to be more 
than feign'. 

BAHAMAS 
25'oo. Flora; inheemse, 
medicinale planten. 
15, 65, 70, 80 c. Resp. 
Opuntia sp., Turnera umifolia, 
Bidens pilosa, Tabebuia 
bahamensis. 

BAHREIN 
95'oo. Tentoonstelling 
'Made in Bahrein'. 
100, 200,150 fils. Drie voor
beelden van nationale indus
trie (, , olie) met beeldmerk 
tentoonstelling en portret 
emir. 



BELIZE 
274'oo. Fruit uit Belize. 
$ 0.25, 0.60, 0.75,1. . Resp. 
Mangifera indica, Anacardi
um occidentale, Carica pa
paya, Musa spp. 

BENIN 
loio 'gg. Flora; cactussen. 
135,150, 200, 270, 300,400, 
blok 1000 F. Resp. Mammil
laria lenta, Oehmea nelsonii, 
Neobesseya rosiflora, Opun
tia gosseliniana, Parodia ni
vosa, Rebutia senilis, Opun
tia retrorsa. 

7i2'99. Fauna, vogels. 
135,150, 200, 270, 300,400, 
blok 1000 F. (driehoekige ze
gels). Resp. Estrilda locustel
la, Estrilda melonotis, Pyrelia 
melba, Uraeginthus bengalis, 
Pyromelana orix, Ploceus cu
cullatus, Steganura paradi
sea. 

BOLIVIA 
Zonder datum. Dn. Javier del 
Granado (19131996), dich
ter. 
3.BS. 

CORREOS DE BOLIVIA 

m 
244'oo. Victor Agustin U
garte (19271995), voetballer. 
3.BS. 

BOTSWANA 
Zonder datum. Natuur
schoon van de rivieren met 
mensen, dieren en vogels. 
35 t., I., 2., 2.50 P. Resp. 
Ephippeorhynchus senega
lensis, nijlpaard tussenwa
terlelies, Rynchops flaviros
tris, olifant bij zonsopgang. 

BRAZILË 
5 1 Ä "'4'o°Vijfhonderd jaar ge
W I ¥ leden Brazilië ontdekt. 

Blok met vier zegels R$ 0.31 
(doorloper). Aankomst zeil
schepen, ontdekken prachti
ge wereld met mensen, plan
ten en dieren. Zelfde blok m 

Portugal, zie melding 5/445. 
304'oo. Tweede verjaardag 
'Brazil TradeNet System'. 
R$ 1.05. Wereldbol met Bra
zilië, websiteadres, logo mi
nisterie Buitenlandse Zaken. 

CAMBODJA 
272'oo. Fauna, schildpad
den; postzegeltentoonstel
ling 2000 Bangkok. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000, blok 4500 R. Resp. 
Cuora amboinensis, Cuora 
flavomarginata, Geoemyda 
spengleri, Manouria impres
sa, Chinemys reevesi, Heose
mys spinosa, Hieremys an
nandalei; op elke zegel ook 
een 'schildpad'kunstvoor
werp. 

BANGKOK _ 
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i  j  'oo . Landbouw. 
100, 300, 500,1400,1600, 
igoo, 2200 R. Resp. vervoer 
rijst, eggen, dorsen, wannen, 
verpoten, ploegen, oogsten. 
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203'oo. Paddestoelen. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000, blok 4500 R. Resp. 
Amanita muscaria, Amanita 
pantherina, Clitocybe olearia, 
Lactarius scrobiculatus, Scle
roderma vulgare, Amanita 
verna, Amanita phalloides. 

io4 'oo. Fauna, vissen. 
200, 500, 900,1000,1500, 
4000, blok 4500 R. Resp. Bet
ta unimaculata/Betta pugnax, 
Betta macrostoma/Betta tae
niata, Betta foerschi/Betta 
imbellis, Betta tessyae/Betta 
picta, Betta edithae/Betta bel
lica, Betta smaragdina/Betta 
anabatoides, Betta splen
dens. 

ROV\aiEDlCAMBO!)C£ 

CANADA 
284'oo. Wenspostzegels. 
0.46 c. In postzegelboekje 
vijfmaal een schilderijlijst 
met de waarde en vijf wens
stickers: hart, schrijvende 
pen, ' thank you merci', ma
ple leaf, 'surprise'; de sticker 
binnen de lijst plaatsen 
maakt de zegel compleet. Te 
bestellen zijn vellen met vijf
entwintig schilderijlijsten 
met eigen (foto)stickers. 

235'oo. Koningin Elizabeth 
de koninginmoeder. 
Velletje met negenmaal 
0.95 c. Portret, op de rand 
'Celebrating one hundred 
years'; de drie ordetekens van 
de Canadese militaire eenhe
den waarvan de koningin
moeder 'ColonelinChieP is: 
'Canadian Forces Medical 
Services', 'The black Watch 
of Canada', 'Toronto Scottish 
Regiment'. 
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235'oo. Schoon water. 
Vijfmaal 0.55 en vijfmaal 0.95 
c. in twee postzegelboekjes. 
Natuurgezichten met schoon 
water (twee foto's per zegel). 

vloed op beslissingen be

treffende de jeugd te krijgen. 

^ 
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296'oo. Internationale bij
eenkomst zevendedags ad
ventisten in Canada. 
0.46 c. Zonsopgang boven de 
Rocky Mountains, met logo 
van zevendedags adventisten: 
een open bijbel met kruis en 
vlammen. 

57'oo. Tweede druk antieke 
Chinese prent, III. 
32., 34.. Flora. 
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CHINA (Republiek, Taiwan) 
55'oo. Vierentwintig sei
zoenperiodes (kalendersys
teem waarbij de jaarlijkse 
rondgang van de aarde om de 
zon was verdeeld in 24 perio
des, die de veranderingen in 
het weer beschrijven); zomer. 
Strook met zesmaal 5., 
doorlopend beeld. Resp. 'be
gin van de zomer' (groen ge
was), 'little fiillness' (water
rad om de zaailingen van vol
doende water te voorzien), 
'graanaren' (warme en voch
tige regenseizoen gaat begin
nen), 'zomerse zonnestil
stand' (alle gewassen zijn 
rijp, intense hitte van de zo
mer is begonnen, cicaden 
zingen in bomen), 'minder 
warm' (koelte door waaiers 
van palmbladeren), 'grote 
hitte' (heetste tijd van jaar, 
mensen eten watermeloe
nen); doorlopend beeld van 
dorpjes in vlakte met achter
grond van bergen. 
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i34'oo. Cultuur van de 
Khmer. 
500,1500, 2000 R. Resp. 
'Srei Snam', 'Srei Snam', 
'Srei Krub Lakhna'. 

i6'oo. 
Honderd 
jaar 
'Boys 
and Girls 
Clubs'. 
0.46 c. 
Kinde
renen 
logo van 
de orga

nisatie; bestaat uit lokale en 
regionale afdelingen met 
zeer veel activiteiten, bijzon
der is de nationale jeugdraad 
die probeert een positieve in

MMÉtMtMMÉÉÉMMMÉtüttHI 

55'oo. Inau
guratie tiende 
president en 

vicepresident. 
Tweemaal 5.. Resp. portret 
Chen Shuibian en Lu Hsiu
lien, regeringsgebouw. 
Blok met tweemaal de twee 
zegels, rand plein met veel 
mensen, balonnen in lucht. 

COSTARICA 
2i9'9g. Vijftig jaar nationa
le elektriciteitsmaatschappij. 
75 Cs. Ossenwagen, tele
fooncel. 
Oktober '99. Internationaal 
jaar van de ouderen. 
50 Cs. Grootmoeder met 
kleinkinderen. 
November '99. Honderdvijf
entwintig jaar UPU*. 
75 Cs. Wereldbol met enve
loppen. 
November '99. Nieuw mil

lennium zon
der wapens. 
50, 70 Cs. 
Resp. treu
rende vrouw, 
gehandicapte 
man. 
November 
'99. Vijftig 
jaar hoge 
raad voor ver
kiezingen. 
70 Cs. Moe
der met kin
deren. 

December '99. Dood van Car
men Granados Soto. 
50 Cs. C. Granados Soto 
(19151999), toneelspeelster 
en zangeres. 
December '99. Internationale 
postzegeltentoonstelling Phi
iexFrance '99 in Parijs. 
Tweemaal 300 Cs. Orchidee, 
stilistische Eiffeltoren, ten
toonstellingsembleem; or
chidee, tentoonstellingsem
bleem. 
December '99. Kersttoeslag
zegel ten bate van het kinder
dorp. 
17 Cs. Kinderen kijken over 
landschap. 

DOMINICA 
i66'98! Zeventig jaar Walt 
Disneyfiguren Micky en 
Minnie Mouse. 
2 5 . 5 5 . 6 5 , 9 0 c . , $ i .  , 1.45, 
5
i66'98! Walt Disneyteken
films. 
Blok $5 .  . Koning der leeu

wen (1994). 
48'98! Fauna, zeevo
gels. 
25, 65, 90 c., $ I.. Eu
dyptes sclateri, Sphenis
cus humboldti, Calidris 
canutus, PufFinus Iher
minieri. 

Vel twaalmaal 90 c. Sterna 
bergii, Larus pipixcan, Pele
canus conspicillatus, Pachyp
tila turtur, Larus serranus, 
Phalacrocorax atriceps, Pha
laropus fulicarius, Podiceps 
gallardoi, Aethia pusilla, Ta
chybapms ruficollis, Daption 
capense, Podiceps auritus. 
Tweemaal blok $ 5.. Sula ne
bouxii, Fulmarus glacialis. 
i9'g8l Honderdste geboor
tedag Enzo Ferrari (1898
1988), Italiaans autofabri
kant. 
55, 90 c , $ I., blok $ 5.. Fer
rarimodellen; resp. 365 GT 
2+2, Boano/Ellena 250 GT, 
375 MM Coupé, 212. 
i9'98! Negentiende wereld



jamboree, Chili. 
650.,$!., 2., blok $5.. 
Resp. scoutinggroet, hand
druk, vlag, Robert BadenPo
well (18571941, Brits gene
raal en oprichter padvinde
rij). 
ig'gS! Schilderijen, vijfen
twintigste sterfdag Pablo Pi
casso (18811973). 
90C.,$i., 2., blok$6.. 
Resp. de schilder en zijn mo
del, de kruisiging, naakt met 
opgeheven armen, café in 
Royan. 
ig'gS! Vijftig jaar OAS*. 
$ I.. Jubileumembleem. 
ig'gS! Vijftigste sterfdag 
Mahatma Gandhi (1869
1948). 
90 c , blok $ 6.. Resp. Gan
dhi naar rechts kijkend, aan 
het spinnewiel. 
ig'gS! Vliegmigen, tachtig 
jaar Royal Air Force. 
Viermaal $ 2., blokken $ 5., 
6.. Resp. Britse Aerospace 
Nimrod MR.Mk.2P, Lock
heed C130 Hercules Mk.3 in 
de lucht, Panavia Tornado 
GR.Mk.i, Lockheed C130 
Hercules Mk.3 bij de start, 
Bristol F.2B steenarend 
(Aquila chrysaëtos). Hawker 
hart en Eurofighter. 
7g'98! Fauna, internatio
naal jaar van de oceaan. 
25, 55, 65, 90 c. Resp. Pseu
dochromis fridmani, Disti
chopora violacea, Analcido
metra armata, Pygoplites 
diacanthus. 
Achttienmaal $ i.. Mona
chus tropicalis, Spheniscus 
mendiculus, Manta birostris, 
Eretmochelys imbricata, Zan
clus cornutus. Nautilus pom
pilius, Tridacna maxima, Spi
robranchus sp., Coryphella 
sp., Stenella frontalis, Istio
phorus albicans, Parexocoe
tus brachypterus, Gramma 
ioreto, Chaetodipterus faber, 
Dermochelys coriacea, Acan
thurus coeruleus. Stenopus 
hispidus, Holacanthus trico
lor. 
Blokken$5., 6.. Resp. 
Megaptera novaeangliae, 
Phyllopteryx eques. 
i4g'98! Campagne 'Save the 
turdes'. 
25, 55, 90 c , $ I., 4.. Over
druk van zegels uiti994/g5. 
ii2'g8! Vogels, kerst. 
25.55.65.90^.,$!., 2.. 
Resp. Cardinalis cardinalis, 
Sialia sialis, Thryothorus lu
dovicianus, Cyanocitta crista
ta, Coccothraustes vesperti
nus, Bombycilla garrulus. 
Blokken $ 5., 6.. Resp. Pa
ruia americana, Passerina ci
ris. 
4i'99! Chinees nieuwjaar, 
jaar van de haas. 
$ 1.50. Ekster en haas, detail 
schilderij van Ts'ui Pai, chi
nees schilder iide eeuw. 
264'gg! Flora, orchideeën 
uit het Caribisch gebied. 
55, 65, 90 c , $ 2.. Resp. 
Broughtonia sanguinea, Catt
leyonia Keith Roth 'Roma', 
Comparettia falcata, Coch
leanthes discolor. 
Zestienmaal $ i.. Dracula 
erythiochaete, Lycaste aro
matica, Masdevallia mar
guerile, Encyclia marlae, Lae
lia gouldiana, Hundeya mele
gris, Galeandria baueri, Lyca
le deppei, Anguloa clowesii, 
Lemboglossum cervantesii, 
Oncidium cebolleta, Millonia 
sp., Pescatorea lehmannii, 
Sophronitis coccinea, Pesca

torea cerina, Encyclia vitelli
na. 
Tweemaal blok $ 5.. Lepan
thes ovalis, Encyclia cochle
ata. 

EGYPTE 
236'99! Frankeerzegel. 
25 P. Godin 'Silacht'. 
236'99! Vijftig jaar SOSkin
derdorpen. 
20,125 P. Embleem SOSkin
derdorpen. 
282'oo. Regionale, econo
mische conferentie van Co
mesa*landen. 
125 P. Pyramiden van Gizeh, 
embleem conferentie. 
iij'oo. Vijfentwintigste 
sterfdag OmKolthoum. 
20 P. OmKolthoum, Arabisch 
zangeres. 
283'oo. Achtste internatio
nale congres egyptologie, 
Cairo. 
20 P. Embleem congres met 
piramides. 
34'oo. Afrika  Europa Top 
in Cairo. 
125 P. Kaart Afrika en Europa 
met 'Europe', 'Africa' en 'Cai
ro 34 april'. 

EL SALVADOR 
io2'oo. Dertig jaar vakop
leiding volgens de 'Fe y Ale
gria'methode. 
I. C. Kaart El Salvador, kin
deren, stapel boeken, 'Fe y 
Alegria' (alternatieve scho
lingsmethode in zeventien 
LatijnsAmerikaanse landen). 

iilTsäTvador tlM\ 
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i63'oo. Geschiedenis; mil
lennium I. 
Blok met viermaal 1.50 C. 
'Precolumbiaansindiaanse 
periode' (pyramide en indi
aan), 'ontdekking van Ameri
ka' (zeilschepen en ontdek
kingsreiziger), 'ontmoeting 
van twee culturen' (Spanjaard 
en indiaan), 'onafhankelijk
heid' (1821 MiddenAmerika 
maakt zich los van Spanje, 
zelfstandige republiek). 

284'oo. Flora en fauna uit 
nationale park 'El Imposible'. 
Vel met twintigmaal i. C. 
Toegangspoort tot park, 'Ti
grillo', 'Tepezcuintle', water
val in de Venado, 'pajuil', wit
te schors, bloem van vlees
etende plant, 'torogoz', dis
telvink, rotsplanten, voor
lichtingscentrum, 'Payasito', 
'maki'kikker, paddestoelen, 
'Guaco de Tierra', groene 
toekan, vergezicht in het 
park, guinees biggetje, grote 
miereneter, 'Rio de El impo
sible'. 

g5'oo. Vijfentachtig jaar 
dagblad 'La Prensa grafica'. 
5. C. Vulpen, beeldmerk 85 
jaar, op de achtergrond druk
werk. 

ERITRJEA 
Sii'gg. Bankbiljetten in 
Nafkavaluta. 
10, 60, 80 c , I, 2, 3 N. Bank
biljetten en vlag resp. i, 5,10, 
20, 50,100 Naflca. 

HAÏTI 
2i8'gg. Nationale campag
ne namurbescherming. 
Blok 20 g. Landkaart van Haï
ti met met uitsterven bedreig
de dieren. 
278'gg. Fauna, internatio
nale natuurbescherming. 
2, 2,4, 4 g. Resp. Hyla vasta, 
Cyclura ricordii, Hyla vasta, 
Cyclura ricordii. 
iggg. Fauna, inheemse vo
gels. 
2, 4,10, 20 g. Resp. Priotelus 
roseigaster, Xenoligea mon
tana, Phaenicophilus polio
cephalus, Phoenicopterus ru
ber. 
Blok met de vier zegels. 
1999. Kerst. 
I, 3, 5,10,15, 20 g. Resp. 
driemaal geboorte Christus, 
driemaal de vlucht naar Egyp
te. 

HONDURAS 
256'gg. Rode kruis, ver
plichte toeslagzegel. 
2.60, 7.85,10.65,1155. 
12.45,1385 L. Waarde met 
goud overgedrukt op zegel i 
c. verpleegster helpt patiënt, 
rode kruis, hart. 
87'99. Fauna, door uitster
ven bedreigde inheemse vo
gels; dertig jaar Sogerin
bank. 
Vel met tienmaal 3 en tien
maal 5 L. Resp. Aratinga ca
nicularis, Amazona albi
frons, Amazona auropalliata, 
Amazona autumnalis, Eury
pyga helias, Crax rubra, Bro
togeris jugularis, Pionus se
nilis, Aratinga rubritorques, 
Tinamus major, Sarcorham
phus papa, Leucopternis albi
collis, Harpia harpyja, Pulsa
trix perspicillata, Spizaëms 
ornatus, Pharomachrus rao
cinno, Aulacorhynchus prasi
nus, Amazilia luciae. Ara 
macao, Centurus pygmaeus. 
Vier blokken van 10 L. Jubiru 
mycteria, Chondrohierax un
cinatus, Pharomachrus mo
cinno, Ramphastos sulfiira
tus. 

iSio'gg. Milllennium 2000. 
2., 8.65,10., 14.95 L. Resp. 
Willem Conrad Röntgen 
(18451923) ontdekte in 1895 
xstraling = röntgenstraling 
(dokter bekijkt patiënt), Sal
vador Moncada (1944) ont
dekte stikstofoxide in het 
bloed (portret, pipet), George 
Stephenson (17811848) Brits 
ingenieur bouwde locomotief 
'Rocket' in 1829 (portret en 
locomotief), Albert Einstein 
(18521931) ontwikkelde rela
tiviteitstheorie (portret en 
formule). 
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22ii'99. Veertigjarig be
staan 'Banco Interamericano 
deDesarrollo'. 
18.30 L. Gebouw ontwikke
lingsbank. 
2gii'99. Josemaria Escriva 
de Balaguer (19021975) 
stichtte zeventig jaar geleden 
Opus Dei. 
2.60,16.40 L. Beide: afbeel
ding vandepriesterdiein 
1992 zalig verklaard werd. 
i7i2'9g. Hondervijfenze
ventigjarig bestaan nationaal 
congres. 
4.30,10 L. Resp. standbeeld 
Alvaro Contreras, eerste 
voorzitter van het congres; 
Rafael Pineda Ponce (1930) 
tweemaal vicepresident en 
congresgebouw. 

ii'oo. Jubeljaar 2000. 
4., 4.30, 6.90, 7.30,14. L. 
Resp. bezoek paus Johannes 
Paulus II, Sint Petrus (eerste 
paus), heilige stad Jeruzalem 
en Jezus van Nazareth, Jo
hannes Paulus II zegent het 
volk van Honduras (1983), 
president Carlos Roberto Flo
res op bezoek bij Zijne Hei
ligheid Johannes Paulus II 
(1998). 
Blok met zesmaal 10. L. Paus 
Johannes Paulus II in 1978 

27i'oo. Tweede verjaardag 
regeerperiode Carlos R. Flo
res. 
10., 10.65 L Resp. vergade
ring Raadgevende Groep in 
Stockholm, Zweden; Flores 
en Mario Hung Pacheco 
(overdracht militaire struc
tuur naar civiele macht). 
74'oo. Muziekinstrumen

ten uit MiddenAmerika. 
Driemaal 1.40, vijfmaal 2.60, 
vijfmaal 3., vijfmaal 4., 
tweemaal 10. L. Resp. twee
maal 'marimba' (doorlopend 
beeld), 'ayotl', 'maracas', 
'güiro', 'chinchin', 'raspa
dor', 'quijada de caballo', 
'pito', 'tamborazteca', 
'zoomorfo de dos tonos', 
'zoomorfo de un tono', 'tun', 
'tecomate', 'tambor cuero de 
venado', 'guacalitos', twee
maal 'postal de correos de 
Honduras 1880' (doorlopend 
beeld), 'tambor Maya', 
'teponaxtle'. 
Blok met zesmaal 10.n. L. 
'Tambor garifiina', 'flautas', 
'tambor indigena talteca', 
'chirimia', 'tambor Maya', 
'concha marina'. 

HONGKONG 
75'oo. Rode Kruis van 
Hongkong. 
$ 1.30, 2.50, 3.10, 5.. Resp. 
bloedtransfusie, speciaal on
derwijs, rampen, vrijwilli
gerswerk. 
Blok met de vier zegels. 
itiiiiiin«nnm«fv* 
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IRAN 
ii2'oo. Eenentwintigste 
verjaardag islamitische revo
lutie. 
300 Ris. Khomeiny. 
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i33'oo. Iraans nieuwjaar 
(1379)
300 Ris. Vogels. 

JORDANIË 
i4io'gg. Milieubescher
ming. 
100, 200 fils. Resp. kinderen 
met een wereldbolmannetje, 
twee handen om de wereld
bol (zie volgende pagina). 
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24io'99. Bakermat van be
schaving, Jordaanse oudhe
den, I. 
100, 200 of 300 fils. Petra en 
Jerash. 
3iio'99. Bakermat van be
schaving, Jordaanse oudhe
den, II. 
100, 200 of 300 fils. Amman 
en Akaba. 
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i4ii'99. lordaanse postze
gelclub (sinds 1979). 
100, 200 fils. Postzegels met 
vergrootglas, zegel op zegel 
(Yvert?en267). 

i4ii'99. Museum van poli
tieke geschiedenis. 
100, 200, 300 fils. 
22i2'99. Bakermat van be
schaving, lordaanse oudhe
den, III. 
100, 200 of 300 fils. Madaba, 
doopplaats. 
27i2'99. Kroning. 
100, 200, 330 fils, blok200 
fils. Koning Abdullah II Bin 
AlHussein en koningin Ra
nia AIAbdullah. 
januari 2000. Betanië op de 
oever van de Jordaan. 
IOC, 200, 300 fils. Resp. sym
bolische afbeelding met vlag 
en Engelse tekst 'Jordan, the 
river & the land of the bap
tism', landschap met rivier, 
zelfde als 100 fils met Arbi
sche tekst. Betanië was de 
plaats waar Johannes de Do
per woonde (Joh. 1:28, 
10:40). 
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 KENIA 
— i34'oo. Fauna, schildpad
= den. 
1̂  17, 20, 30, 47, 59 Sh. Resp. 
3 'leatherback turde', 'green 
li sea turde', 'hawksbill turde', 
2 'olive ridley mrtle', 'logger
— head mrüe'. 

KIRIBATI 
85'oo. Londen 2000. 
Blok $ 5.. Koningin in okto
ber '82 in Kiribad; op de ran
den beelden van Kiribati en 
Londen. 
i6'oo. Expo 2000 in Han
nover. 
5,10,20 c , $ 1,3. Vijf fian
keerzegels met vlinders en 
motten met overdruk 'Kiribati 
at Expo 20001.0631.10.2000'. 

LIBIË 
9io'98! Dag van de postze
gel. 
300,400 Dh. Symbolische af
beelding met wereldbol en 
postzegels. 
261098! Herdenkingsdag 
voor naar Italië gevluchte Li
biërs. 
Zestienmaal 150 Dh. Resp. 
schip en vrachtwagen, ge
boeid meisje, oude man, Brit
se soldaten bewaken Libiër, 
kampscene, vluchtelinge, 
soldaat en vluchteling, dood
schieten en kameel, ruiter en 
uitgifte van eten, boekver
branding en boot, roeier, 
boot, ruiter en man draagt 
vrouw, ruiter, groene vlag, 
moederen kind. 
iii'98! Leidende rol Libië 
onder islamidsche landen. 
Achtmaal 100, tweemaal 500 
Dh. Resp. witte moskee, 
moskee met bruin dak, mo
derne moskee, toren, bruine 
moskee, rijkversierde mos
kee, moskee in vogelvlucht, 
moskee met zes minaretten, 
koran en Kaäba, Kaddafi als 
gouden ruiter. 
i5ii'98! Gehandicapte 
scouts. 
Zestienmaal 100 Dh. Lezende 
scout met rolstoeler, bijeen
komst, scout maakt foto's, 
rolstoeler met vlaggemast, 
zaagwerk, rolstoeler en 
kampvuur, etensbereiding, 
scout aan de smdie, rolstoe
ler en bal, rolstoelbasketbal, 
loopsport, rolstoeltafelten
nis, rolstoelhockey, kogelsto
ten, fietsen, speerwerpen. 

MACAU 
Zonder datum. Literaire ka
rakters. 
$ I., 1.50, 2., 2.50, 3., 3.50. 
Figuren uit 'Jornada para Oci
dente'. 
Blok met zegel $9.. 
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MADAGASCAR 
83'oo. Honderdvijfentwin
tigste verjaardag UPU'*. 
1000,1200,1800, 3200, 3500, 
5000, 5600, 7500 Fr. Resp. 
brievenbesteller nu/ in 1906, 
luchtpost/ruimteveer, mo
derne kabel/kabel Goliath 
1850, postauto/dihgence 
19de eeuw, ballonvaarder/af
stempelen brief op de maan, 
telecomsatelliet 
'Stentor'/seinpaal, railauto 
ZM5i7/Bouleze70i, mobiel 
kantoor 1845/TGV 'La Poste'. 

MALAWI 
i3i2'gg. Kerst 1999. 
601. 6,7,8 K. Schilderijen 
Madonna met Kind. 

222'oo. SADC"* na 2000. 
601. 6, 7,8 K. Resp. kaart 
Afrika met over zuiden beeld
merk SADC, flessen vruch
tensap en boom, onder
zoeksbootvisserij, goederen
trein; alle zegels met beeld
merk SADC. 
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M A L A W I 
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222'oo. Vijftig jaar modern 
gemenebest; inheemse mu
ziekinstrumenten. 
601. 6, 7, 8 K. Resp. 'hand 
drum', 'one stringed fidle', 
'thumbdulcitone', 'rattle'; 
alle zegels beeldmerk, 50, 
'the modern commonwealth 
celebrating fifty years'. 

\mm.rVM K7 

MALEISIË 
23io'99. Vijfentwintigjarig 
jubileum Sultan van Pahang 
(19741999). 
Strook vijfmaal 30 sen. Resp. 
bloemen, snelweg, strand, 
fabriek, paleis; alle zegels: 
portret sultan Ahmad shah, 
wapenschild. 
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i8ii'99. Wereldcup golf 
1999. 
20, 30, 50 sen, RM i.. Resp. 
trofee, golfljal, golflsaan met 
getekende speler, clubhuis en 
getekende speler; vel met 
twmtig zegels. 

29ii'99. Flora, heliconia en 
verwante soorten. 
Blok met tienmaal 30 sen. 
Resp. Strelitzia augusta, He
liconia rostrata, Heliconia 
psittacorum, Heliconia stric

ta, Musaviolascens, Strelitzia 
reginae, Heliconia colgantea, 
Heliconia psittacorum, Heli
conia latispatha, Phaeomeria 
speciosa. 

MALI 
i56'98! Kunstwerken uit 
het nationale museum. 
50,150, 250, 320 F. Resp. 
'wasanba' (Bamaman),vat 
(Dogon), zittend figuur (Ba
maman), ratel (Minianka). 
i27'98! Wereldkampioen
schap voetbal, Frankrijk. 
Driemaal 250, driemaal 370, 
driemaal 390, driemaal 750 
F. Resp. Laurent Blanc, Lilian 
Thuram, David Trezeguet, 
Marcel Desailly, Fabien Bar
thez, Christian Karembeu, 
Didier Deschamps, Emanuel 
Petit, Bixente Lizarazu, Youri 
DjorkaefF, Zinedine Zidane, 
Aimé Jacquet. 
Blok 2000 F. Franse nationale 
elftal. 
207'98! Dood Eric Tabarly. 
Driemaal 390 F. (doorlopend 
beeld). E. Tabarly (19311998) 
oceaanzeiler, Taberly en 
schip 'Pen Duick', Taberly 
met Charles de Gaulle. 
207'98! Eertse sterfdag Jac
quesYves Cousteau. 
Driemaal 460, driemaal 490 F. 
Resp. Cousteau (19101997) 
zeeonderzoeker met schip 
'Calypso', onderzeebooten 
duiker, onderwaterschaak
spel, Cousteau met John F. 
Kennedy, duiker met amfora, 
Cousteau in duikerspak. 
25i2'98! Reizen van paus 
Johannes Paulus IL 
Negenmaal 250, negenmaal 
310, negenmaal 320, zesmaal 
370, zesmaal 750 F. Paus Jo
hannes Paulus II met resp. 
apostel, paus van de middel
eeuwen, chinezen, troon met 
baldakijn, paus van de vroege 
moderne tijd, geestelijke, 
paus Johannes XXIII, bij de 
mis, visioen, Fidel Castro in 
boek bladerend, Fidel Castro 
aan de wandel, bezoekt Cu
baans kind, Nigeriaanse jon
gens, Cubaanse zusters, ge
denksteen. Afrikanen, altaar, 
zegent Afrikanen, moeder 
Teresa in gesprek, maakt ze
gensgebaar, biddende moe
der Teresa, zegent moeder 
Teresa, moeder Teresa met 
zwarte mantel, moeder Tere
sa in ordekleed, moeder Te
resa, moeder Teresa in ge
bed, moeder Teresa met ro
zenkrans, kathedraal van 
Chartres, kathedraal van San
tiago de Compostela, kathe
draal van Nowgorod, St.Pie
ter in Rome, basiliek van Ya
moussoukro, dom Milaan, 
kathedraal van Barcelona, ka
thedraal van Kiew, kathedraal 
van Lausanne, kathedraal van 
Mexicostad, dom van Keu
len, kathedraal van Burgos. 
i25'98! Vijfenzeventigste 
geboortedag Baladji Cisse. 
150, 250 F. B. Cisse (1924
1997) bokser. 

MEXICO 
3i"5"'99 Vijfenzeventigjaar 
Mexicaanse baseballbond. 
Viermaal $ 3.. Karikaturen 
van beroemde baseballspe
lers: Eduardo del Rio, Abel 
Quezada, Francisco Toledo, 
Gilberto Aceves Navarro; 
aanhangsel met tekst '75 ani
versario de la liga mexicana 
de beisbol, AAA'. 
26'99. Hondervijftien jaar 
nationale bank van Mexico. 
Tweemaal 3.. Tienpeso 
bankbiljet, gebouwvan de 
nationale bank. 

MONTSERRAT 
ii'oo. Welkom in het mil
lennium. 
$ 1.50. Variëteit aan bloemen. 

NAMIBIË 
i3'oo. Overdruk frankeer
zegels 1997. 
$ 0.65,1.80, 3., 6.. Resp. 
over 5, 30,10, 20 c. 
2i3'oo. Tien jaar onafhan
kelijkheid. 
$ 0.65, 3.. Resp. kinderge
zichtjes, vlag Namibië. 
i4'oo. Passiespel. 
$ 2.10, 2.40. Resp. Christus 
en het kruis, Christus met 
doornenkroon. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
284'oo. Sociale en culturele 
toeslagzegels, vijftigjarig be
staan Vereniging voor Prote
stants Christelijk Onderwijs 
(VPCO). 
75 + 30, IIO H 50, 225 + 100 C. 
Resp. spelende kinderen, 
kinderen met reageerbuis 
(scheikundeles), schoolbord 
met kinderen (rekenles); logo 
50 jaar VPCO. 

^ * w <  ? l O ' 

NEPAL 
24'oo. Vijftig jaar radio in 
Nepal. 
2.R. 
55'oo. Honderd jaar '
Gorkhapatra'. 
10.R. 

NIEUWCALEDONIË 
204'oo. De Emile Renouf 
135 F. Viermaster Emile Re
nouf: bouw begon 131897 
bij Le Havre, zonk op 62
1900 voor de oostkust van 
NieuwCaledonië, in 1991 
werd het wrak gelokaliseerd. 

■■gy iiaj ' i j j ' )? 
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PALAU 
lo-j- 'gg. Onderzoek Mars, 
ruimtesondes 
Zesmaal 33 c Mars global 
surveyor ( s t a r t / - i i - ' gó ) . 
Mars climate orbiter (3-12-
'g8). Mars polar lander (3-1-
'gg), deep space 2 (3-i- '9g), 
Mars surveyor 2001 orbiter 
(7-3- 'oi), Mars surveyor 
2001 lander (3-4-'oi) 
Viermaal blok $ 2 - Mars 
global surveyor, Mars clima
te orbiter, Mars polar lander. 
Mars surveyor 2001 lander 
24-5-'gg. Insecten 
Twintigmaal 33 c Banza 
natida, Drosophila hetero-
neura, Nesomicromus va
gus, Megalagnon leptode-
mus, Pseudopsectra cookeo-
rum, Ampheida neocaledo-
nia, Pseudopsectra swezeyi, 
Demacrida heteracantha, 
'Buchenfalter', 'Herkules
motte ' , 'gestreifte Sphinx
motte ' , 'Buschelfalter', Ely-
trocheilus sp , 'Buschgrille', 
'Langhornkafer' , Abothrus 
bicolor, Stylogymnusa sub-
antartica, 'Mottenfalter', Pa-
raconosoma naviculare, Or-
nithoptera priamus 
i2-6-'99. Bouw internatio
naal ruimtestation 
Zesmaal 33 c Russich servi
cemodule, Braziliaans en 
Russisch bouwterrein, Cana
dese grijparm voor de mon
tage van onderdelen, Japans 
expirimenteermodule met 
robotarm, Europees plat
form 'Columbus ' , Ameri
kaanse woonmodule 
Viermaal blok $ 2 - Ruimte
veer X-38, beoogde beman
ning ruimtestation, model 
van ruimtestation. Bob Ca
bana en Serge] Krikalew be
treden Amerikaanse module 
jo-ö-'gg. Voorlopers infor
matietijdperk 

Vijfentwintigmaal 33 c Wil
liam Gibson (schrijver), 
Danny Hilhs, Steve Wozniak 
(Apple computer), Steve Jobs 
(Apple Computer), Nolan 
Bushnell (Atari Ine ), John 
Warnock (Adobe Ine ), Ken 
Thomson (UNIX), Al Shu-
gart (Seagate Tech ), Rand 
en Robin MiUer (Myst), Ni
colas Negroponte (Mit Me
dia Lab), Bill Gates (Micro
soft Ine ), Arthur C Clarke 
(schrijver). Marshall McLu-
han (communicatieweten
schapper), Thomas Watson 
jr (IBM), Gordon Moore (In
tel Corp), James Goshng 
(Java), Sabeer Bhatia en Jack 
Smith (Hotmail com), Es
ther Dyson (Release 2 o), 
Jerry Yang en David Pilo 
(Yahoo), Jaff Bezos (Ama
zon com), Bob Kahn 
(TCP/IP), Jaron Lanier 
(schrijver), Andy Grove (In
tel Corp ), Jim Clark (Silicon 
Graphics Ine , Netscape 
Communications Corp ), 
Bob Metcalfe (Ethernet, 
3Com) 
20-7-'99. Schilderijen en 
houtsneden, honderdvijftig-
ste sterfdag Katsushika Ho-
kusai (i76o-i84g) 
Twaalfmaal 33 c Bacchan-
tenfeest, bacchantenfeest, 
vrouwenportret, vrouwen
portret, kudde ossen, kudde 
ossen, parelduiksters, stier 
en parasol, vrouwenportret, 
vrouwenportret, Japanse 
spaniel, draagstoel in land
schap 
Twee blokken $ 2 - Berg 

FUJI tijdens onweersstorm, 
bij de Zwanenzee in Shi-
nano 
4-8-'gg. Negenennegentig
ste geboortedag koningin-
moeder Elizabeth 
Viermaal 60 c , blok $ 2 -
Koningin-moeder Ehzabeth 
30-8-'gg. Dertig jaar gele
den eerste bemande maan
landing 
Zesmaal 33 c Saturn-V-
draagraket, ruimteschip 
Apollo II en aarde boven 
maanhorizon, Neil Arm
strong verlaat landingsveer, 
start van de draagraket, Ed
win Aldrin hijst de US-vlag, 
astronauten (Neil Arm
strong, Edwin Aldrin en Mi
chael Colhns) 
Viermaal blok $ 2 - Start 
Apollo II (i6-7-'69), maan-
sloep 'Eagle' landt op de 
maan (20-7-'69), Neil Arm
strong betreedt de maan (20-
7-'6g), ApoUo-capsule landt 
in zee (24-7-'69) 

PARAGUAY 
i6-7-'gg. Vijftig jaar SOS-
kinderdorpen 
1700, i gooGs Resp land
kaart met toekan, toekan 
26-8-'99. Demonstratie voor 
democratie 
100, 500,1500 Gs Resp 
nachtelijke betoging voor re-
geringspaleis. Luis Maria Ar-
gana (in 'gg vermoorde vice-
president), nachtelijke beto
ging voor het nationale con
gres 
S-g-'gg. Flora, inheemse 
planten 
600, 700,1700 Gs Resp 
Cochlospermum regium, 
Borago officinalis, Passiflora 
cincinnata 

PERU 
lö-i-'gg! Schilderijen, hon-
derdtwintigste sterfdag Pan-
cho Fierro (i8og-i87g), 
schilder 
2 70, 3 30 S Resp een late 
namiddagwandeling, de 
roep van de duivel 
io-2-'99! Traditionele dan
sen DiabladauitPuno 
3 30S Gemaskerde danser, 
detail kostuum 
i6-2-'99. Frankeerzegels 
aardewerk uit de Moche-cul-
tuur 
i -, I 50,1 80, 2 - S 
i-3-'99! Vijfentwintig jaar 
documentatiecentrum voor 
Peruaanse folklore 
1 80 S Inka blaast op schelp
hoorn, gestileerd landschap 
3"3''99' Honderdste sterf
dag Ernest Malmowski 
(i8i8-i8gg), Polynesisch 
spoorwegingenieur, maker 
hoogste spoorweg Lima-La 
Oroya (4768m) 
5 - S Portret en trein 
6-3-'gg! Peruaanse stichting 
voor kindercardiologie 
2 70 S Hart met pleister, 
stralend hart, lachend ge
zicht 
3-4-'gg! Honderd jaar Japan
se immigratie in Peru, 
6 80 S Kraanvogel van ori
gami 
6-4-'99! Honderd jaar mijn-
bouwmaatschappij 'Milpo 
S A ' 
I 50S Mijnwerker en 
steunijzer 
i-i-'oo. 2000 Het nieuwe 
millennium 
Blok 10 - S Gedeelte wereld
bol met vlaggen in een hand 
op zegel, rest op blokrand 

i7-i-'oo. Vijfendertigjarige 
'Corporacion Aceros Arequi-
pa S A ' eert oprichter Ing 
Ricardo Cilloniz Oberti 
I 50 S Gloeiend ijzer in staal
fabriek met portret Oberti 
27-i-'oo. Handel m alpaca
wol 
Tweemaal i 50 S (doorlo
per) Lama's (Lama pacos) 

•H! 

Homenaje del Grupo M!cHeB 
s \a Alpaca peruana 

Aporte tBxlll al mundo 

4-2-'oo. Vijfentwintig jaar 
'Instimto Peruano de Énergia 
Nuclear' 
4 - S Nucleair centrum 
7-2-'oo. Peruaanse mijn
bouw 
Tweemaal i - S (doorloper) 
Open groeve en portret stich
ter Andres Marsano Porras 
van de 'Minera Aurifera Reta-
mas S A ' 

28-2-'oo. Zeventig jaar 'Con-
traloria General de la Repu-
blica' (rekenkamer) 
3 30 S Landkaart Peru 
i9-3-'oo. De Poblete groep 
(landbouw) eertEmiho Gui-
moye Hernandez (i8gi-
1988) 
I 50 S Veld afrikaantjes, por
tret Guimoye 
3-5-'oo. Nationaal school-
sporttoernooi 
180S Kinderen met vlag-
genshow openen toernooi 
gesponsord door Telefonica 

PITCAIRNEILANDEN 
22-5-'oo. Frankeerzege 
flora 
10,15, 20, 30, 50c , $ I -, 
I 50,1 80, 2.-, 3 -, 5.-, 10 -
Bloemen 

POLYNESIË 
30-5-'oo. Schoonheden van 
Polynesie 
300 F Blok 500 F 

SIERRA LEONE 
24-i2-'98! Chinees nieuw
jaar jaar van de haas 
Viermaal 700, blok 1500 Le 
Hazen 
i8-2-'99! Fauna, frankeerze
gels vogels 
4000, 5000 Le Resp Malaco-
notus blanchoti, Dryoscopus 
cubla 

SINGAPORE 
2i-6-'oo. 'Singapore river', 
een eeuw terugblikkend 
Vel met vijfmaal 60 c en vijf
maal zegel zonder waarde 
(alleen voor lokale post) 
Voor elk decennium twintig
ste eeuw een afbeelding over 
leven en activiteiten langs 
'Singapore river', over het ge
hele vel doorlopende aft)eel-
ding van rivier en kade 

ST. HELENA 
io-4-'oo. Boerenoorlog, I 
15, 25, 30, 80 p Resp distil-
leerderij in Ruperts, boeren-
oorlogkamp in Broadbottom, 
commissie van boerengevan-
genen, huis van generaal 
Cronje (1835-igii) in Kent 
Cottage 
23-5-'oo. Vijfhonderdste ver
jaardag ontdekking St Hele
na, IV 
20, 25, 30, 80 p Resp terug
trekken van 'East India Com
pany' 1833, vanaf 22 april 
1834 kroonkolonie, op zegel 
'company'vlag met helmte
ken en vlag Verenigd Ko
ninkrijk met wapenschild St 
Helena, afschaffing slavernij 
1832, Sir Hudson Lowe en 
Sir George Bingham met op 
achtergrond 'Liberated Afri
can Depot' in Rupert 's Val
ley, waar de slaven bleven tot 
ze naar Brits West Indie wer
den gebracht. Napoleon, 
aankomst per schip in 1815, 
vertrek in rouwkoets na zijn 
dood in 1840, Zoeloe-opper
hoofd Dinizulu, gevangen 
op St Helena van 1890 tot 
1897 

ST. VINCENT 
i-3-'gg! Fauna, internationale 
postzegeltentoonstelling 
Australia '99 in Melbourne 
prehistorische dieren 
$ o 70, o 90,1 10,1 40 Resp 
Plateosaurus, Euoplacepha-
lus, Pachycephalosaurus, 
Dilophosaurus 
Twaalfmaal $ o 70 Struthio-
mimus, Indricotherium, 
Moa, Demonychus, sabel-
tandtijger zebra, Psittaco-
saurus, reuzenluiaard, wol
neushoorn. Mosasaurus, Ma-
sodon,Syndyoceras 
Twaalfmaal $ o 90 Rham-
phorhynchus, Pteranodon, 
Archäopteryx, Dimetrodon, 
Stegosaurus, Parasaurolo-
phus, Iguanodon, Tricera-
tops, Tyrannosaurus, 
Ichthyosaurus, Plesiosaurus, 
Hesperornis 
Tweemaal blok $ 5 - Diplo-
docus, wolmammoet 

SRI LANKA 
2-2-'oo. Bisdom Kurunagala 
Blok 13 50 Rs Huis op platte
land 
i2-3-'oo. Honderdste verjaar
dag Panadura Pinwatte 
3 50 Rs. 

TONGA 
22-5-'oo. Koningin Ehza
beth, de koningin-moeder 
Blok postzegeltentoonstel
ling 2000 met twee zegels 
$ I -, 2 50 Resp koningin
moeder, koningin Salote 
Tupou III. 

TONGA NIUAFO'OU 
22-5-'oo. Koningin Eliza
beth, de konmgin-moeder 
Blok postzegeltentoonstel
ling 2000 met twee zegels 
$ I 50, 2 - Resp koningin
moeder, koningin Salote 
Tupou III 

TURKS EN CAICOSEILAN-
DEN 
ii-io-'gg. Tweede internatio
nale wedstrijd voor onderwa
terfotografie 
10, 20, 50, 60, 80C , $ I -
Resp 'Pfauenaugenflunder' 
(8ste prijs), 'Seescheide' 
(7de), 'Anemonengarnele' 
(6de), 'Wimpelfish' (5de), 
krab (4de), kwal (3de) 
Tweemaal blok $ 2 -
'Rohrenwurmer' (2de), 
'Nacktkiemerschnecke' (iste) 

UGANDA 
ig-ii-'gg. Fauna, apen uit 
Uganda 
300,400, 500, 600, 700, 
1000, blok 2500 Sh Resp 
Certcopithecus l'hoesu, Cert-
copithecus mitis, Erythroce-
bus patas, Certcopithecus 
ascamus schimatti, Colobus 
guereza. Gorilla gorilla be-
ringei, Papio anubis 
20-ii-'99. Historische ver
jaardagen 
Dertigste verjaardag landing 
op de maan Apollo 11 
Vel met zesmaal 600, vel met 
zesmaal 700, twee blokken 
3000 Sh Resp lancering Sa-
turn V-raket, Columbia, Ed
win Aldrin komt op de maan, 
Saturn V-raket klaar voor lan
cering. Eagle, Aldrin loopt 
over de maan, 'ig6i Freedom 
7 Mercury spacecraft', 'ig65 
Gemini 4 spacecraft', Colum
bia, Edward H White II, Sa
turn V-raket, Eagle, Aldrin op 
de maan bezig met een we
tenschappelijk experiment, 
moederschip Apollo 11 komt 
de dampkring binnen 
Honderdvijftigste sterfdag 
Katsushika Hokusai (1760-
1849) 
Vel met zesmaal 700, blok 
3000 Sh Resp detail 'draak 
vliegt over berg Fuji', 'be
roemde poses uit het Kabuki 
theater', 'Kitsune No Yome-
ri', tweede detail 'draak vliegt 
over berg FUJI', 'beroemde 
poses uit het Kabuki theater', 
'meisje met doek', 'Japanse 
spaniel' 
Konmgin-moeder Ehzabeth 
honderd jaar 
Vel met viermaal 1200, blok 
3000 Sh Resp portret herto
gin van York, huwehjksfoto 
1923, koningin-moeder om
streeks 1970, omstreeks 
1980, koningin-moeder be
zoekt Cambridge in 1961 
6-i2-'99. Fauna, vogels uit 
Uganda 
300,1000,1200,1800 Sh 



Resp. Anthoscopus caroli, 
Pogoniuylus chrysoconus, 
Amandava subflave, Myrme-
cocichla nigra. 
Vel achtmaal 500 Sh. Halcyon 
eucocephala, Cyanomitra 
verticalis, Columba guinea, 
Psittacus erithaeus, Tyto 
alba, Balearica regulorum, 
Balaeniceps rex, Egretta arde-
siaca. 
Vel achtmaal 600 Sh. Nectari-
nia senegalensis, Indicator 
minor, Cypsiurus parvus, 
Alseonax aquaticus, Kaupi-
falco monogrammicus, Pan-
dion haliaetus, Dendropicos 
fuscescens, Glaucidium pe-
riatum. 
Vel met achtmaal 700 Sh. 
Ploceus spekeoides, Batis 
molitor, Hirundo atrocaeru-
la, Nectarinia purpurei-
ventris, Sarkidiornis mela-
notos, Euplectes ardens, 
Tauraco johnstoni, Aviceda 
cuculoides. 
Tweemaal blok 3000 Sh. 
Eremialector quadricinctus, 
Vidua paradisaea. 
februari '00. Flora; 
orchideeën uit Uganda. 
Tweemaal vel met negenmaal 
600 Sh. Eulophia paivenna, 
Ansellia gigantea, Anglaelop-
sis gracillima, Bonatea steud-
ni, Bulbophyllum falcaium, 
Aerangis citrata, Eulophiella 
elisabethie, Aerangis rhodos-
tieta, Angraecum scottia-
num; Angraecum eichceria-
num, Angraecum leonis, 
Arpophyllum giganteum, 
Bulbophyllum barbigerum, 
Angraecum guyamae, Ae-
raungis ellisii, Disa umiflora, 
Eulophia alta, Ancistro-
chilius stylosa. 
Tweemaal vel met negenmaal 
700 Sh. Grammangis ellisii, 
Eulophia stenophycia, Oeo-
niella polystachys, Cymbi-
diella humblotii, Polystachya 
bella. Vanilla polycepis, Eulo
phiella roemplerana, Habe-
naria englerana, Ansella fral-
lana; Eulophia orthoplactra, 
Cirrhopetalum umbellatum, 
Eulophiella rolfei, Eulophia 
porphyroglossa, Eulophia 
petersii, Cyrtorchis arcuata, 
Eurychone rothschildia, Eu-
pholia quartiniana, Eulophia 
stenophylia. 
Viermaal blok 3000 Sh. Ancis-
trochilus rothschildianus, 
Cymbidiella rhodochila, Po
lystachya tayloriana, Calan-
the corymbosa. 

VANUATU 
22-5-'oo. Koningin Eliza
beth, de koningin-moeder. 
Blok postzegeltentoonstel
ling 2000 met twee zegels 
207 vt. Resp. koningin-moe
der als jong meisje en nu. 

VERENIGDE NATIES 
= 7-7-'oo. Vijfenvijftig jaar Ver-
^ enigde Naties, fotografische 
»̂^ terugblik bouw UN-hoofd-
— l<wartier in New York uit 
= 1950. 
^ Zw.Fr. 0.90,1.40. Resp. eer-
3 stesteenlegging op 24 okto-
^ ber 1949 (in de vorm van een 
2 metalen kist, die o.a. hand-
;Z vest der Verenigde Naties en 

universele verklaring van de 
E 9f l rechten van de mens bevat); 
w«W glazenwasser bij secretari

aatsgebouw september 1951, 
op achtergrond vleugel van 
algemene vergadering in aan
bouw. 
Blok beide zegels met een 

foto uit 1949: applaudiseren-
de staalwerkers als UN-vlag 
op staalskeletvan secretari
aatsgebouw wordt gehesen. 

US$ 0.33, 0.55. Resp. wegha
len van decoratieschijven zit
tingszaal, 3 februari 1956, de 
vleugel moet verbouwd wor
den om meer plaats te maken 
voor nieuwe lidstaten; East ri
ver, conferentiegebouw, se
cretariaatsgebouw, staalcon
structie vleugel algemene ver
gadering, gebouw waarin la
ter bibliotheek komt, tunnel 
onder First Avenue in aan
bouw (september 1951). 
Blok beide zegels met een 
foto uit 194g: applaudiseren-
de staalwerkers als UN-vlag 
op staalskeletvan secretari
aatsgebouw wordt gehesen. 

O.Sh. 7.-, 9.-(€o.5i, 0.65). 
Resp. secretariaatsgebouw 
gezien door nog open staal
constructie koepel zittings
zaal van algemene vergade
ring; 5 oktober 1949 staal
constructie secretariaatsge
bouw (39 verdiepingen) ge
reed, secretaris-generaal 
Trygve Lie en arbeiders met 
de UN-vlag. 
Blok beide zegels met een 
foto uit 1949: applaudiseren-
de staalwerkers als UN-vlag 
op staalskelet van secretari
aatsgebouw wordt gehesen. 

VERENIGDE STATEN 
i7-4-'oo. Honderdste verjaar
dag van de historisch unie 
tussen Amerika en Ameri
kaans Samoa. 
33 c. Een 'alia, traditionele 
dubbele kano vlak bij Sunui-
tao Peak op eiland Ofi]. 

24-4-'oo. Tweehonderdjarig 
bestaan 'Library of Con
gress'. 
33 c. Koepel en boogvormige 
ramen hoofdleeszaal Thomas 
JeflFersongebouw, nationale 
bibliotheek. 

26-4-'oo. Serie 'Looney Tu
nes', IV; 'Wile E. Coyote and 
RoadRunner'. 
33 c. Wile E. Coyotes plan 
mislukt: Road Runner veilig 
op brievenbus. 

2-5-'oo. 'Celebrate the centu
ry', X (slot). 
Vel met vijftienmaal 33 c. De 
jaren negentig. Op achter
kant postzegels staat toelich
tende tekst. 'Seinfeld', stand-
up comedian negen seizoe
nen op tv; golfoorlog, in 1990 
bezette Irak Kuwait, nadat 
onderhandelingen misluk
ten, begon Operatie Desert 
Storm in 1991 en werd Kuwait 
bevrijd; baseballrecords, drie 
belangrijke records werden 
behaald (aantal homeruns, 
achtereenvolgend gespeelde 
wedstrijden, 'career strike
outs'); Computerkunst en -
graphics zijn in trek en er is 
steeds meer mogelijk door 
software en krachtiger com
puters; onderwijs werd in de 
VS verbeterd door kleinere 
klassen, ondersteunen lera
ren en toegang tot nieuwe 
technieken; extreme sporten, 
zoals snowboarden voegen 
element van avontuur en ge
vaar toe aan sportwereld; 'Ju
rassic Park', film van Steven 
Spielberg met dinosaurussen 
in 1993 een hit; virtuele wer
kelijkheid creëert driedimen
sionale 'virtual' wereld ge
bruikt voor videospelletjes, 
architectuur, operaties; in 
1998 bestaan de 'Special 
Olympics' derügjaar, sport 
voor mensen met mentale 
achterstand; terug naar de 
ruimte, John Glenn maakte 
in 1998 met de shuttle Disco
very 77 jaar oud zijn tweede 
ruimtereis; herstel bedreigde 
soorten, twee ondersoorten 
slechtvalken (falco peregri-
nus)van de rode lijst af; mo
biele telefoons, in 1999 ge

bruikt door meer dan 78 mil
joen Amerikanen; World 
Wide Web, via toetsenbord 
toegang tot internet voor ie
dereen; terreinwagen popu
lair bij gezinnen; 'Titanic', 
kassucces van James Came
ron in 1997. 
3-5-'oo. Onderscheiden sol
daten. 
Viermaal 33 c. Resp. sergeant 
Alvin C. York (1887-1964) 
'Medal of Honor' eerste we
reldoorlog, generaal John L. 
Hines (1868-1968) 'Distin
guished Service Cross' en 
'Distinguished Service Me
dal' eerste wereldoorlog, lui
tenant Audie L. Murphy 
(1924-1971) 'Medal of Honor' 
tweede wereldoorlog, gene
raal Omar Bradley (1893-
1981) voerde 'First Army' aan 
bij landing geallieerden in 
Normandië (1944). 

j . j . ' oo . Zomersport. 
33 c. Rennende benen tijdens 
een hardloopwedstrijd. 

lo-j-'oo. Adoptie. 
33 c. Gestileerde tekening 
man, vrouw, huis en hond. In 
de rand tekst 'adopting a 
child', 'building a home', 
'creating a world', 'shaping a 
life'. 

ZUID-AFRIKA 
20-5-'oo. Fauna; postzegel
tentoonstelling 2000, Lon
den. 
Blok 4.60 R. Zegel met Tau
raco corythaix, blokrand Eri
thaeus rubecula en beeld
merk postzegeltentoonstel
ling 2000, Londen met de 
'Penny Black'. 

23-6-'oo. Fauna; kikkers uit 
Zuid-Afrika. 
Tienmaal 1.30 R. Strongylo-
pus bonaespei, Hyperolius 
semidiscus, Afrixalus spini-

frons, Bufo robinsoni, Hele-
ophryne rosei, Phrynomantis 
bifasciatus, Ptydadena tae-
nioscelis, Leptopelis xeno-
dactylus, Breviceps nama-
quensis, Kassina senegalen-

! S o u t h A f r i c a ) 
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23-6-'oo. Junass 2000, Na
tional Junior Stamp Show. 
Blok met zegel 4.60 R. Kikker 
(Hyperolius pickersgilli), 
blokrand met kikker, sprink
haan en Junass 2000,23-25 
June. 

*: Gebruikte afkortingen: 
Comesa Common Market for 

Eastern and 
Southern Africa 

ECE Economic Commis
sion for Europe 

OAS Organization of the 
American States 

RAFA Royal Air Forces 
Association 

SADC Southern African 
Development 
Community 

UCI Union Cycliste 
International 

UPU Union Postale Uni-
verselle/Universele 
Post Unie 

WMO World Meteorologi
cal Organization 

WWF World Wildlife Fund 
(World Wide Fund 
for Nature) 

**: 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. 
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SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, EMAIL: D.VEENSTRA@CHELLO.NL 

SYDNEY 2 0 0 0 
In ons land stond Euro 
2000 deze zomer in Bel
gië en Nederland in het 
brandpunt van de be
langstelling. Toch wordt 
er dit jaar een sporteve
nement gehouden dat 
nog ver uitstijgt boven 
het Europees Kampioen
schap Voetbal. Van 15 
september tot i oktober 
worden in Sydney, de 
oudste stad van Austra
lië, immers de vieren
twintigste Olympische 
Spelen gehouden. Daar 
kunnen we in deze ru
briek natuurlijk niet aan 
voorbij gaan. 
In tegenstelling tot onze 
PTT Post achtte de Bel
gische Post de deelname 
aan de Olympische Spe
len wèl een speciale uit
gifte waard. De 'invul
ling' van de emissie is ac
tueel en gevarieerd en 
ook thematisch interes
sant. 
Op de zegel van 17+4 f. is 
een beoefenaar van de 
sport taekwondo afge
beeld, een van de sporten 
die voor het eerst op het 
olympisch programma 

° staan. 
° De tweede zegel van 
_ 17+4 f. staat in het teken 
= van de Paralympics, de 
1̂  Olympische Spelen voor 
z; gehandicapten, die van 
5 18 tot 29 oktober in Syd
^ ney worden gehouden. 

De derde zegel (waarde: 

5^ ^ ly f ) toonthetbeeld
■ " merk van het Belgisch 

Olympisch Team. 
Behalve de drie genoem
de zegels werd op 8 mei 
ook een velletje uitgege

ven met een zegel van 
30t7 f, gewijd aan de an
dere tak van sport die 
voor het eerst op het pro
gramma staat: de triat
lon. Afgebeeld zijn de 
drie onderdelen van deze 
sport: zwemmen, fietsen 
en hardlopen. 

FRANSE BLIK 
OP DE NATUUR 
In zijn Natuurreeks pre
senteerde de Franse PTT 
op 19 juni een gevarieer
de serie van vier zegels 
(ook als velletje verkrijg
baar met als titel Regards 
sur JQ nature) waarop al
leen Franse namen zijn 
vermeld. 
Op de staande zegel van 
3 f (zie de rubriek 'Nieu
we uitgiften) is de net
giraffe iGuaffa camelopar
dalis) te zien, een dier dat 
zó vaak op (vooral Afri
kaanse) zegels is afge
beeld dat het voor ont
werpers niet makkelijk is 
nog iets origineels te be
denken. Hier is dat overi
gens wèl gelukt, vooral 
door de 'verschuivende' 
kop van de giraffe. Op
vallend is dat de giraffe 
op WWFzegels mini
maal is afgebeeld. De se
rie van vier van Kenya uit 
1989 is overigens de 
moeite waard. 

Op de zegel van 2.70 f 
staat een kleurrijke vlin
der uit ZuidAmerika, 
A r̂ia sardanplus, een in
sect dat tot nu toe alleen 
bij Peru (1990) is te vin
den. De vlinder behoort 
tot de onderfamilie Cha
raxinae. Er waren al die
renzegels die alleen een 
staart lieten zien, maar 
hier zien we iets nieuws: 
de ontwerper heeft de 
vlinder in tweeën geknipt 
en beide delen op de ze
gel 'geplakt'. La Poste 
schrijft dat er met drie ze
gels een vermakelijk ef
fect kan worden bereikt. 
Als het de bedoeling is zo 
meer zegels te verkopen 
dan valt te hopen dat ver
zamelaars niet al te snel 
aan deze 'verleiding' toe
geven. 

Een allosaurusdubbel
portret is te vinden op de 
liggende zegel van 3 f; 
over gegevens van dit 
prehistorische dier zul
len verzamelaars van dit 
thema wel beschikken. 

? ^uk^éa^i^jÊ^i^i^^a^^t 

Op de zegel van 4.50 f 
staat de hoofdrolspeler 
van het artikel Als de lente 
komt... van Jeffrey Groe
neveld ('Filatelie', maart 
1999): Tulipa lutea, een 
tulp uit de achttiende 
eeuw. Het gaat om een 
exotisch aandoende 
soort, die waarschijnlijk 
tot de kweekgroep 'papa
gaai of parkiettulpen' 
behoort. Destijds speel
den gekweekte tulpen 
een belangrijke rol. Er 
verschenen zelfs speciale 
tulpenboeken, in feite in 
opdracht van kwekers 

vervaardigde geïllustreer
de handelscatalogi. Een 
bekende Nederlandse 
catalogus is die van An
thony Claesz. In de ze
ventiende eeuw beston
den al grillig gevormde 
variëteiten die als voorlo
pers van de 'papagaai en 
parkiettulpen' kunnen 
worden beschouwd. 
Voorbeelden zijn Lutea 
major (geel), 'Markgraaf 
van Baden' (rood met 
geel) en 'Perfecta' (rood). 
Dank aan de heer R. Frie
ke uit Amsterdam voor 
deze informatie. 

VISSERIJ 
Een interessant nieuwtje 
voor visserijverzame
laars: in Portugal is aan 
de nog steeds groeiende 
lijst van bijzondere dagen 
de 'Dag van de Visser' 
toegevoegd. De dag, die 
sinds 1999 op 31 mei 
wordt gevierd, is een uit
vloeisel van een Portuge
se wet uit 1997, die de po
sitie van de werknemers 
op de vissersboten regelt. 

«MIMIMiMMIMMIIIIMI 
BAHAMAS *""""'., 

ISOcl 

IMMMIMMWMIMItllMIMii 

giften' (april jl.). Daarom 
hier die van New Ply
mouth, Cherokee Sound 
en Spanish Wells. 

Van een geheel andere 
orde is het frankeerstem
pel (FR50525) dat mo
menteel wordt gebruikt 
door de NNVS in Amers
foort. Deze vereniging 
viert dit jaar het 25jarig 
bestaan. In het jubileum
stempel in een toepasse
lijke vlagvorm is de doel
stelling van de NWS ver
meld: Behartiging landehj
ke belangen sportuisserij. 

ZEEZOOGDIEREN 
JERSEY EN IJSLAND 
Jersey kwam op 5 mei 
met de vierde aflevering 
van de reeks Zeezoogdie

De visserij is voor Portu
gal een belangrijke be
drijfstak; niet verwonder
lijk dus dat de PTT op 31 
mei een bijzondere zegel 
van 52 e. uitgaf om de 
aandacht op de Dia do Pes
cador te vestigen. We zien 
een gestileerde voorstel
ling met een vissersboot 
en vier vissen. 

De postadministratie van 
de Bahama's gaf op 25 ja
nuari een aantrekkelijke 
serie van vier zegels uit 
met afbeeldingen van his
torische vissersdorpen. 

De Hope Townzegel 
(waarop onder andere 
een vuurtoren figureert!) 
zag u al in 'Nieuwe uit

ren (zes zegels). De da
tum is bewust gekozen, 
zo blijkt uit het velletje, 
dat de tekst World Environ
ment Day 2000 bevat. 
Aantrekkelijk is dat de 
drie gewone dolfijnen 
(Delphmus delphis) op de 
zegel van £ 1.50 in een 
grote school van nog 
eens vijftien dolfijnen 
zwemmen. Op alle zegels 
zijn de Engelse en de La
tijnse namen vermeld. 
Op de zegel van 22 p. 
zwemt een groep van ze
ven tuimelaars (Tursiops 
truncatus). 

Van de griend (Globuepha
la melas) zijn op de zegel 
van 26 p. vier exemplaren 
afgebeeld. 

mailto:D.VEENSTRA@CHELLO.NL


Op de zegel van 34 p. 
zwemmen drie bruinvis
sen (Phocoenaphocoena). 
Twee grijze zeehonden of 
kegelrobben (Halichoerus 
flrypus) zijn te bewon
deren op de zegel van 
38 p. 
Op de zegel van 44 p. 
houden twee grampers 
{Grampusgnseus) erde 
vaart in. 
Een uit het water op
springende witsnuit-
dolfijn (Lfläenorchynchus 
albirostris) zien we op de 
zegel van 64 p. 

IJsland vervolgde zijn 
reeks Zeezoogdieren op 
18 mei. De eerste serie 
werd op 4 maart iggg uit
gegeven en behandeld in 
meiiggg. 
Op de zegel van 5 k. zijn 
twee exemplaren van de 
butskop (Hypcroodon am-
pullatus), de bekendste 
spitssnuitdolfijn, m 
beeld gebracht. Het aan
tal butskoppen in het 
noordelijk deel van de At

lantische Oceaan wordt 
geschat op zo'n 40.000. 
Twee witflankdolfijnen 
(Laflenorchynchus acuatus) 
zwemmen op de zegel 
van 40 k. 

Een buitrug (Mcgaptera 
novaenghae) is afgebeeld 
op de zegel van 50 k. Kij
ken we naar de zegel van 
75 k. dan zien we een 
dwergvinvis (Balaenoptera 
acüiorostrata), de walvis
soort waarop vooral Ja
panse walvisvaarders het 
gemunt hebben, dit on
danks het verbod op 
commerciële walvis
vangst van de Internatio
nale Walvisvaart Com
missie (IWC). Walvis-
vlees is in Japan gewoon 
in de winkel te koop. Ook 
Noorwegen trekt zich van 
het verbod niets aan. 

BEDREIGDE VLINDERS 
IN SPANJE 
In de reeks 'Bedreigde 
diersoorten' schonk 
Spanje dit jaar op 31 janu
ari aandacht aan twee be
dreigde vlindersoorten. 

»HUEINMAHKlMeKEiniCIlil Niuctni»«). \ 

Op de zegel van 35 p. is 
de apollovlinder (Parnas-
sius apollo) afgebeeld met 
Parnassxa pallustns als on
dergrond. De vlinder 
werd al zo'n vijftienmaal 
op zegels geportretteerd. 

Thematisch interessanter 
is de vlinder op de zegel 
van 70 p., Agnades zullichi, 

een soort die in ig33 
door Hemming werd be
schreven. Deze vlinder 
komt nog niet voor in 
Stanley Gibbons' Collect 
butterflies and other insects 
on stamps. Omdat het een 
vlindersoort is die speci
fiek in Spanje voorkomt, 
ontbreekt waarschijnlijk 
een Nederlandse naam. 
De vlinder behoort tot de 
familie Lycaenidae ofwel 
de 'blauwtjes'; de soort 
leeft in bergachtige ge
bieden, zoals bepaalde 
delen van de Sierra Neva
da (Granada). De vlinder 
is afgebeeld tegen de 
achtergrond van de vlin
der Erodium 
cheilantifoiium. 
Dank aan de heer P.D. 
Jopse in Kruiningen. 

TERUGKEER VAN 
VLUCHTELINGEN 
Op 21 maart gaf Slovenië 
een zegel uit met zwalu
wen boven een glooiend 
landschap. Het lijkt een 
idyllisch plaatje ter aan
kondiging van de lente, 
maar de schijn bedriegt -
er is een geheel andere 
aanleiding. 

De zegel verwijst naar de 
terugkeer van Slovenen 
die na de Duitse invasie 
in ig4i uit hun land wa
ren gedeporteerd. Het 
Sloveens grondgebied 
werd na de invasie ver
deeld over Duitsland, Ita
lië en Hongarije. Nazi-
Duitsland bezette het 
grootste deel van het 
land. Meer dan 63.000 
mensen werden door de 
Duitsers van huis en 
haard verdreven. In totaal 
zo'n tienduizend Slove
nen werden naar Kroatië 
gedeporteerd en onge
veer zevenduizend naar 
Servië. Circa 17.000 Slo
venen slaagden erin te 
ontkomen naar de omge
vingvan Ljubjana en an
dere plaatsen. Na het ein
de van de Tweede We

reldoorlog keerden de 
overlevenden terug naar 
hun vaderland, waar hun 
huizen bleken te zijn ge
plunderd of verwoest. 

De verschrikkingen van 
zulke gedwongen 'ver
huizingen' op de Balkan 
zijn de laatste jaren maar 
al te duidelijk in beeld ge
bracht. Ze staan in schril 
contrast met de tekst (in 
het Russisch en He
breeuws) op de zegel die 
Rusland op 5 mei uitgaf 
ter herdenking van de 
slachtoffers van de Holo
caust: nooit meer... Het is 
thematisch niet het 
meest opwekkende on
derwerp, maar ook in de 
filatelie wordt geschiede
nis beschreven. 

NOGMAALS: VAN 
GOGH-CATALOGUS 
In het nummer van okto
ber iggg werden verza
melaars die belangstel
ling hadden voor het sup
plement 2000 op de in 
iggó verschenen catalo
gus over de werken van 
Vincent van Gogh nog 
verwezen naar de samen
steller, dr. H. Meinel in 
Gnoien. Nu dit supple
ment verschenen is kan 
ik nadere informatie ver
strekken. Dankzij de me
dewerking van een aantal 
echte Van-Goghverzame-
laars, onder wie twee Ne
derlanders, heeft Meinel 
zijn catalogus met maar 
liefst 156 bladzijden kun
nen uitbreiden, waardoor 
dit standaardwerk weer 
helemaal 'bij' is. De com
plete catalogus omvat nu 
250 bladzijden met 3go 
afbeeldingen. De brede 
opzet zorgt ervoor dat 
het een onmisbare gids 
voor de verzamelaars van 
deze geliefde schilder is 
geworden. 

Het supplement 2000 
kost 11.70 mark plus 3.50 
mark porto. Het is ver
krijgbaar bij dr. H. Mei
nel, Postfach 1012, D-
17176 Gnoien. 

THEMATISCHE 
OPDRUKKEN 
Door de gierende inflatie 
gedwongen gaat Roe
menië onverdroten door 
met het opdrukken van 
bestaande series. Dat le
vert zo nu en dan interes
sante thematische op
drukken op. 
Zo werd op 24 april de se
rie uit iggo met schilde
rijen die in de tijd van de 
revolutie (198g) werden 
beschadigd, voorzien van 
de nieuwe waarde van 

1.700 1., terwijl de oor
spronkelijk waarden af
gedekt werden door een 
opdruk, bestaande uit 
een schildersezel en pa
let. 

Behalve vier werken van 
Roemeense schilders zit
ten er in deze serie ook 
twee schilderijen van 
Vlaamse schilders: op de 
vroegere zegel van 3 1. is 
dat 'Vaas met bloemen' 
van Jan Brueghel de Oude 
(1568-1625) en op die van 
41. zien we 'Lente' van 
Pieter Brueghel de Oude 
(1528-1569). 

FIETSEN 
De ene fietsserie is de an
dere niet. Met een jaar 
tussentijd gaven Zweden 
en Portugal zulke series 
uit. De Zweedse (20 mei 
iggg) had een eigentijds 
karakter en was daarcloor 
thematisch interessant. 
Ik verwijs graag naar 'Fi
latelie' van juli iggg. 
Portugal gaf op 22 mei 
2000 een serie van zes ze
gels uit ter gelegenheid 
van het loo-jarig bestaan 
van de UCI, de Interna
tionale Fiets Unie. Bij 
zo'n jubileumuitgifte 
zoekt de ontwerper het al 
snel in een historisch 
overzicht. 

De Portugese reeks is 
geen uitzondering. Op 
vier van de zes zegels zijn 
historische fietsen afge
beeld. Op de zegel van 52 
e. is dat de Draisine 
(1817), op die van 85 e. de 
Michaux (1861), op de ze
gel van 100 e. de Ariel 



(iS/i) en op die van 140 
e. de Rover (1888). 
Actuele ontwikkelingen 
die betrekking hebben op 
fiets zijn in beeld ge
bracht op de zegel van 
215 e. (met een BTX) en 
350 e. (GT). 

EEN ANDERE 
DRUGSSERIE 
Voor het thema Drugs is 
inmiddels een breed as
sortiment zegels be
schikbaar, sommige met 
indringende illustraties. 
De serie die San Marino 
op 27 april onder de titel 
Rainboiu, insieme contro la 
droga ('Rainbow, met el
kaar tegen de drugs') uit
gaf, is duidelijk anders en 
daarom thematisch inte
ressant. De drie zegels 
brengen de in 1995 opge
richte organisatie 'Rain
bow' in beeld. Grondleg
ger was Vincenzo Muc
cioli, die in 1978 in het 
hart van het platteland 
van Romagna de 'Ge
meenschap van San Pat
rignano' stichtte. 
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Vergelijkbare organisa
ties zijn de Zweedse Basta 
Arbetskooperatiu, het Ne
derlandse De Hoop, de 
Deense Klub 47 en de Ca
nadese Vitanoua Founda
tion. 
Op de zegel van 650 l.is 
het portret van de oprich
ter afgebeeld, samen met 
een verslaafde. De zegel 
van 1.200 1. toont het 
beeldmerk van de organi
satie. Op de zegel van 
2400 L. loopt Muccioli 
among young people brought 
back to lije, tussen jonge
ren dus die dankzij de in
spanningen van Rainbow 
van de drugs zijn afge
raakt. 

OSCAR WILDE 
Er worden geregeld 

schrijvers op postzegels 
afgebeeld. Daar zitten 
wel eens thematische 
aanwinsten tussen; de se
rie van vier zegels van 30 
p. in het blokje dat Ier
land op 22 mei aan Oscar 
Wilde (18541900) wijdde 
heeft bijvoorbeeld duide
lijk thematische meer
waarde. 
Wilde was een veelzijdig 
schrijver en dat blijkt ook 
uit drie van de vier ze
gels. Op de eerste zien we 
een portret van de schrij
ver, wiens eerste literaire 
succes bestond uit een 
bundel spookjes, die in 
1888 onder de titel The 
Happy Prince and Other Sto
ries verscheen. Dat boek 
wordt uitgebeeld op de 
zegel met de ridderfi
guur. 

ANTOINE DE SAINT
EXUPERY 
Soms raken postzegel en 
actualiteit elkaar. Op de 
dag dat ik iets wilde 
schrijven over de Franse 
zegel die de honderdste 
geboortedag van de Fran
se schrijver/vliegenier 
Antoine de SaintExupéry 
(19001944) herdenkt, las 
ik in de krant dat Franse 
onderzoekers menen een 
deel van het vliegtuig te 
hebben gevonden waar
mee de schrijver in 1944 
verongelukte. 
In 1937, na het behalen 
van zijn vliegbrevet, trad 
De SaintExupérie in 
dienst van een luchtvaart
maatschappij, die post
vluchten verzorgde. Dit 
verklaart waarom hij te 
zien is op een Franse 

In 1890 verscheen Wil
de's beroemde roman 
The Picture o/Dorian Gray', 
uitgebeeld op de zegel 
rechtsonder in het blok. 
Wilde is vooral bekend 
om zijn toneelstukken, 
waarvan er vier heel suc
cesvol waren: Lady Win
dermere's Fan, A Woman of 
No Importance, An Ideal 
Husband en het beroemd
ste. The Importance o/Be
ing Earnest, in beeld ge
bracht op de zegel links
onder. 
Ierland gaf verder een 
velletje uit met een zegel 
van£ 2., dat ook de 
moeite waard is. Naast 
Wilde's portret zijn vijf 
spitsvondige uitspraken 
van hem opgenomen, 
zoals Only dull people are 
brilliant at breakfast. 

luchtpostzegel uit 1970. 
Ok in 1947 was hij al eens 
op een luchtpostzegel af
gebeeld. 

Hij nam als piloot deel 
aan de oorlog en was een 
aantal malen in luchtge

vechten verwikkeld. Tij
dens een verkennings
vlucht in mei 1944 ver
dween zijn toestel, een 
Lightning, ter hoogte van 
Corsica. De vondst van 
een wrakstuk op de bo
dem van de Middellandse 
Zee kan nu misschien 
licht werpen op de myste
rieuze verdwijning van de 
piloot, nu 56 jaar gele
den. Hoewel hij ook be
kendheid geniet als 
schrijver  onder andere 
dankzij Le Petit Prince uit 
1943  ligt het accent bij 
de nieuwe Franse zegel 
ook nu weer op de piloot 
Antoine de SaintExupé
ry

INTERNET 
In april van dit jaar 
schreef ik over de op de 
website van Themabelga ge
plaatste links naar andere 
thematische sites. Een 
kleine correctie; de site 
Birds o/the World wordt 
niet door Chris Gibbons, 
maar door Chris Gibbins 
onderhouden. 

ele checklist met meer 
dan zeshonderd zegels 
beschikbaar. 
Tamelijk gespecialiseerd 
is History o/Radiology van 
Chuck Mitchell. Ook ver
zamelaars van het thema 
Filosofie kunnen Internet 
terecht; die surfen naar 
Philosophy van Alan So
hle. Als een toegift biedt 
de site ook afbeeldingen 
van zegels met de beken
de Maya's van de Spaanse 
schilder Goya. 
Achter de naam Rock 
Stamps vinden we een site 
die interessant is voor 
verzamelaars van minera
len; deze site wordt nog 
uitgebreid. 
Wie het thema Schild
padden verzamelt kan te
recht op twee sites. Nancy 
B. Linsley en George H. 
Balazs verzorgen Sea Turt
le Postage Stamps of the 
World (checklist met af
beeldingen, nieuwtjes) 
en Donald N. Reimer en 
Walter S. Allen tekenen 
voor Turtles and Tortoises 
on Stamps (uitgebreide 
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Een actuele site is Images 
o/Mathematicians van de 
Amerikaanse wiskunde
leraar Jeff Miller uit Flori
da. De International Mathe
matical Union heeft met 
medewerking van Unes
co het jaar 2000 uitgeroe
pen tot het Jaar van de 
Wiskunde. De eerste aan 
dit jaar gewijde zegels 
zijn al verschenen. Het is 
echter wel een thema 
voor echte specialisten. 
Van drie Europese landen 
zijn Spoorwegsites be
schikbaar. In Scandinavië 
zijn dat Norwegian Rail
u;ays on Stamps van Jon 
Digranes en een verge
lijkbare voor Finland van 
Raimo Peltonen. Ook is 
er een site gewijd aan Ita
liaanse spoorwegzegels, 
stempels en dergelijke. 
Voor de muziekliefheb
bers is de site Opera van 
Paul den Ouden de moei
te waard. Er is een actu

checklist, ook stadspost
zegels). 
Ships and History van Pau
lo Pacheco rangschikt de 
informatie in zes catego
rieën. Het is een nogal 
beperkte site, maar dat is 
geen ramp, want er zijn 
wel meer sites over het 
thema Scheepvaart; ik 
kom daar nog wel op te
rug. 
Heel actueel is Caratex 
Stamps  Stamps uiith a Tex
tile Theme van Derry Why
te. De checklist is in ne
gen subthema's onder
verdeeld. Een landen
checklist is in opbouw. 
Nog niet zo lang geleden 
werden er slechts vier 
landen genoemd, nu zijn 
dat er al bijna twintig. 
Een prima site voor het 
thema Textiel. 



Iw. 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 

WinkeltUden: Dinsdag f m vrijdag: 10.00 -17.00, zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 
E-mall pwmeinhardt@compusen/e.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 pr i js l i js t a a n 

Volksrepubl iek China 2 0 0 0 
OP cat. Volksrepubliek China 2000 in kleur (juli/augustus) 42,50 
Yang speciale cat. Burgeroorlog China 1930-1950 editie 1998 85,00 
Sakura catalogus Japan 2001 in icieur (juli/augustus) 32,50 
Scott catalogus USA 2000 in Icieur 32,50 
Harris catalogus USA/Gebieden/Canada/UNO 2000 35,00 

Michel aanb ied ing 2 0 0 0 
Michel Europa 2000 3 delen compleet 99,00 
Uitlevering begin september. Bestel tijdig, de voorraad is zeer beperkt. 
BIJ vooruitbetaling tot 31 augustus 2000 franco levering I 

Michel O o s t e u r o p a 2 0 0 1 

Israe l spec iaa l 2 0 0 0 
Bale speciale catalogus Israel 2000 159,00' 
Bale speciale catalogus Palestina in het Ottomanse Rijk 1999 199,00 
SASCC speciale cat. Zuld-Afrika 2000 speciale i\/lilleniumeditie 95,00 

Aanbiedingen 
Yvert Overzee Guinea-Lesotho 2000 (licht beschadigd) 49,50 
Yvert cat. Franse Gebieden tot onafhankelijkheid 1999 In kleur 39,50 
Wood Wereldatlas Filatelie editie 1985 39,50 
AFA catalogus Denemarken/Färöer/Groenland 2000 In kleur 39,50 
Domfil speciale catalogus Monaco 2000 in kleur 35,00 
Domfil catalogus Europa CEPT 1999 575 biz. in kleur 49,50 
Zolang de voorraad strekt; meer aanbiedingen in onze winkel 1 

Michel catalogus Oosteuropa 2001 78,00 
Michel catalogus Duitsland 2001 in kleur 42,40 
ANK speciale catalogus Oostenrijk & Gebieden 2001 in kleur 59,00 
ANK catalogus Oostenrijk Junior 2001 in kleur 32,50 

Domfil Olympische Spe len 
Domfil wereldcatalogi hebben Michel- & Yvertnummering 
Olympische Spelen zegels Organiserende Steden 2000 in kleur 52,90 
Schaken op zegels 1999 in kleur 29,50 
Sport op zegels 1994 1700 paginas 85,00 

Aanbieding w e r e l d c a t a l o g u s 
Stanley Gibbons Stamps of the World 3 delen In cassette, 3.300 bIz. 
wereldcatalogus compleet editie 1999 van 320,00 voor 99,00 

In o n z e v\#inkel v i n d t U e e n b r e e d a s s o r t i m e n t v a n o . a . 
l o u p e n , a l b u m s e n a a n b i e d i n g e n c a t a l o g i & l i t e r a t u u r ! 
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"Veiling nr. 67 
wordt gehouden op 

zaterdag 
23 SEPTEMBER 2000 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 

en Alkmaar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

Muiderwaard 410 
1824 XT Alkmaar 
Tel. 0725614153 
Fax 0725614132 

Bezoek ons op Internet: www.dehollandse.nl 

GROTE ZOMERVEILING 
op 23 t/m 26 augustus 2000 

Topstukken, brieven, collecties en nalatenschappen 
UIT DE HELE WERELD  VOORAL VEEL DUITSLAND 

VAN KLASSIEK TOT NIEUW. 
Ook munten van de 18e eeuw tot nieuw 

en handtekeningen op elk gebied. 
Geïnteresseerd? Vraagt u a.u.b. onze CATALOGUS aan. 

ULRICH FELZMANN 
B ß | £ p | M H B | | AUKTIONEN 

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

http://www.felzniann.de • email: felzmann@mon.de 

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

THE PHILATELIC EXPORTER 
's Werelds grootste postzegeltijdschrift 

(Opgericht m 1945) 
Vraag voor een gratis proefexemplaar: 

PHILATEUC EXPORTER 
P O Box 137, Hatfield, Herts, ALIO 9DB, UK 
Tel: +44 1707 266331 Fax +44 1707 274782 

Email: philatexpo@aol.com 

Postzegelhandei 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Michelnummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, 1100 DA A'DAM, tel. en fax 020  6974978 
email: wien@chello.nl wwwwiennl 

http://www.de-hollandse.nl
http://www.felzniann.de
mailto:felzmann@mon.de
mailto:philatexpo@aol.com
mailto:wien@chello.nl
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A ICH Nii If 
SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOURNAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
DDR 25% Ned + Geb. Bund 
Berlin Reich + Geb. ect. 35% 
Pf & Gest. J. Romkens 045-
5462894. 

Nederland & Ver. Europa 
pfr. + gest. v.a. nr. i. Bijna 
alles in voorraad. Stuur uw 
no., ontvang mijn prijs. F. 
Ghyben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar. Tel./fax 
0316-529241. 

List 2000 containing older 
mint thematic material free, 
from W&K Schaetzle ag., 
CH-8832 Wollerau, Fax 
0041-1-784 80 59. E-mail: 
w.k.schaetzle.ag(3)bluewin.ch 

Polen, Joegoslavië, Roe
menie, Albanië, Hongarije, 
Bulgarije, Tsjechoslowakije. 
PZH Robert Wiktor, Hod-
gesstr. 13, 6135 CS Sittard. 
Tel./fax 046-4512751. Ook 
rariteiten. 

Schweiz, Liechtenstein 
komplett ab 1850, Liste gra
tis, Vollenweider CH-6612 
Ascona, fax 0041 91 
7912354-

100 telefoonkaarten voor 
ƒ 5 0 , - . Postbank 1537084. 
H.Garrelds , 7558 BB Hen
gelo, tel. 074-2770854. 

Eurocat Europa Speciaal. 
Cept en uitgebr. meelopers. 
Prijslijst (=aanvulhng cat.) 
v.a. 1980. 
Info: A. van der Pluijm, 
0180-520069/0655-918354. 
E-mail: mfo(3)testnet.nl 

Cubaanse postzegels. 
D. Root, 023-5475515. 

Te koop: postzegels en al
bums en boeken. H. Wis-
sink, tel. 0547-260736. 

Mooie NL verzameling. Gat. 
waarde ƒ 6600,- . Nu voor 
ƒ 2 2 0 0 , - na 18.00 uur. Sell-
meijer, 036-5361425. 

Kilowaar: Finland, Noorwe
gen, Denemarken of Zwe
den, 50% herdenkings
zegels. Zend ƒ 2 0 , - in een 
brief of op gi ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr. 
franco thuis. Correspond in 
English. Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrkoping, Zweden. 

Gratis prijslijst postfris en 
gestempeld West-Europa 
voor igóo, goede kwaliteit 

° voor een redelijke prijs' Zeer 
= veel leverbaar, direct uit 
21 voorraad. F Zwanenburg, 
—' Alkmaarseweg 303,1945 
T, DH Beverwijk, tel. 0251-
„ 251367 of 06-29068350. 
^ Email: fzwanenburg@)wxs.nl. 
t— 

2 Ned. Ind. Sur. Cur. 1873-
"- 1948 gest. cat.w. resp. 

514090. 

Jaarg. Philatelie 20 jr. 
1980/99 afhaalprijs ƒ 2 5 , - . 
D. Slijkhuis, tel. 073-

6566667. 

www.hangboekjes.nl (+ 
h.zakjes) catalogus/ruil/ver-
koop vanaf nom. + 20%. W. 
v.d. Putten, 070-5112808. 

Ned. PTT-mapjes 1-161 ge
deelte in 2 DAVO-albums 
ƒ 4 0 0 , - . T. Boekhout, tel. 
033-4947359-

700 zegels W.-Europa veel 
grf H.W. en kpl series ƒ 1 0 , -
giro 3330084, Boetzkes, 
Baroniehof 100, Helmond. 

Nederland, Suriname, Po
len, DDR, enz. 10 tot 20%. 
L. Dorman, Paasberg 74, 
7772 DL Hardenberg. 
Surf naar ht tp: / /home.pla-
net.nl/"'dormao26 

1000 Versch. Bund met bete
ren. Stort ƒ 4 5 , - op giro 
Ned. 197049 tnv. H. Schnei
der, Kirchardt, Duitsland. 

Golf op pos tzegels ' Geil-
lustr. catalogus. Verz. club 
swing time philately. Inmid
dels 119 leden met infobulle-
tms/clubdag/aanbiedings-
lijsten/eigen golftoernooi. 
Info: R. vanTuyl, Bartokhof 
16, Alphen aan den Rijn. 

300 vers. gf Ned. met gomp 
gel en kinderser. ƒ 3 5 , - op 
giro 2197981 van W. Stouten, 
tel. 0715722626, cat. w. ruim 
ƒ 2 0 0 , - . Gratis toezending. 

1000 Wereld ƒ 37,50. Bank 
26.07.77.811. J. Schoenma
ker, Meer en Boslaan 47, 
Heemstede. 

Duitsland: 60 versch., jan. 
98 tot heden voor ƒ 10,-, 550 
versch. jan. 86 heden ƒ 9 9 , - . 
Jaargang 1999 cpl. pfr. alle 
hoofdnummers & bloks 
ƒ 1 5 0 , - idem gest. ƒ 120,- . 
Excl. zegels uit bloks resp. 
ƒ127 ,50 en ƒ 97,50. Tevens 
prijslijst. Bank 304810398. 
Giro 5312882. Verseveld-
Boschman, De Olmen 80, 
6903 BP Zevenaar. 

Kilo afgeweekt Wereld met 
g f voor slechts ƒ 6 5 , - i n c l . 
verz. giro 2062970. H. Ko
ning, Den Haag. 

Groenland beroemde perso
nen MiNr. 209/10, 221/22, 
227 rondst. voor ƒ 15,- . Grf 
versch., rondst 60 st. 
Groenl. ƒ 20 , - , 100 st. Oos
tenrijk ƒ 14,- , 200 st. Finl. 
ƒ 1 6 , - , 100 st. IJsl. ƒ 12,50. J. 
Mulder, Maarssen, giro 
734982, tel. 0346-572704. 

GEVRAAGD 
Frankeergeldige zegels van 
Ned. en Duitsland met en 
zonder gom, verzamelingen, 
partijen, telefoonkaarten 
(gebruikte). C. Cruyssen, 
IJsvogelhoek 6, 3201 HR 
Spijkenisse, 06-29227782. 

Gestopt met postzegels ver
zamelen ' Verzamelaar komt 
bij u langs. J. Dekker 0299-
621339. 

Te koop gevr. gest. zegels 
van Denemarken en Noor
wegen jaren 1991-2000. J. 
Poell, tel. 046-4523031. 

Oude aandelen gezocht; ik 
wil ruilen tegen postzegels. 
I. Kraayvanger, St. Janstr. 
66, 5507 ND Veldhoven. 
Tel. 040-2055078. 
Email: jkraayvanger@chello.nl 

USA commemorative mint 
sets 1969,1996,1998,1999. 
Meester, 030-2662737. 

Roofvogels op postzegels, 
koop of ruil tegen zegels van 
uw keuze Grote voorraad 
thematische zegels in stock. 
J. M. Nusse, Dillenburgsin-
gel 98, 3136 EC Vlaardingen. 
Tel 010-4747658. 

Postst. en postz. metstem
pel boskoop, 2 letterst. fran-
cotakje 157 kleinrond, 
grootrond enz. P.D. Noest, 
tel. 0172212889 Boskoop. 

Danzig Germania zegel Mi
chel nr 39 gestempeld. Tel. 
0180-416952, H. Tetteroo. 

Davo auto i en 3 wie kan mij 
helpen. P. Melis, Brederostr. 
41, Vlijmen, tel. 073-
5183889. 

Gezocht: Perfins, R-strook-
jesTsjechosl. S.H. Blazer. 
Tel. 050-3116456, fax 
3116457-

Zoek een partij postzegels 
uit Britisch India - India en 
zijn roofstaten. Th. Wilms, 
P. Breughelstr. 28, 5702 XJ 
Helmond. Tel. en fax 0492-
535166. 

Frankeergeldige Nederland
se zegels. P. Rotgers, tel. 
010-4205276, fax 010-
4552991. 

DIVERSEN 
Studiegroep Britannia, voor 
de actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden. 
Blad. meetings, veiling, 
rondzending. Bel 070-
3860232. Seeyou' 

www.fllasoft.nl - De mooi
ste en meestverrassende 
website van Rene v. Dijk, Pb 
9519, Amsterdam. 

In- en verkoop Postzegels -
Prentbriefkaarten - knip
sels. G.J. van Soest, Houten, 
030-6371815. 

Israel: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl. A. Bouwense, tel. 0113-
212762. 

Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en S. 
Marino, bijeenkomsten, vei
lingen en rondzending. Inl. 
L. v.d. Brun, v. Kmsber-
genstr. 33, 2518 GV Den 
Haag, tel. 070-3460328. 

Postmerk: 2000 Veiling op 
vrijdag 15 dec. a.s. De Bilt, 
aanvraag cat. Tel. 0346-
571487. 

wvvw.filateliehpz.nl. Wij 
bieden méér op zowel filate-
listisch als numismatisch 
gebied. C. v.d. Wel, Ko
ningstraat lo i , 1781 KE Den 
Helder. 

BREAK SETS BY TOPIC 

http://www.hangboekjes.nl
http://home.planet.nl/%22'dormao26
http://home.planet.nl/%22'dormao26
mailto:jkraayvanger@chello.nl
http://www.fllasoft.nl
http://wvvw.filateliehpz.nl


BREDENHOFDE BERMPOSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat286a,3077BLRotterdamUsselmoncle • lëlelbon (010) 482.6725 • lëiefax (010) 479.7oJ 
De vtnnkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 

A/\aandag is de winkel gesloten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

■ Benrfeoufs f 12.50. Boven 

GROTE ZOAAEROPRUIMING 
ONS MAGAZIJN MOET LEEG VOOR HET NIEUWE SEIZOEN 

. . ^ ^ ^ ^ 

IKG AUSTRALIË MISSIE VAN 70,00 VOOR 55,00 
IKG ENGELAND MISSIE VAN 35,00 VOOR 30,00 
IKG ENGELAND GROOT VAN 85,00 VOOR 65,00 
IKG NEDERLAND MISSIE VAN 40,00 VOOR 30,00 

IKG NEDERLAND GROOT VAN 100,00 VOOR 80,00 
IKG OOSTENRIJK MISSIE VAN 85,00 VOOR 70,00 

500 GR ROEMENIË GROOT VAN 42^0 VOOR 35,00 

IN DE WINKEL HEBBEN WIJ VEEL SPECIALE 
AANBIEDINGEN KOM LANGS WIJ HEBBEN 

VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 

DsMËiïXÉSffiBnipilH] ^iWMMiWISWMl&S!IMM<M&S!^!SWiSMSSi 

L4/8 
L4/16 
L4724 
L4/32 

16 Blz<l/it 
32 BIzwit 
48 BIzwit 
64 Blzvwt 

normaal 

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

l x 

11,25 
16,75 

26,50 
29,00 

3,x 

10,50 
15,75 

24,50 
27,50 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1 
LS4/8 
LS4/16 
LS4/24 
LS4/32 

16 BIz zwart 
32 BIz zwart 
48 BIz zwart 
64 BIz zwart 

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

13,50 
21,50 
29,00 
38,00 

12,50 
20,50 
28,00 
36,00 

5 x 

10,00 
15,00 
23,00 
26,25 

10 X 

9,50 
14,00 
22,00 
24,50 

- DUURDER 
12,00 
19,25 
27,00 
34,00 

11,25 
18,00 
26,00 
32,50 

BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

illl»l@D33K] Wmi Ŝ IMPEDMBi 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 32,50 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BIANCO NU 115,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 37,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 135,00 

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

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

9 KILO MISSIE NEDERIAND NORAAAAL 300,00 NU 150,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORAAAAL 400,00 NU 325,00 

9 KILO MISSIE USA NORAAAAL 315,00 NU 270,00 

LAND 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Farcer 
Finland 
Frankn|k 
Frankri|k 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japon 
Kanaaleil & Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Roemenie 
Scandinavië 
Spanie 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

OMSCHRIJVING 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
veel 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 pren 
leuke sortering moeili|k 
leuk met boek|eszegels 
zeer moeili|k veel nieuw 
grote mix met iets hoge waarden 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met nieuw 
leuk assortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
grote ass met toeslag 
alleen toeslag veel |aren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
aardige mix iets nieuw 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge waarden en nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

100 gr 
14,50 
18,50 
32,50 
14,50 
15,00 
22,50 
11,00 
19,50 
22,50 

125,00 
15,00 
35,00 
50,00 
25,00 

185,00 
27,50 
20,00 
27,50 
25,00 
32,50 
14,00 
3O00 
25,00 
35,00 
10,00 
25,00 
22,50 
33,00 
17,50 
20,00 
67,50 
15,00 
17,50 
37,50 

250 gr 
33,50 
42,50 

32,50 
35,00 
52,50 
25,00 
45,00 
55,00 

35,00 
85,00 

60,00 

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

40,00 
47,50 

16000 
35,00 
40,00 

5 0 0 gr 
62,50 

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

65,00 

55,00 

42,50 
105 00 

75,00 
90 00 

31000 
65,00 
75,00 



Ook het seizoen 2000-2001 
zet buitengewoon in: 

DERDE GEDEELTE COLLECTIE MR. J. DUTILH TE ROHERDAM 
en wel het gedeelte N E D E R L A N D S I N D I Ë met o.a. 

K O P S T A A N D V L I E G T U I G N O . 1 7 f zowel ongebruikt als gebruikt op briefl 

"Kopstaand vliegtuig" no. 17fmet bijfrankering 10-5-1933 op zeer fris couvert van Bandung naar 's-Gravenhage. 

Voorts Ie gedeelte collectie A. de Jong te Leerdam. Emissie 1852 van Nederland in een ongekende 
kwaliteit! Platen, stempels, brieven en postfrisse blokken! 

Collectie Nederland van wijlen Dr. D.J.H. Bour te 's-Herthogenbosch. Nederland gespecialiceerd 
op tanding en vele variëteiten, o.a van emissie 1867 getand 14 nos. I I I ID en 12IID en de 

beroemde foutdruk 9 cent zonder waarde-inschrift no. 181 Af. 

De catalogus met vele kleuren afbeeldingen wordt u eind augustus toegezonden! 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

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

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 

mailto:ajh@vandieten.nl

