


DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
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Internationaal het best georiënteerd 

VEILING 12/17 OKTOBER 
bezichtiging ook op Internet 

De Eerste veiling op ons nieuwe adres te Weesp! 
(gemakkelijk te bereiken tegenover NS-station Weesp) 

De afdeling buitenland-collecties, op zaterdag 14 oktober, is 
enorm groot, met collecties van bijna alle landen van de wereld. 

Getaxeerde opbrengst f 2.000.000,-
Verder grote afdeling Nederland en Overzee losse nummers, 

buitenland losse nummers en brieven w.o. vele rariteiten. 

kavel 1176 
Italië, Trentino 18 Michel A 17 cat. D.M. 180.000- cert. 

Raybaudi slechts enkele ex. bekend 

Div. tentoonstellingscollecties worden in deze veiling aangeboden 
van o.a.: Engeland en koloniën, Monaco, Rusland (zemstwo), 
USA + Do.X en Zeppelinbrieven. 

De catalogi zijn verkrijgbaar na overmaking van f 25,-
op giro 461000 of op kantoor 

Kijkdagen 6/7 en 9 t/m 11 oktober 

Alle kavels van deze veiling kunt u vinden op onze 
Internetpagina www.npv.nl (alle foto's in kleur!) vanaf ca. 14 september 

Inzendingen dagelijks. Voor taxaties/adviezen: 
Leeuwenveldseweg 14 -1382 LX WEESP xiïui^ 
Tel. 0294-433020 - Fax 0294-433055 - Internet: www.npv.nl 
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7 Jaar Philapost 
7 Jaar Wonderdozen 

N.V.RH. 60̂  Editie Nederland & Overzeese Rijksdelen 2001 
In de winkel f 3475, nu bij Philapost GRATIS!! 
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PHILAPOST. 
BERKEL ENRODENRIJS 

Stuur vandaag de antwoordkaart in voor uw 
gratis N.V.RH. Catalogus 2001 t.w.v f 3475 
Zie de dubbele antwoordkaart in uw maandblad tussen pagina 532/533 en 612/613. 
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Van 9 00 uur to t 17 00 uur ma vr 
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24 uur per dag 7 dagen per week 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

info@philapost.nl 

Ranonkelweg 4. 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

531 
Bezoek: maandag t/m vrijdag van 10 00 17 00 uur 
LET OP: Eerstvolgende Open Dag vrijdag 6 oktoberi 
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T i jd v o o r e e n n i e u w e c a t a l o g u s : 
F r a n c o l e v e r i n g b i j b e s t e l l i n g t o t 3 0 - 0 S - 2 0 0 0 ! 

Y v e r t W e s t e u r o p a 2 0 0 1 
catalogus Westeuropa Landen A-G 2001 (september/oktober) 69,50 
catalogus Westeuropa Landen H-Y 2001 (september/oktober) 69,50 
Westeuropa 2001 2 delen bij bestelling tot 30-09-2000 (franco) 125,00 

Y v e r t - c a t a i o g i 
Frankrijk 2001 in kleur 38,00 
Monaco/Andorra/CEPT 2001 22,00 
Overzee A-Brazilie 1998 59,00 
Overzee Brunei-C 1998 59,00 
Overzee D-Guatemala 1999 59,00 
Overzee Guinea-Lesotho 2000 65,00 
Overzee Libanon-N 2000 65,00 
Overzee 0-Samoa 1998 59,00 
Overzee Seychelles-Z 1998 59 00 

Z o n n e b l o e m 2 0 0 1 
catalogus Indonesia 20,90 
catalogus Republiek Sunname 17,90 
CD-ROM Indonesia/Sunname 49,90 

A u s t r a l i ë 2 0 0 0 

Yvert Frankrijk 2001 
gebonden editie 

bij bestelling tot 30-09-2000 
4 2 , 5 0 (daarna 47,50) 

Lhéritier 
speciale catalogus 
Frankrijk 1870 o.a. 

"Ballons Montés, Bou
les des Moulins" editie 

2000 115,00 

Ceres catalogus 
Frankrijk 2001 in kleur 

42 ,50 

Seven Seas catalogus Australische Staten (Victoria, NSW enz) 2000 23 50 
VST pocketcatalogus Australië & AAT 2000 m kleur 23,50 
Brusden/White speciale catalogus Australië "Postage Dues" 1999 69,50 
Brusden/White speciale catalogus Australië ' Kangaroos" 1999 69,50 
Brusden/White spec cat Australië editie 1995 1500 biz inkleur 150,00 
Stampware CD-ROM Australië 2000 145,00 

Heijtz speciale catalogus zegels & stempels Falk
land Islands 1800-2000 149,00 

J a p a n 2 0 0 1 
Sakura catalogus Japan 2001 in kleur 32,50 
JSCA (japans) speciale catalogus Japan 2001 95,00 
CP catalogus Volksrepubliek China 2000 in kleur 42,50 
SST speciale catalogus Thailand 2000 in kleur 52,00 

I t a l i ë 2 0 0 1 
Sassone spec cat ItalieA/atikaan/San Marino 2001 in kleur 75,00 
Sassone spec cat Italiaanse Gebieden 2001 m kleur 39,50 
CEI speciale catalogus Ouditaliaanse Staten & Kolonieen 2001 39,50 
OEI speciale catalogus Vatikaan & San Marino 2001 in kleur 39,50 

S p a n j e 2 0 0 1 
Edifil catalogus Spanje 2001 in kleur (september/oktober) 32,50 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2001 in kleur (september/oktober)68 00 
Edifil speciale catalogus Spanje 1850-1949 editie 2000 (oktober) 99 00 
Shelley Postgeschiedenis Intern Brigades Spanje 1936-39 ed 2000125,00 

Hosking wereldcatalogus/handboek Paquebot-
Stempels editie 2 0 0 0 195,00 

Onze winkel is geopend van: 
dinsdag t /m vrijdag 10.00 -17 .00 zaterdag 10.00 -14 .00 

Orders tot ƒ150,00 plus ƒ6,00 verzendkosten Orders tot 

ƒ50,00 & levering aan nieuwe klanten tegen vooruitbetaling. 

Prijswijzigingen voorbehouden 

GRATIS UITGEBREIDE PRIJSLIJST! 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 

NVPH Nederland speciaalcatalogus 2001 
met 6 grat is FDCs 34,50 

A a n b i e d i n g M i c h e l 
Westeuropa 2000 2 delen 52,00 
Duitsland 2000 in kleur 20,00 
Oosteuropa 2000 49,00 
Europa 2000 (Westeuropa & 
Oosteuropa & Duitsland) 99,00 

M l c h e i - c a t a l o g i 
Westeuropa 2001 2 delen 99,90 
Oosteuropa 2001 78,00 
Duitsland 2001 in kleur 42,50 
Noord- & Middenamenka 2000 102,50 
Canbische Eilanden 2000 104,00 
Zuidamerika 2001 (december) 104,00 
Noord- & Oostafrika 1997 90,00 
Westafnka (mei 2001) 104,00 
Zuidelijk- & Centraalafnka 1998 95,00 
Australië & Oceanie 1997 95,00 
Zuid-&Zuidoostazie 1998 102,50 
Midden- & Oostazie 1999 102,50 
Midden Oosten 1999 102,50^ 

Z w i t s e r l a n d 2 0 0 1 

CD-ROM NVPH Neder
land speciaal 2001 

4 9 , 5 0 

Michel 
Postwaardestukken 

Westeuropa 2001 prij
zen in Euro ! 119,50 

Barefoot 
speciale catalogus 

fiscale zegels 
Brits Commonwealth 

2000 
(zonder GB) 1 0 2 , 0 0 

S A S C C speciale catalogus 
Zuid-Afr ika & Gebieden 

2000 9 5 , 0 0 

SBK officiële catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2001 in kleur 
Zumstein catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2001 in kleur 
Zumstein speciale catalogus Zwitserland 2000 2 delen 
Deel 1 o a zegels, boekjes, rolzegels & ATM 
Deel 2 o a luchtpost- toeslag-, dienst- & portzegels 
SAV speciale catalogus luchtpost Zwitserland 2000 (brieven) 
SVPS handboek reclamedagstempels Zwitserland 1998 

29,50 1 
33,50 

115,00 
115,00 
125,00 
79,50 J 

DBZ - D e u t s c h e B r i e f m a r k e n Z e i t u n g 
verschijnt 2-wekelijks, ca 180 bladzijden per editie 
los nummer excl porto 7,00 
Jaarabonnement 26 nummers incl porti 149,00 
3 recente nummers excl porto 15,00 

Vlastos speciale catalo- OCB speciale 
catalogus België & 

Gebieden 2001 
(september/oktober) 4 7 , 5 0 

C y p r u s 2 0 0 1 
2 delen 4 9 , 5 0 

M o t i e f - c a t a l o g i 
Groth wereldcat WWF op zegels met supplement 1999 in kleur 69,50 
Groth supplement 1999 voor catalogus WWF opzegels inkleur 15,00 
Michel CD-ROM Tremen op zegels Europa 2000 62,00 
Lollini wereldcatalogus Arctica/Antarctica & Astronomie 1999 kleur 70,00 

O k t o b e r n i e u w (onder voorbehoud): A u t o s , D isney , 
Schepen, Commonwealth, Palestina & Scandinavië 

■P.W. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 
Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag • Nederland 
Telefoon -H31 (0)70 365 22 27 
Fax -1-31(0)70 365 18 85 
E-mail pwmeinhardt@compuserve.com 

mailto:pwmeinhardt@compuserve.com


Programma Veiling nr. 580 en nr. 581 
Veiling nr. 580 wordt gehouden in de Grote Zaal van het Haagse centraal station 

MAANDAG 
25 september 2000 

DINSDAG 
26 september 2000 

WOENSDAG 
27 september 2000 

VRIJDAG 
29 september 2000 

13.30 uur: kavelnrs. 1-460 
Dozen, poststukken in dozen, literatuur, couverts, kleine en 
grote insteekboeken 
19.15 uur: kavelnrs. 461-977 
Albums en couverts met poststukken, zegels en 
verzamelingen gehele wereld en N.O.R. 
13.30 uur: kavelnrs. 978-1366 
Zegels Andorra t/m Zwitserland 
19.15 uur: kavelnrs. 1367-1949 
Speciaalcollectie Nederlands-Indië van mr. J. Dutilh te 
Rotterdam, alsmede Curasao en Suriname 
13.30 uur: kavelnrs. 1950-2638 
Posthistorie Nederland, emissies 1852-1891, waarbij de 
collectie van wijlen dr. D.J.H. Bour te 's-Hertogenbosch, 
alsmede punt-, kleinrond- en grootrondstempels 
13.30 uur: kavelnrs. 2639-3294 
Nederland vervolg 

Veiling nr. 581 wordt gehouden in de Grote Zaal van het Haagse centraal station. 
Geveild wordt het eerste gedeelte van de schitterende speciaalcollectie Nederland 
emissie 1852 van A. de Jong te Leerdam: blokken, platen, stempels en brieven. 

DONDERDAG 
28 september 2000 

13.30 uur: kavelnrs. 5001-5710 
19.15 uur: kavelnrs. 5711-6268 

Na de septemberveiling vindt veiling nr. 582 plaats van 15 t/m 19 januari 2001. 
Uw inzending voor deze veiling zien wij graag tot uiterlijk 14 oktober 2000 
tegemoet. Veiling nr. 583 bevat het tweede gedeelte van de collectie emissie 1852 
van de heer A. de Jong en vindt op 18 januari 2001 plaats. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Prinsessegracht 3 — 2 5 1 4 A N D e n Haag 
schuin tegenover het Haagse C S . 

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

Een begrip in de Nederlandse filatelie 



WILLEM TIEMAN PRESENTEERT: 
Voordelige aanbieding verzamelingen, collecties en partijen 

Alle aangeboden collecties hebben wij zo objectief en eerlijk mogelijk omschreven en de prijzen overal 
aan de lage kant gehouden. 

Wij staan volledig achter iedere aanbieding, de prijzen zijn in verhouding tot samenstelling en kwaliteit, 
in ieder geval te allen tijde zéér redelijk te noemen, dit is ons principe. 

1) NEDERLAND NVPH-nr.1414 (blok): 100 stuks in originele 
verpakking met banderol souvenir-velletjes a 3 postzegels 
Holland-Europa'88-Filacept,aanschafwaarde f 400,— Nu f 180,— 

2) NEDERLAND Postwaardestukken (xx/O): mol 19^-Eeuws 
materiaal, leuke parti] om uit te zoeken Zeer gevarieerd, 
ook incl op het oudere deel div betere kleinrond-stempelsf 350,— 

3) NEDERLAND periode 1975/ca.1991 (xx): postfris zonder 
plakker in luxe album Davo III (w/inkelwaarde ca f150,—), 
postkantoorpnjs f 519,25, 413 zegels, 34 blokken/velletjes/ 
boekjes f 425,— 

4) NEDERLAND periode 1970/1996 (xx): postfnsverzameling 
in luxe Leuchtturmalbum (636 postzegels, 43 blokken/velletjes 
en 25 Automaatboekjes, postkantoorpnjs f 804,25) Nu f 650,— 

5) NEDERLAND 1964/1987 (xx): zegels uit automaatboekjes, 
100% complete postfnscollectie in Davo-Chnstalalbum 
Hoge cat w I f 675,— 

6) NEDERLAND P.T.T.-mapjes periode 1982/1999 (nrs.1 tot 
en met 211): 100% complete verz in 7 Importa-albums f 750,— 

7) NEDERLAND 1945/1970 (xx): vrijwel complete postfnsverza
meling in luxe Leuchtturmalbum, manco 518/537 
(cat w f 3 266,35, 508 zegels en 7 blokken) f 855,— 

8) NEDERLAND Automaatboekjes periode 1964/1974: 
verzameling in Christalalbum incl 6b, 9b, 9d, 9df 9f, 9ff etc 
(cat w 1997 f 2 097,—, 24 automaatboekjes) f 875,— 

9) NEDERLAND periode 1945/1963 (x/xx): vnjwel complete 
verzameling in Davo-Chnstalalbum incl o a nrs 534/537 
(cat w f 5 888,85, 341 postzegels) f 1.250,— 

10) NEDERLAND vanaf ca.1872: geweldig leuke, zeer gevan-
eerde partij in doos waarin veel goed en beter materiaal, 
hoge waarden, ook ietsje oud Overzee, div kwaliteiten 
geweldig leuke partij om uit te zoeken, zeer geschikt voor 
handel rondzendverkeer etc , ook massagoed (cat w zeer 
ruimf 13 500,—) Koopje' f 1.500,— 

11) NEDERLAND FDC's periode ca.1970/1999: engrospost 
onbeschreven zeer gevarieerd (cat w f 25 730,—) 
Koopjei f 1.550,— 

12) NEDERLAND periode 1963/1974 (xx): engrospostje vellen 
en veldelen onuitgezocht op plaatfouten etc mol o a lOOx 
965/969, vel van 100 nr839 en compleet vel 1052 (dubbele 
koe) etc , etc Zeer geschikt voor rondzending, handel, 
geldbelegging etc (cat w 1997 115 236,25) f 2.500,— 

13) NEDERLAND ca.1964/1999 (xx): collectie/partij om uit te 
zoeken, uitsluitend automaatboekjes en rolzegels incl vele 
betere en zeldzamere nummers/strips Alleen en uitsluitend 
geteld op postkantoorpnjs f 3 577,50 leuke koop, vol avontuur, 
spotkoopje' f 3.000,— 

14) NEDERLAND frankeergeldige postzegels in vellen/veldelen: 
engrospost, plakwaarde (= frankeerwaarde) f 10 140,—, ten 
overvloede & vanzelfsprekend toeslag met geteld f 8.000,— 

15) ARMENIË 1920/1923 (overw. ongestempeld): grote verza
meling op albumbladen, incl ook dubieus en vals materiaal 
(ex Kurt Adler') (460 zegels) f 2.550,— 

16) AUSTRALIË periode 1913/ca.1985: bijzonder aantrekkelijke 
verzameling incl veel prima materiaal en sterk klassiek, ten 
dele in Davo-Chnstalalbum (hoge cat w K 1067 zegels en 
5 blokken) f 2.500,— 

17) BADEN (Franse Zone) 1947/1949: verzameling/partij incl 
doubletten incl Micheinrs 28/37, 38a/41a, bloes 1a/1b, 
42/45 etc , etc (299 zegels en 9 blokken) f 2.850,— 

18) BADEN 1851/1868: lot in diverse kwaliteiten incl doubletten, 
mogelijkerwijs ook vals en dubieus materiaal, echter met 
uitzondenng van Michelnr16, alle nrs voorradig, ook prachtige 
afstempelingen etc (85 zegels) f 3.000,— 

19) BAHRAIN 1933/ca.1980: leuke snuffelpartij f 685,— 
20) BECHUANALAND (overw. klassiek): geweldig leuke 

collectie/partij om uit te zoeken f 3.000,— 
21) BEIEREN 1849/1920: prachtige, belangrijke verzameling/partij 

incl doubletten, diverse kwaliteiten, echter boordevol charme, 
romantiek en uitzoekavontuur' (ruim 800 postzegels en 30 
brieven en kaarten mol aangetekend en vele mooie stempels 
19^-Eeuwsi) Hoogst interessant objecti f 7.000,— 

22) BELGIË 1963/1984 (xx): complete postfnsverzameling in Davo-
album (908 zegels en 26 blokken) Yvfrs (1994) 5 748,75 f 700,— 

23) BELGIË ongestempeld periode 1911/1943: veelzijdige en 
zeer interessante studiecollectie van specialist incl talloze 
plaatfouten/ranteiten Uniek object, zeer geschikt voor speci-
aalverzamelaar, studie, tentoonstelling etc , etc Ook veel goed 
z g "gewone" zegels en series Belangrijke prachtkoop' f 3.550,— 

24) BERLIJN (west): leuke collectie op albumbladen incl de 
Micheinrs 68/70 (ongestempeld), 71 O 74 0 , 80/81 ( etc , etc 
(251 zegels en 2 blokken) f 950,— 

25) BOHEMEN & MORAVIE 1939/1945: avonturenpartij in 
insteekboek incl vele rariteiten/bijzonderheden etc , zeer 
geschikt voor specialist' (ca 2300 zegels) f 2.800,— 

26) BOHEMEN & MORAVIE 1939/1945: zeer grote speciaalcol-
lectie op tentoonstellingsnivo incl talloze rariteiten, ook 
pnve-opdrukken etc , etc (enorm hoge cat w , vele duizenden 

27) 

28) 

29) 

30) 

31) 

32) 

33) 

34) 

35) 

36) 

37) 

38) 

39) 

40) 

41) 

42) 

43) 

44) 

45) 

46) 

47) 

48) 

49) 

50) 

51) 

52) 

53) 

54) 

55) 

zegels) f 5.300,— 
BRITS ZUID AFRIKA COMPANY periode 1890/1908: 
prachtige verzameling f 2.500,— 
CYPRUS (Turks) vanaf 1975: partij/verzameling incl de goede 
vroege en hooggenoteerde zegels en series, alsmede een 
verzameling FDC's en postw stukken etc , zeer curieus en 
ongebruikelijk geheel waarin o a veel leuke thema's o a 
padvinderij. Ver Europa, flora, fauna etc , etc f 600,— 
DANZIG periode 1920/ca.1939: grote partij om uit te zoeken 
mol mooie brieven en kaarten, zeldzame frankeringen etc , 
etc Hoogst interessante en veelzijdige prachtkoop' f 5.500,— 
D.D.R. 1975/1983 (xx): op slechts enkele nrs na complete 
postfnsverzameling in Davo-Chnstalalbum (681 zegels en 
47(1) blokken/velletjes) f 400,— 
D.D.R. en voorlopers periode 1945/ca.1965: verzameling in 
album incl vele topsenes en blokken (40-er en begin 50-er jaren') 
Hoge cat w I (1185 zegels en 3 blokken) Spotkoopje' f 1.500,— 
D.D.R. 1949/ca.1970 (O): bijzondere verzameling vrijwel 
compleet incl veel topmatenaal hier en daar sterk gespecia
liseerd o a veel combinaties etc , etc (1548 postzegels en 
31 blokken) f 2.800,— 
D.D.R. periode 1949/ca.1955: vrijwel alleen z g "de krenten 
uit de pap" incl doubletten o a 3x Goethe-blok, 2x postfris, 
I x O , div Karl Marx-blokken en veel ander topmatenaal 
Zien = kopen, fantastisch object' f 6.000,— 
DEENS WEST INDIE (klassiek): partij/verzameling zeer 
gevaneerd f 1.875,— 
DUITSE RIJK, Duitsland, Berlijn etc. periode ca.1880/1970: 
verzameling m Schaubek-album div kwaliteiten, incl goede 
waarden, vooral Duitse Rijk is leuk' (1508 postzegels en 
6 blokken) f 675,— 
DUITSE RIJK periode 1872/ca.1938: verzameling op album
bladen verregaand compleet, diverse kwaliteiten (833 post
zegels en 2 blokken) f 1.850,— 
DUITSE RIJK ca.1875/1945: mooie verzameling ongestem
peld in Schaubek-album, div kwaliteiten (835 postzegels en 
4 blokken) f 2.500,— 
DUITSLAND (West) periode 1946/ca.1970 (0 ) incl. West 
Berlijn: verzameling in Davo-album overw gebruikt incl goede 
waarden (div kwaliteiten, 1043 zegels en 2 blokken) f 375,— 
DUITSLAND (West) periode oa.1946/1974: verzameling in 
Davo-album "rijp en groen" waarin veel pnma materiaal, vele 
topsenes en goede blokken (772 postzegels en 10 blokken) 
Hoge cat waarde'Koopje' f 1.400,— 
DUITSLAND (West) periode ca.1949/1970: mooie verza
meling bijna compleet in luxe LINDNER FALZLOS-album, 
overwegend gebruikt incl vele goede zegels en series (613 
zegels en 3 blokken) f 1.500,— 
DUITSLAND Bundesrepubliek periode ca.1949/1960 (xx): 
verzameling luxe postfris zonder plakker (in officieel insteek-
boekje, destijds geschonken aan minister) waarin o a de 
mm of meer belangrijke senes 111 /112, 117/120, 121 /122, 
123/1380, 139/140, 141/142, 143/146, 167/170 etc , etc 
(Michel 1998 cat w ruim DM 10 000,—, 410 zegels) f 4.350,— 
DUITS OOST AFRIKA 1893/ca.1919: mooie verzameling 
op albumbladen (40 zegels) f 1.850,— 
DUITS ZUID WEST AFRIKA 1897/1906: op slechts enkele 
nrs na geheel complete verzameling (32 versch zegels) f 2.300,— 
FILIPIJNEN periode 1946/1957: album met cunosa, fdc's 
etc heel leuk geheel' f 325,— 
FRANKRIJK periode 1853/ca.1985: mooie, goed gevulde 
verzameling in Davo-album, overw gestempeld Geschikt 
voor vele doeleinden o a rondzendverkeer, belangrijke 
basiscollectie, zeer interessant'(2189 zegels en 1 blok) f 1.350,— 
FRANKRIJK periode ca.1900/1960 (xx/x): collectie/partij 
op steekkaarten waarin vele goede zegels en series (cat w 
ca DM 9 000,—Michel) f 1.500,— 
GEHELE WERELD: aerogrammen-collectie, leuk geheel van 
dit interessante matenaal' f 400,— 
GHANA vanaf 1957: grote partij om uit te zoeken incl div 
collecties postfris resp ongebruikt, ook curiositeiten etc 
In deze omvang zelden aangeboden' f 750,— 
HANNOVER ca.1850/1863: verzameling div kwaliteiten 
waarin naast mooi en zeldzaam materiaal ook vals/dubieus 
etc (37 postzegels) f 1.200,— 
JOEGOSLAVIË 1919/1939: belangrijke verzameling oven« 
ongebruikt vrijwel compleet f 2.500,— 
KAAP DE GOEDE HOOP periode rond 1900: collectie 
postgeschiedenis brieven, kaarten etc Zeer interessant' f 2.500,— 
K/UP DE GOEDE HOOP periode 1853/1904: prachtige, 
bijna complete verzameling op albumbladen f 6.500,— 
KAROLINEN (Duits) periode 1900/1919: complete 
verzameling f 800,— 
KOEWEIT 1923/ca.1990: grote snuffelpartij zeer veelzijdig 
en interessant f 1.200,— 
KROATIË 1941/1945: mammoet-partij om uit te zoeken 
incl top (blok 8 2x aanw , mij echter onbekend of origineel 



zijn, of met) f 5.500,— 
56) LEVANT periode 1884/ca.1920: charmante verzameling op 

albumbladen f 1.000,— 
57) LEVANT (Duits): verzameling incl topmateriaal f 3.000,— 
58) LUXEMBURG 1960/1990 (xx): complete postfrisverzameiing 

in Davo-Chnstalalbum (609 zegels en 9 blokken, Yvfrs (1994) 
4 328,75) f 650,— 

59) MOCAMBIQUE 1876/1938 (x/O): verzameling op Yvert-album-
bladen overwegend ongestempeld, verregaand compleet 
(396 verschillende zegels) f 1.050,— 

60) MONTENEGRO 1874/1918: mammoetpartij om uit te zoeken, 
zeer, zeer zeer veel matenaal incl top f 5.500,— 

61) NATAL 1859/1909: belangrijke verzameling incl curiositeiten 
f 3.500,— 

62) NED. ANTILLEN periode 1949/1985 (xx): verzameling postfris 
in luxe Leuchtturmalbum (568 postzegels en 29 blokken, 
cat w f 1 658,25) f 500,— 

63) NED. ANTILLEN/Curacao voor 1987: mooie, iets gespeci
aliseerde verzameling (o a 2x tête-bêche) in 2 Davo-Chnstal-
albums (654 postzegels en 32 blokken plus met getelde 
extra's) f 850,— 

64) NED. INDIE periode ca.1870/1950: grote partij om uit te 
zoeken incl bundels, massagoed brieven, kaarten, veel 
stempelavontuur, ook proeven, specimenopdrukken etc 
(totaal ruim 27 000 postzegels) f 8.500,— 

65) NIUE (Poiynesisch m de zuidelijke grote oceaan ten 
westen van de Cookeilanden, Oceanie): charmante 
avonturenpartij "rijp en groen" f 1.200,— 

66) OEKRAÏNE 1918/1920: kleine verzameling incl doubletten, 
alsmede enige speciaalcatalogi/handboeken o a 3 delen 
Ukraina-Handbuch C Svenson (zeldzaam, antiquansch) f 950,— 

67) OMAN en State of Oman: leuke snuffelpartij f 400,— 
68) SAAR 1920/1959: mooie verzameling in luxe Lindner-

Falzlosalbum f 1.575,— 
69) SAAR 1921/1934 (xx): superbe postfris-verzameling in deze 

kwaliteit en sortering zeer bijzonder Klasse collectie voor 
perfectionisti f 2.800,— 

70) SAMOA (Duits) 1900/1919: verzameling (25 stuks) f 450,— 
71) SAMOA en Western Samoa: geweldig leuke snuffelpartij 

(emissie 1877/81 vals, resp dubieus) waarin veel prima 
materiaal Prachtkoop' f 2.000,— 

72) S/«<EN 1851/1863: charmante verzameling (39 zegels) f 1.300,— 
73) SERVIË 1866/1920: mammoetpartij om uit te zoeken, zeer, 

zeer, zeer veel materiaal incl top, bneven, kaarten etc f 5.500,— 
74) SURINAME ca.1913/1975 (xx/x): mooie verzameling in 

Davo-Chnstalalbum (487 postzegels en 15 blokken) f 450,— 
75) SURINAME periode ca.1900/1974: collectie/partij om uit te zoeken 

a) in luxe Leuchtturmalbum goed gevuld 414 zegels en 
14 blokken 

b) een stockboek waarin ook oud matenaal 
(div kwaliteiten) f 675,— 

76) SURINAME REPUBLIEK periode 1975/1988 (xx) incl. de 
leuke P.T.T.-mapjes: grote speciaal-collectie in 3 albums 
Enorm hoge cat w i (665 postzegels, 37 blokken, 75(i) brug-
paren en 88 mapjes nrs 1 t/m 87 compleet > is periode 
1984/1993) Topobject' f 1.400,— 

77) TANNA-TOEVA 1926/1936: verz /partij, zeer gevaneerd incl 
topmatenaal f 3 000,—78)TRACIE (Thraki) penode 1913/ 
1920 mooie verzameling op albumbladen, plus wat extra's 
incl topmatenaal, o a de Micheinrs 1 tot en met 4 etc t 800,— 

79) TRIEST A (Italiaans) (xx): schitterende, bijna complete 
prachtverzameling incl o a de zeldzame paket-zegels 
(colispostaux) nrs 1 tot en met 19, alleen deze sene al 
Yvfrs 6 300,—(') Een reële prijs voor deze luxe verzame
ling zou ca f 2 500,— moeten zijn, nu in de voordeel-
aanbieding f 1.350,— 

80) TRIEST B 1948/1954: leuke collectie f 350,— 
81) TSJECHOSLOWAKIJE: groot dik voorraad-insteekboek 

met overwegend postfrisse complete senes/zegels veelal 
na 1968 incl doubletten (vele duizenden zegels) f 1.500,— 

82) TSJECHOSLOWAKIJE periode 1918/1939: zéér mooie, 
goedgevulde verzameling overwegend ongestempeld waann 
vele toppertjes f 2.000,— 

83) TURKIJE periode 1862/1939: belangrijke verzameling op 
Yvert-albumbladen f 2.800,— 

84) TURKIJE (Bienfaisance) periode 1910/1958 Yvert-nrs 1 tot 
en met 250 en de blokken 1, 2 en 3, alsmede de luchtvaart-
Bienfaisance (Michel nrs 1 tot en met 29) Unieke speciaal-
collectie 100% compleet, alsmede talloze cunositeiten, 
bijzonderheden, foutdrukken, misperforaties etc , etc zien 
is geloven, ENORM hoge cat w i f 5.000,— 

85) TURN & T/WIS periode 1852/1866: vrijwel complete 

verzameling op albumbladen (54 stuks, div kwaliteiten) f 3.000,— 
86) VER. EUROPA 1956/1979 (xx): verregaand complete 

verzameling in 2 Davo-Chnstalalbums (1404 postzegels en 
18 blokken) Koopje' f 1.575,— 

87) VER. STATEN VAN AMERIKA: grote partij "rijp en groen" 
om uit te zoeken, zeer veelzijdig f 2.500,— 

88) WEST EUROPA, alsmede wat andere landen: gigantische 
nalatenschap in ruim 45 draagtassen, zeer gevarieerd, ook massa
goed en div lege albums en insteekboeken, talloze complete 
postfnsse senes en veel courant matenaal o a Duitsland, Zwit
serland, Nederland, Engeland, Luxemburg etc , etc Fund-grube & 
spotkoopje, zeer geschikt voor wederverkoop, handel, rondzend-
verkeer etc , etc , beslist uitstekende winstmogelijkheden' f 8.500,— 

89) WÜRTTEMBERG periode 1851/1923: grote verzameling 
incl doubletten, diverse kwaliteiten, zeer interessant en 
veelzijdig geheel (780 postzegels) f 5.000,— 

90) IJSLAND O geweldig leuke verzameling gestempeld incl 
doubletten, ook vele betere en hooggenoteerde waarden 
(ruim 1000 zegels) f 250,— 

91) ZOELOELAND periode 1888/1894: verzameling incl 
doubletten (25 zegels) f 8 5 0 , -

92) ZUID AFRIKA: avonturenpartij in doos overw brieven en 
kaarten, alsmede enige interessante proeven Smikkelen en 
smullen voor specialist' f 3.500,— 

93) ZWEDEN periode 1855/ca.1940: belangnjke verzameling, 
overw ongestempeld, op albumbladen incl o a de complete 
Stockholm 1924 en UPU 1924 compleet ongestempeld 
etc , etc f 4.500,— 

94) ZWITSERLAND periode ca.1880/ca.1950: collectie in dik 
insteekboek vrijwel alles gestempeld waarin veel pnma 
materiaal, ook wat vals en dubieus materiaal (cat w ca 
DM 20 000,—, ruim 900 zegels en 2 blokken) Koopje' f 1.250,— 

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

ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTISCH 

95) OUDE AANDELEN: collectie/partij waarin vele mooie oude, 
zeldzame en decoratieve stukken, zeer gevaneerd, div landen, 
motieven, ook doubletten Zeer geschikt voor beurshandel, 
opzet-uitbreiding verzameling etc (784 stuks, o a USA, 
Frankrijk, België Luxemburg etc , etc ) Koopje' f 1.000,— 

96) AANTEKENSTROOKJES (vrijwel uitsluitend Nederland): 
partij om uit te zoeken, incl doubletten, stroken, brieven etc 
(ruim 7000 stuks) f 500,— 

97) COUPON-REPONSE INTERNATION/kAL: collectie/partij 
incl doubletten (ruim 100 stuks) f 300,— 

98) CRICKET (sport thema): interessante, veelzijdige verzame
ling incl mooi klassiek ephemera, curiosa etc , etc f 1.050,— 

99) FOTO'S (penode ca.1890/1900): collectie in 2 fraaie albums, 
moeten echter gerestaureerd worden waann 137 oude fraaie 
portret- en familiefoto's op dik karton f 350,— 

100) GEBOORTE-KAARTJES etc. incl vele fraaie ontwerpen 
klassiek f 275,— 

101) MUNTEN Nederland 1948/1980: 100% complete Juliana-
verzameling in speciaal album, vanzelfsprekend incl alle 
zilveren munten f 280,— 

102) MUNTEN Nederland PROOF-SETS complete serie 1982 
(oplage slechts 10.000 sets) tot en met 1994: 13 proofsets 
(gangbare verk waarde ca f1400,—) Nu f 1.000,— 

103) MUNTEN Nederland: engrospostje van 1000 zilveren 
(gehalte 720/1000) Juliana guldens periode 1954/1967 f 1.875,— 

104) MUNTEN Nederland ca.1830/1945: belangrijke verzameling/ 
partij in doos met accent op goede, betere en zeldzamere 
munten incl topstukken halve cent tot en met rijksdaalders, 
ook wat nieuwere munten Het uitzoekgenot voor deze 
"supreme"-collectie is ENORM' f 8.000,— 

105) PAPIERGELD (bankbiljetten) Gehele Wereld: partij incl 
doubletten, engrospostjes en bundeltjes om uit te zoeken, 
kwaliteit overw "uncirculated", zeer gevarieerd, vele min of 
meer exotische landen (ruim 1500 biljetten) Spotkoopje' f 550,— 

106) PAPIERGELD (bankbiljetten) Duitsland en geb. penode 
ca.1900/1980 (geen noodgeld): enorme grote verzameling 
incl doubletten (ca 4000 biljetten incl veel top-matenaal) f 9.500,— 

107) PRENTBRIEFKAARTEN (oude ansichtkaarten): grote 
collectie/partij met zwaartepunt o a op provincie Gelderland 
incl vele fotokaarten, veel uitzoekplezier, incl talloze top-
kaarten Zeer geschikt voor handel etc Koopje' f 6.000,— 

108) SIGARENBANDJES: gigantische collectie/partij in grote doos, 
zeer gevarieerd, periode ca 1900/1960, inclusief veel schaars 
en zeldzaam materiaal, ook kistetiketten etc 'n droom van 
een partij om uit te zoeken' (vele, vele duizenden) f 725,— 

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

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

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

Een zaak van vertrouwen 



Postzegßlveiling 
Mggers de Vries «v 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

telefoon 020 - 6249740 
fax 020 - 6249749 

G.J. Garritsen 
beëdigd taxateur 

Onze 167^ veiling 
wordt gehouden op 

zaterdag 7 en maandag 9 oktober 
2000. 

Met een groot aanbod van betere zegels en series, fdc's, 
collecties en engrosposten van Nederland en O.R. 

- o.a. Indonesië 1947 zeldzame opdrukken nooduitgifte voor Atjeh -
apart verkavelde zegels, bloc's en poststukken 

diverse Europese landen en Overzee 
- o.a. Frankrijk ballons monies met zeldzame stukken, 

Duitse kantoren en koloniën, Tsjechoslowakije -, 
Internationale antwoordcoupons met o.a. Midden en Zuid Amerika, 
waardevolle landencollecties uit meest particuliere nalatenschappen, 

motief collecties, engrosposten en prentbriefkaarten. 

Ook uw inzending verwerken wij graag 
in een van onze volgende veilingen; 

waarom neemt u geen contact op met ons op voor een vrijblijvend 
advies en informatie over onze veilingvoorwaarden 

Gaarne sturen wij u op aanvraag een catalogus toe. 



Postzegelhandel k . D G M H G R T O G 
Gorinchemsestraat 10 A - 4231 BH Meerkerk - Tel./fax 0183 - 352169 of 0347 - 320943 Postbank 4269335 - KvK Dordrecht 70087 

NEDEBLAND POSTFRtS Nederland 

Verzamelt u 
ZO of ZO? 

Beide verzamelaars zijn wij gaarne van dienst 

Eerste dag 
enveloppen (FDC/s) 

velletjes van 10 
1968 
1969 

AANBIEDING 
NEDERLAND 
jaargangen 
1960-1961-1962 
compleet 
postfris 
cat. waarde 
ƒ 246,50 voor 
f 88.75 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1976 
1976 

900-917 
918-938 
939 
939a 
940-958 
952b-958b 
963-983 
984-1001 
1002-1024 
1025-1042 
1043-1063 
1064-1083 
1084-1107 
1098-11020 
1098-1102 
blok 9-1-4 

100 — 
17.— 
23.90 
2.— 
4,— 

32,50 
27,50 
33,40 
23,75 
24,35 
23,— 
22,55 
13,60 
22,50 
6,30 

12,501 

AANBiEDiKG 
NEDERLANDS 

NIEUW GUINEA 
POSTfRISCOVIPUET 

INCLPORIZEGELS 
ENUNIEAVOOR 

275," 

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

108-11180 14,-
1128-1150 
1151-1171 
1172-1190 
1191-1214 
1215-1236 
1237-1251 
1260-1279 
1280-1299 
1300-1320 
1321-1344 
1345-1366 
1367-1390 
1391-1419 
1420-1439 
1440-1461 
1462-1487 
1488-14950 32, 
1515-1543 60, 
1544-1580 
1581-1582 
1595-1629 
1630-1663 
1664-1705 
1706-1745 
1746-1807 

22,— 
19,— 
16,— 
21,— 
20,— 
70,— 
18,— 
23,— 
25,-
24 — 
24,— 
31,— 
65,--
41 — 
44 , -
45,— 

68,— 
24,50 
70,— 
6 5 , -
81,— 
80,— 
89,— 

Onbeschreven 
complete jaargangen 

Jaar 
1963 

1964 

1965 

1966 
1967 

1968 
1969 

1070 
1971 

1072 

1973 
1974 

1975 

1976 
1977 

1978 
1979 

1980 
1981 

1982 

1983 

1984 

1985 
1986 

1987 

1988 

1989 

1990 
1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 
1997 

1998 

1999 

Prijs 
145,50 

45—1 

17,50 
9,95 

25,— 
17,50 

32,— 

29,75 

25,— 
37,50 

23,75 

30,— 
44,50 

40,— 
15,75 

13,50 

10,— 

10,— 

10,— 

10,— 
17,50 

22,50 

22,50 
22,50 

36,— 

32,— 

22,— 

27,50 

34,50 

49,50 
65,— 

65,— 

65,— 

67,501 

87,50 

120,— 

110 75 

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

Prijzen vóór nummer 
ESO beschreven of 
getypt in mooie 
kwaliteit is ongeveer 
40-50% van de cat. 
waarde. 

NEDERLAND 
automaatboekjes 
posttris 

Nr. 
1 
2 
3 
3A 
5 
6A 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
7A 
7B 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
98 
9D 
9E 
9F 
gG 
9H 
9AF 
9CF 
9EF 
9FF 
9HF 
lOA 
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 

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

50,— 
50,— 
12,50 
3,50 
6,— 

3 5 , - 1 
5,— 
5,— 
7,50 

15,— 
15,— 
60 — 
15,— 
27,50 
75,— 
17,501 

210,— 
150,— 
120,— 
140,-
37,50 
17,501 
13,75 
85,— 

210,— 
140,— 

7,50 
12,50 
16,25 
23,75 
22,50 
25,— 
2 2 , -
2 5 , - 1 
10,— 
10,— 
6,— 

NEDERUNDSE 
ANTILLEN 

Posttrisse complete 
jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

Prijs van de boekjes 
16At/m50 = 
postkantoorprijs + 1 ,-
per boekje uitgezonderd: 

37A 
42A 
48 
49 

15,— 
10,— 
9,— 
9.— 

Voor combinaties uit 
boekjes en klndblok-
ken: zie adv. Filatelie 
nr 5 of 6, 2000 

Vrijwel alle boekjes 
hebben wij ook met 
teiblokjes op voorraad 
voor 50% van de 
cat.waarde. 

Tevens hebben wij 
gestempelde boekjes 
op voorraad. 

Jaar 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Prijs 
7,80 
6,55 

23,30 
11,35 
21,50 
20,25 
23,35 
42,25 
35,25 
49,55 
47,50 
38,50 
47,50 
41,75 
56,25 
5 6 , -
72,50 
68,— 
57,— 
76,— 
64,— 
91,50 

122,— 
135,— 

SURINAME 

Compi. 

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

Postfr. 
jaarg. 

Prijs 
98,50 
77.50 
65,— 
79,— 
75 — 
70,50 
69,— 
73,50 

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

Zoekt u andere 
jaargangen? 
Vraag gratis prijslijst 
aan! 

10 AANBIEDINGEN 
N e d e r l a n d postfris 
voor 1945 

nr 110-113 
nr 141-143 
nr 169-176 
nr 177-198 
nr 203-207 
nr212/219 
nr 270/273 
nr 300/304 
nr 323/324 
nr 392/402 

Prijs 
23,75 
37,50 
2 1 , -

999,-11 
84,— 

250,— 
136,50 

5 1 , -
19,50 
16,— 

Alle jaargangen worden geleverd mei december boekje/vel -t̂  rode k ru is^^^Së iÜfés 
Bestellingen boven ƒ 75,- worden portvrij toegezonden 
Verzending geschiedt no ontvangst bedrag op giro 
42 69 335 of girobetoolkoart/eurocheque Bij rembours + 
ƒ 15,- Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Wij hebben voor U op voorraad: 
- Nederland -i- Overzee 
- Automaatboekjes NL + wereld 

FDC s NL -I- Overzee 
- Ploatfouten NL -i- Overzee Wilgenburg 

- Druktoevolligheden NL + Overzee 
- West-Europa 
- Israel + FDC's 
- Motieven 
- Rolzegels NL 
- etc 

- • -

Openingstijden winkel- donderdag 9 00 -12 30 en 13.30 -18.00 uur Andere dagen regelmatig open, even belleni 



DE H O L 

Veiling nr. 67 
wordt gehouden 

op zaterdag 
23 SEPTEMBER 

2000 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in 
Amsterdam - Den Haag en Alkmaar 

is anders... 

• De veihng voor de verzamelaar 
• Zorgvuldig uitgekavelde losse nummers en 

diverse kleine partijen met avontuur 
• Complete jaargangen en PTT-sets 
• Alle landen en verzamelgebieden 
• Verenigd Europa, een verzamelgebied met 

groeiende belangstelling, is met vele losse 
nummers en albums bij ons iedere veiling 
rijk vertegenwoordigd 

• Voor de beurs wederkopers: Leuke partijen 
en verzamelingen 

• Naast postzegels en munten ook andere 
verzamelobjecten, zoals sigarenbandjes, 
ansichtkaarten, speldjes, lucifermerken en 
stripboeken 
Taxaties voor 
veiligopbrengsten 
Gratis parkeren 
kijkgelegenheden 

verzekeringen en 

bij veiling en 

kijk en vergelijk... 

• Veilingkosten betaald u overal, bij ons 
kunt u zien wat en hoe; geen camouflage 
in vaste prijzen 

• Onze inzetprijzen zijn reëel en een goede 
leidraad voor de' bieder 

• We zijn een onafhankelijke veiling, geen 
binding met verenigingen of handelshuizen 

• Gratis duidelijke catalogus met de 
opbrengsten van de vorige veiling 

voor uw inzendingen... 
• Wij kavelen uw inzending zeer 

gedetailleerd uit, waardoor de opbrengst 
vaak vele malen hoger is dan bij verkoop 
als totale partij 

• Ook kleine inzendingen zijn welkom en 
worden met zorg behandeld 

• Opgave vooraf en inzetgaranties mogelijk 
• Op aanvraag bezoeken wij ook thuis 

538 Gratis catalogus op aanvraag. 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153, Fax 072-5614132 

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

http://www.de-hollandse.nl


lOOsfe verjaordag von HM T b Queen Mother 
uitgifte 4 ougusfus 2000 

r^Fn>wwnw*« •«« i i i iv« •«•§'■■•■■ 

11 É k S ^ I É ^ oi HM The Qü̂ cn Moihcr 

sets verkrijgbaar @ EC$ 8.70 FDC's @ EC$ 10.00 

ZKH Prios William^s 18e verjc ' g 

% ANGUILLA I sets verkrijgbaar 
@ EC$ 5.45 

souvenir vellen 
@ EC$ 8.00 

FDC's @ EC$ 6.45 

FDC's souvenir vellen 
@ EC$ 9.00 

Voor meer informatie : 
Anguilla Philatelie Bureau, 
General Post Office, The Valley, Anguilla, B.W.I. 
Tel: 0012644972528, Fax: 0012644975455. 

AANBIEDING SEPTEMBER 2000 
NEDERLAND 

POSTFRIS en GEBRUIKT in perfecte kwaliteit 
POSTFRIS I I GEBRUIKT 

8283 
106 
136138 
203207 
208211 
229231 
236237 
244247 
267268 
289292 
300304 
402403 
563567 
592595 
607611 
617640 
688692 
715719 
774776 
856888 vellen 

35,00 
10,00 

250,00 
70,00 
37,50 
70,00 

645,00 
285,00 
105,00 
62,50 
46,75 
7,50 

26,50 
67,00 
13,00 
45,00 
12,00 
9,50 
9,00 

87,50 

DE GEHEEL 
VERNIEUWDE 

PRIJSLIJST 
VAN 

NEDERLAND 
EN OVERZEE 

LIGT OP 
AANVRAAG 

GRATIS VOOR 
U KLAAR 

1 
2 
3 
203207 
220223 
224 
225228 
229231 
238239 
244247 
257260 
274277 
279282 
289292 
300304 
535537 
596600 
612616 
702706 

29,50 
22,00 
97,00 
22,00 

8.00 
1,20 

13,00 
19,50 
39,50 
42,00 
24.00 
11,50 
8,00 
5,50 
3,25 

19,00 
7,50 

12,00 
10,25 

internet: wvvw.postzegelhoes.nl 
emailadres: info@postzegelhoes.nl 

Tel.: 
Fax: 
Privé 

077 
077 
077 

351 26 98 
354 72 42 
465 37 64 

Postzegelhandel 
Het Postzegelhoes 
Wijngaardstraat 2 ^k^ 
5911HMVenIo W 

Aanbod geldig zolang voorraad strekt. 
Uw gewaardeerde bestelling wordt FRANCO toegezonden. 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen Nederland en overzee: postfrisplakker

gestempeld. Winkel op maandag gesloten

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

Special stampissues 
of 27 September 2000 

Prince Henri will be swofn in 
as Hend of State of'the Grand Duchy of Luxemboura 

* subMipj9ii, jvith»fhe Luxembourg Post Office will bring you 
, new äscoveries and new philatelic delights. 

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

with a free illustrated magazine in English. 

OFFICE 
DES TIMBRES 

LU\E\18ÜURC Cj'*Tt 

Office des Timbres 
4, rue d'Epernoy L2992 Luxembourg 

www.philately.lu 

Tel.: 40888840Fax: 40 68 68 

PaT 
LUXEMBOURG 

^ 
Please send me further information about the subscription. 

Name First name 
Street Number. 
Postcode City 
Country 

http://wvvw.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl
http://www.philately.lu


Luk Vanduffel bvba 
24STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 14 OKTOBER 2000 

OM 13 UUR IN HET A L L I A N C E - Q U E E N S H O T E L TE ANTWERPEN 

"^^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
Mooi klassiek (nieuw & gestempeld) - Alle goede 
reeksen - enz. 

'^^ Nederland - Monaco - Italië - Spanje - Portugal 
- Engeland - Europa-Cept - enz. Talrijke interessante 
verzamelingen. 

Bezoek onze website ! 
http: //www. vandufFel. be 

Vraag gratis onze overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

Postzegelhandel 

Voor onze volgende veilingen kan u steeds 
verzamelingen of goede series inleveren (eventueel 
bezoek aan huis). 

- Behandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 

- Aankondiging van de veiling en afbeelding van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 

- Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
- Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

Openbare Veilingen 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
Sint-Katelijnevest 34 - B-2000 Antwerpen (België) 

Q) 00 323 233 89 70 
URL: http://www.vanduffel.be - E-mail: info@vanduffel.be 

Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend - Zondag en maandag gesloten 
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- grote sorter ing - kwali tei t - lage prijzen 

gratis verzamelingen- en 
restanten lijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 

o 
(D 
(O 
O 

5" 
(Q 

Uw MANCO-lijsten volgens Michel of Yvert cat. zijn welkom. 
Wij hanteren zeer redelijke prijzen. 

l a n O e n : kwaliteitsvoorraad van 
Nederland/overzee, België, W.-Duitsland, Berlijn, D.D.R., 
Denemarken, Faröer, Groenland, Frankrijk, Monaco, Hongarije, 
Ierland, Indonesië, Israël, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, rep. Suriname, Vaticaan, Ver. Europa, 
Ver. Naties, Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden, 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland 

r n O I i e V e n . gratis prijslijsten van 
auto's, fietsen, motoren, bekende personen, bloemen, 
paddestoelen, dieren, honden, katten, paarden, vissen, 
vlinders, vogels. Kerstmis, Pasen, religie, schilderijen, 
klederdrachten, landkaarten, muziek/dans, postzegel op 
postzegel, UPU, ruimtevaart, telecommunicatie, schepen, 
treinen, vliegtuigen, sport, voetbal, scouting 

de venrayse 
postzegelhandel 

o 

Julianasingel 1 - 5802 AS Venray 
Winkel tel./fax: 0478-586391 {bestellingen) 

Prijsli jsten: tel . 073-6572334, fax 073-6572785 
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FRANEKER POSTZEGEL 
EN MUNTENVEILING 

64e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 6 oktober 2000 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 8000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HET, VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL. 0517-390533 
FAX 0517-390534 

VEILINGHOUDERS; 
A. HOEKMAN-KLAVER 
E. HOEKMAN 
J. PIEBEI\IGASTRAAT41 
8802 CR FRANEKER 

http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be


EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Postzegelveiling GmbH 

Traditie sinds meer dan 60 jaar 

188® Internationale Herfstveiling 
16-17 oktober 2000 In Hamburg 

Verzamelingen en Partijen 
Verzamelingen en Partijen 

Verzamelingen en Partijen 
Verzamelingen en Partijen 

Verzamelingen en Partijen 
Ons uiterst aantrekkelijke en evenwichtige aanbod van meer dan 1500 verzamelingen, 
meer dan 500 nalatenschappen in dozen, diverse grote partijen en 1000 enkele kavels, moet 
ook voor u een aanleiding zijn om ons in Hamburg te bezoeken. 

De nadruk in onze aanbiedingen ligt op: 
Zuid- en Midden Amerika met veel onaangetaste 
en bijzondere verzamelingen. 

Verenigde Staten: kwaliteitsverzamelingen 
met een geschatte waarde tot DM 30.000,-. 

Azië met Macao, China en Portugese Koloniën 
met zeer interessante uitgiften. 

Zeer noemenswaardig zijn ook de honderden omvangrijke 
landenverzamelingen Europa en Duitsland, tevens: 

Uitgezochte kavels uit alle klassieke 
verzamelgebieden, voor ieder wat wils. 

O o k u k u n t d a a r I J z 1 J n 
Mocht u nog niet tot onze klantenkring behoren, vraag dan vandaag nog onze 
overzichtelijke catalogus aan met veel kleur- en foto-illustraties ! 
Wij verheugen ons op uw bezoek in Hamburg en willen u graag behulpzaam zijn 
bij het reserveren van een overnachting. 

EDGAR MOHRMANN & CO. 
Internationale Briefmarkenauktionen GmbH 

Ekkehard Lambrecht & Hans-Peter Bahr 
Bärenallee 43, 22041 Hamburg, Postfach 702122, 22021 Hamburg 

Telefoon 0049 40 6 89 47 00, Fax 0049 40 6 89 47 019 



'^ ]5_ 
• EURQPQST"DEDIEZE" groot- en detailhandel 

in postzegels en munten 

* 7 ^ Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 
5211 NL 's-Hertogenbosch fax 073-6147589 
E-Mail: europost@euronet.nl 

YVERT & TELLIER 
De wereldrejerentie van de verzamelaars 

YVERT CATALOGI - NERGENS GOEDKOPER 
VERWACHT IN SEPTEMBER EDITIE 2001 

Europostprijs 125,— 
Ded 3, West Europa in 2 delen. 
Adviesprijs \^— 
Deel 1, Frankrijk in kleur (ed. 2001) 
Adviesprijs 3%90 Europostprij 31,— 
Deel 1 bis, Andorra, Monaco, etc. in kleur (ed. 2001) 
Adviesprijs 34;^ Europostprij 20,— 

k 
Nog steeds leverbaar van Yvert: 

Deel 2/1, Franse Kol. tot onafhankelijkheid in kleur (ed. '99) 
Adviesprijs-?e;^ Europostprijs 
Deel 2/2, Franse Kol. vanaf onafhankelijkheid (ed. '97) 
Adviesprijs 6?;ï(r Europostprijs 
Deel 4, Oost-Europa (ed. 2001) verwacht in december 
Deel 5/1, Overzee A-Brazilié (ed. '98) Adviesprijs..Ä5^ Europostprijs 
Deel 5/2, Overzee Brunei-C (ed. '98) Adviesprijs é 9 ? ^ Europostprijs 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep.-Guatemala, ruim 800 blz. w.o. 
Falklands en de V.S. (ed. '99). Adviespnjs-65^ 
Deel 6/1, Overzee Guinea Bissau-Lesotho (ed. 2000) 
AdviesprijsjS4^ 
Deel 6/2, Overzee; Libanon - Nieuw Zeeland.. 
Adviesprijijé4^ 
Deel 7, Overzee O-Z in 2 delen (ed. '98) 
AdviesprijsJ^SI— 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur; 
Adviesprijs.^*:^ Europostprijs 
Supplement 1999, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur 
Adviespriji.3S?^ Europostprijs 

Europostprijs 

Europostprijs 

Europostprijs 

Europostprijs 

5 5 , -

52,50 

52,50 
52,50 

52,50 

52,50 

52,50 

9 5 , -

29,50 

29,50 

Leveringsvoorwaarden: Bestellingen tot f 150,-, ƒ 9 , - portobijdrage. 
Orders tot f 50 , - en levering aan nieuwe klanten uitsluitend tegen vooruit
betaling. Levering zolang de voorraad strekt. Postbank 6391810 
ABN/AMRO 46 14 48 440 
Betaaltip! Stuur samen met uw bestelling een girobetaalkaart of 
Eurocheque en ontvang uw spullen binnen 7 dagen thuis! 
Openingsti jden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.45 uur 

zaterdag 10.00-17.00 uur 

Postzegelveiling A4 
De 19e veiling vindt plaats in 
Hotel Schiphol A4 (bij het Brugrestaurant) 
Kijkdagen : 22-09-00 10.30-18.00 uur zaal Rome 

23-09-00 9.30-12.45 uur zaal Ronne 

Veiling: : 23 september 2000 13.00 uur zaal Parijs 
Tot 12.45 uur kunt u uw biedingen inleveren, 
tussen 14.00 en 15.00 uur kunt u uw kavels 
ophalen of u kunt ze laten toesturen. 

Vraag de gratis catalogus aan op het onderstaande adres! 

Arve Collectors bv Postbus 6044, 2702 AA Zoetermeer 
Tel./Fax 079-3311218 Email: a4@arve-a4.com 

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

bent u hier op het juiste adres. 

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

Stuur uw mancoiijst. 
Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 

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

Geen winkel; bezoek alleen op afspraak. 

Hcipotel 
zeer ruime sortering nederlandse telefoonkaarten 
gratis prijslijst op aanvraag 
mancoiijst behandeling 
klantenkorting 

** aan- en verkoop van motiefkaarten, 
wereld, stadionkaarten, 

databasekaarten, verzamelingen 
nederland enz. 

C.H. Hijdendaal 
F. Bolstraat 8, 6415 TS Heerlen 
045-5728474, 0G-510G8G82 
wvvw.brunssuni.net/ ~ hapotel 
einail:hapotel@brunssum.net 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

-y • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

www.poststempel. 

mailto:europost@euronet.nl
mailto:a4@arve-a4.com
mailto:wim.hoeijenbos@wxs.nl
http://wvvw.brunssuni.net/
mailto:hapotel@brunssum.net
http://www.poststempel


Jaargang 78 
augustus/september 2000  nr. 887 
Het maandblad Filatelie, waarin opge
nomen De Philatelist, is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag. Inhoud 
In dit maandblad zijn  buiten de ver
antwoordelijkheid van de redactie  de A d v e r t e n t i c  i n d c X 
officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten 5 4 3 
Verenigingen opgenomen. U i t d c WCrcId Van d c f i l a t e l i e 

'Filatelie' verschijnt in de eerste helft V " *i"*" *i 1" "1 i >44 
van de maand (niet in augustus). V e r z a m e l g e b i e d N e d e r l a n d 
Hoofd redacteur: " ' * V 54 
Aad Knikman Aijp Postwaardcstukken 
Klipper 2,1276 BP Huizen. S S O / S S I 
Teiefar̂  C355240926 Nieuw op het postkantoor 
Email: philatelie@tip.nl r c 2 
WebSite: www.ph,latelie.demon.nl ß ^ fascinatie vööl hët gedräkte Woörd 
Advertentieverkoop: 5 5 4 / 5 5 5 / 5 5 0 / 5 5 7 
ar345,t74o\HBaarn Zeesttaat 82, Den Haag 
Jeanine de Troye 5 5 " 
Telefoon: 03554 88 77' Postzcgelboekjes 
Telefax: 035543^777 ^ _J ^ g ^ ^ ^ g ^ 
Abonnementen en ' jx3' en '3xi' in Rotterdams Gemeentearchief 
en bezorgklachten * ^ fi i f. 
Brouwer Media bv 5 " 4 / 5 0 5 
Mevr. Renate van Bolderen B O U d s p a g i n a ' S 
Postbus 30225, 6803 AE Arnhem fifitC— 
Telefoon: 0263231123 5OO/5D7 

Vervalsingen herl<ennen [7] 
Adreswijzigingen: c 6 8 / t ; 6 Q 
Adreswijzigingen opgeven aan de *".'',* 3^^( j " y 
secretaris van de vereniging of afde W i j l a Z e n VOOr U 
ling waarvan u lid bent. ^ — Q /  — j 
Als u individueel abonnee bent '* V". V ^ ' ^ ' 
(u betaalt het blad jaarlijks recht V e r e n i g i n g S a d r C S S e n 
streeks aan de Stichting) zendtu uw ^̂ ^ ^ 7 6 / ' \ 7 7 / ' \ 7 8 
adreswijziging aan de administratie ^'•V'i ir'V • 
(adres: zie boven). Filafiumor/Filaquiz 

578 
Abonnementen: y htr\nchnip c 
Er zijn twee wijzen van abonneren: LUCuLpOSCnieUWS 
1. een collectief abonnement voor 5 8 0 
rem^e'Irrreden'SifTec'omrStie Succesvolle Sail 2000 in teken Tall Ships Race 
inbegrepen 5 8 2 / 5 8 3 / 5 8 4 / 5 8 5 / 5 8 6 / 5 8 7 
2. een individueel abonnement. F i b t p I i s H s r h p P V p n p m p n t P n 
Het abonnementsgeld moet bij voor r i i a c e i i b u s t o e e v e o e m e n u e n 
uitbetaling worden overgemaakt; 5 " ^ / 5 " 9 
tarieven voor hetiaar 2000: N c d c r l a n d s c S t e m p e l s 
a. binnen Nederland r 3g. op ^ n 
giro 5005485 van de Stichting 5 " 9 
Nederlandsch Maandblad voor N V P H v i e r t g o u d c n j u b i l e u m c e r s t e d a g c n v e l o p 
Philatelie te Dordrecht; ° ' ° ,r.,^/ir.T 
b. voor België Bfr 800.op giro •••. ■••••. 5 9 " ' 5 9 ^ 
000035088233 van de penning NicUWC u i t g i f t c n 
rB^ussT^'''^''"''''*'^''''''''' 592 tot en met 607 
c. in het buitenland f68.50 (incl. port) TheiTiatiSCh panoraiTia 
op dezelfde rekening als vermeld 6 1 0 / 6 1 1 / 6 1 2 
onder 2a. " ' *; ' ' 
Als het abonnement op i april of K l e i n e annOnCCS 
I juli ingaat moet een evenredig ^ _ ^ ^ ^. 61A 
bedrag tot het emd van het jaar ^ 
worden gestort. Abonnementen 
pen oktober zi)n slechts mogelijk in nJJ Jp vnnmü Crinü 
combinatie met een abonnement op ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ W ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de daaropvolgende jaargang. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan per 
31 december worden beëindigd door 
een schriftelijke opzegging die uiter
lijk op 30 november bi) 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: 
uoorzitter: 
ir. G.A.H, van Driel 
secretaris
Drs. S.W.D. Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G. van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2000 Maandblad Filatelie 

Oplage: 
42.500 exemplaren 

ISSNnummer: 
01663437 

Het commando 'trossen los' ligt al weer 
een aantal dagen achter ons en de 
imposante Tail Ships die Amsterdam 
aandeden zijn weer vertrokken. In dit 
nummer kijken de heren A. Palmhof en D. 
Veenstra terug op Sail 2000 Amsterdam; 
een geslaagde maritieme manifestatie. 

Advertentieindex 

Papier en Druk 554 
De jubilerende vereniging Papier en Druk 
kan natuurlijk niet om het feit heen dat 
Johannes Gutenberg 600 jaar geleden 
geboren werd. Ad van Heiningen schreef 
een bijdrage voor 'Filatelie'. 

Dobbelstenen 564 
Wat hebben dobbelstenen met filatelie te 
maken? Meer dan u waarschijnlijk denkt. 
Lees erover in een artikel over de bijzon
dere tentoonstelling die de Philatelisten
club Rotterdam organiseert! 

V 

Bordereau 
für TransitFalirpoststiicke. 

• 4 N

Jarige FDC 590 
In 1950 verscheen de eerste door de NVPH 
uitgegeven eerstedagenvelop. We vieren 
dit jaar dus een feestje. De handelaren 
zorgen ervoor dat de verzamelaar niet met 
lege handen blijven staan... 

J 4 5 B ^ 

Anguilla philatelic Bureau 53g 
Apeldoornse Postz.handel, De 581 
Arve Collectors 542 
Auckland City Stamps 581 
Bijl, v.d 614 
Bond van Wapenbroeders 559 
Bredenhof/De Berm 613 
CollectaRom 54g 
Dieten, van 533 
E.S.P.A 553 
Europost De Dieze 542 
Franeker Postz. en iVïuntenveiling 540 
Gilze 55g 
Globe, De 612 
Croupe PNI 60g 
Hapotel 542 
Herscheit, Ron 562 
Hertog, Karel den 537 
Hoes 55g 
Holland Glorie 553 
Hollandse Postz. en Muntveiling, De ....538 

IJssel en Lekstreek, Fil Ver 
Karveel, Het 
Kienhorst . 
Leopardi ... 
Lodewijk ... 
Lokven,van 
Luxemburg, Office des Timbres 
Meinhardt . 
Mohrmann, Edgar 
Nederlandsche Postz veilmg. De 
Nijmeegse Postz en Muntenhandel 
Nijmeegse Postz veilmg 
Nijs,De .... 
NIPA 
NVPH 
Peters, Theo 
Philapost ... 
Postbeeld .. 
Poststempel, Het 
Postzegel Partijen Centrale 
Postzegel, De 

562 
559 
608 
565 
58. 
581 
539 
532 
541 
530 
579 
562 
546 
563 
616 

545. 615 
531 
579 
542 

572575 
581 

Postzegelhoes, Het 53g ^ 
Rietdijk 547 "^ 
Rijnmond, Postz.veiling 55g 'Z. 
Safe Nederland 546 ^ 
SelectPost 608 '~

Sluis, DirkN 562 ^ 
Smits Philately 57g ■— 
Steltzer, Rudolf 562 = 
Tieman, Willem 534*535 "* 
Tolhuizen 579 .« 
Trefpunt, Het 608 ui 
Valk, De 546 ï 
Vanduffel, Luk 540 5 
Venrayse Postz.handel. De 540 ^ 
Verzamelend Nederland 57g **" 
Viking.De 542 ■■■* 
vliet. Van 562 J | | j 
Wiggers de Vries 536 

mailto:philatelie@tip.nl
http://www.ph,latelie.demon.nl
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TAFELS TE HUUR VOOR VERZAMELAARS 
OP DE POSTEX IN APELDOORN 

Op de tentoonstelling 
Postex, die op 20, 21 en 22 
oktober in de Americahal 
in Apeldoorn zal worden 
gehouden, wordt aan ver
zamelaars de mogelijk
heid geboden om een ei
gen tafel te huren om 
doubletten te ruilen of 
die aan medeverzame
laars te verkopen. Er zijn 
in totaal vijftig tafels 
(formaat go bij 70 centi
meter) met elk twee stoe
len beschikbaar. Per per
soon kan één tafel per 
dag worden gehuurd. Be
langstellenden die in 
aanmerking willen ko
men voor de huur van een 
tafel moeten lid zijn van 
een postzegelvereniging 
die is aangesloten bij de 

Nederlandse Bond van 
FilatelistenVerenigin
gen. Handelaren en 
semihandelaren komen 
niet in aanmerking voor 
het huren voor een tafel. 
De verhuur van de tafels 
staat onder toezicht van 
de Commissaris Evene
menten van de Bond. In
dien na controle blijkt 
dat de huurder niet aan 
de genoemde voorwaar
den voldoet, kan de ver
huur worden geweigerd 
dan wel geannuleerd. De 

tafels kunnen voor één, 
twee of drie dagen wor
den gereserveerd (uitslui
tend schriftelijk!) bij het 
Bondsbureau NBFV, 
Postbus 4034, 3502 HA 
Utrecht. De tafels kosten 
zestien gulden per dag 
(inclusief toegangsbewijs 
van f 10.); het bedrag 
moet vóóraf worden 
overgemaakt op bankgiro 
33805 van de penning
meester NVPV, de heer 
C.N. Oppelaar, Brug
straat 25, 2471 AS Zwam
merdam. Reserveer zo 
snel mogelijk: er zijn er 
maar 50 beschikbaar! 

Rjstzegelshouj 
l POSTEX 2000 

Rpeldoorn 

2D 
2 1 o k t o b e r 
2 2 
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HARING EN TULP 
TOCH TE KOOP! 

We waren wat te snel 
toen we schreven dat de 
'haringhapper' en de 
'tulp' (twee zegels zon
der waardeaanduiding, 
speciaal bestemd voor 
grootverbruikers) niet 
verkrijgbaar zouden wor
den gesteld voor gewone 

verzamelaars. Onze trou
we lezer de heer J.H. Avis 
laat weten dat de zegels 
verkocht zullen worden 
in een mapje dat drie gul
den kost en dat 25 tul
penzegels bevat, alsmede 
een rolletje van vijf ha
ringzegels. In het PTT 
Postblad Collect zullen 
hierover nadere medede
lingen worden gedaan. 

PAIKERT DOCUMENTEERT HONDERDVIJFTIG 
JAAR WERELDTENTOONSTELLINGEN 

Het Duitse postzegelblad 
Deutsche BnefmarkenReuue 
heeft een interessante 
brochure uitgebracht 
waarin de bekende publi
cist Hans Paikert de hon
derdvijftigjarige geschie
denis van de wereldpost
zegeltentoonstellingen 
schetst. De publicatie, 
15 o Jahre Weltausstellungen 
 Schaubühnen jiir die Welt, 
telt 24 bladzijden en be
strijkt de expositie van 
Londen in 1851 tot Sevilla 
in 1992. Het illustratie
materiaal bestaat vooral 
uit zegels en poststukken 
die naar aanleiding van 
postzegeltentoonstellin
gen werden uitgeven. 

5li 

Wie vijf mark aan geldige 
Duitse postzegels stuurt 
aan DBR, Konkordia
strasse 13, D40219 Düs
seldorf (Duitsland) krijgt 
de brochure thuis. 

1^
15« Jahre 

UtaasstelhiBs,eB' 

AMERIKANEN 
MAKEN VERLIES 

Zo nu en dan blijkt een 
oudHollands gezegde 
een waarheid als een koe 
te bevatten. 'Schoenma
ker blijf bij je leest' is 
zo'n gezegde. De United 
States Postal Service had er 
veel baat bij kunnen heb
ben als deze Nederlandse 
wijsheid wat hoger in het 
vaandel had gestaan. Nu 
kijkt de USPS aan tegen 
een verlies van 4 miljoen 
dollar (zo'n 9 miljoen 
gulden). 
Drie jaar geleden begon
nen de Amerikanen met 
de verkoop van nietAme
rikaanse zegels. Als een 
soort dienstverlening 

voor de klanten werden 
nieuwe uitgiften van Aus
tralië, Canada, Groot
Brittannië, Ierland, Is
raël, Mexico en de Ver
enigde Naties in het pak
ket opgenomen. Na drie 
jaar verlies te hebben ge
draaid  700 duizend dol
lar in het eerste jaar, 2.4 
miljoen in het tweede en 
730 duizend in het derde 
 besloot Postmaster Gener
al William J. Henderson 
het experiment te beëin
digen. De ervaringen van 
de USPS bewijzen het ge
lijk van Frank Daniels, de 
baas van De Post Filatelie in 
België, die altijd heeft ge
weigerd om zijn bedrijf te 
laten concurreren met de 
postzegelhandel. 

OOK DIT JAAR WEER EEN BEURS IN 
SINDELFINGEN (DUITSLAND) 

De internationale postze
gelbeurs in Sindelfingen 
mag zich elk jaar in een 
grote belangstelling ver
heugen. Ook dit jaar zal 
de beurs weer worden ge
organiseerd: de vaste be
zoekers van het evene
ment kunnen de dagen 
27, 28 en 29 oktober 
2000 alvast in hun agen
da vrijhouden. Tijdens 

'Sindelfingen' worden 
ook de competitieve ten
toonstelling Ebna(Rang 
3) en de internationale 
expositie voor postge
schiedenis IPA 2000 ge
houden. Er wordt een 
aantal kaders ingericht 
die betrekking hebben op 
de onderwerpen 'Zwit
serland', 'Gutenberg' en 
'Honderd jaar Zeppelin'. 

De beurs is aantrekkelijk 
voor diegenen die hun 
collectie willen aanvul
len: meer dan 130 hande
laren en een aantal post
administraties zijn pre
sent. Verder zullen zo'n 
30 studiegroepen en ge
specialiseerde verenigin
gen een stand inrichten. 
De beurs is op 27 en 28 
oktober van 9 tot 18 uur 
geopend. Op 29 oktober 
gaan de deuren een uur 
eerder dicht. 

KUIFJEZEGEL MET 
SPECIAAL STEMPEL 

De Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland (RFC) 
heeft een speciale enve
lop laten vervaardigen ter 
gelegenheid van de World 
Stamp Expo 2000 in Ana
heim (Verenigde Staten). 
De envelop is gefran
keerd met een Kuifjeze
gel en ontwaard met het 
speciale stempel van PTT 
Post dat in Anaheim in 
gebruik was. 

Aanleiding tot de uitgifte 
van de envelop is het 25
jarig bestaan van de RFC 
in 2001. Wie belangstel
ling heeft voor het thema 
Ruimtevaart, of voor 
ruimtevaart in het alge
meen, kan schrijven naar 
de adminstratie van de 
R.FC, Lupine 30, 2211 MJ 
Noordwijkerhout. U 
krijgt daar alle gewenste 
informatie en men zendt 
u graag een proefnum
mer van de nieuwsbrief 
van de vereniging toe. 

WORLD STAMP EXPO 2000 

7 t / m 16 j u l i 2000 
Anahetm, Ca U S A 

1 1976/2031 25 (sar 
Ruimtavaart Filate ie Club 
Nederland Lupina 30 

NL 2211 HU NOOfdwiikartldUt 

illllilllllllllll 
' i. ' PTPOST 

□?^ 

ISillltlllllll 

AANGETEKENDZEGEL: 
NU AL VERANDERD 

Nog maar net hadden we 
de nieuwe aangetekend
zegel in 'Filatelie' aange
kondigd (zie deze rubriek 
in ons juninummer) of 
PTT Post liet weten dat 
het uiterlijk van de zegel 
is veranderd. Het blokjes
patroon om de frankeer
zone is vervangen door 
een groene balk met 
daarin een in vernisdruk 
aangebrachte R. 
De 'geverniste' letter Ris 
aangebracht om verval
sing te bemoeilijken. 
De oude zegels worden 
niet meer verkocht, maar 
zijn nog wel voor franke
ring geldig. 



TUFA) PETERS 
N U M I S M A t f k i v r i l A I C L b H V 

Nieuwezijds Voorburgwal 252, 1012 RR Amsterdam 
Tel. (020) 6222 25 30, Fax (020) 622 24 54 

FDC-SPECIAL 
JAARGANGEN 

A 
BESTEL PER: 

bnef(kaarl) - tel 020-6222530 - fax 020-6222454 

Jaargangen Neder land, compleet , voordel ig 
gepri jsd en per fec t van kwal i te i t 

LXIXE MÉT ADRES L U X E B L A M K O I E D A . G ! E I M V E L O F » F » E N P E R J/V>0vRC3>QwNC3 

1950 
E. 1-2-3-4 
Catw 4800,— 

ƒ 2650,— 

1951 
E.5-6 

ä * * i Catw 1000,— 

ƒ 525— 

1952 
E.7-8-9-10-11 

. ' « iS^Catw 1090,-

ƒ 595 — 

1953 
E.12-13-14-15 

I w - ;«« ! Catw 560,-

ƒ 295,— 

| 1 Ü \ E.34-35-36 
Catw 1 1 0 -

ƒ 2 6 , -
'blanko jaargangen incl A nummers zoals vermeld in de NVPH catalogus 

D Ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 8 
dagen na ontvangst 

Q Ik betaal vooruit d m v bijgevoegde cheques/contanten 
n Ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 

ABN/AMRO rekening 408812443 overgemaakt J 



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, FDCs, 
partijen of engrosposten 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 UtrechtAdam) 
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DE VALK PHILATELIE 
332/45 
350/55 
379/91 
356/A/D 
379WO 
374/78 
392/96 
397/01 
402103 
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 
506/07 
508/12 
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 

3125 
4150 

8 75 
122 00 

9 00 
18 00 
5 25 
2 75 
8 75 
0 20 
2 40 
0 20 
100 

10 00 
015 
150 
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 

6125 
93 75 
1175 
2950 
32 50 
24 50 
28 75 

2 75 
20 00 
10 00 

L E T 0 
Vanaf ƒ e 
Besteller 
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 
2125 
12 75 
3600 

465b/634b18 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 
125 

20 00 
180 

13 50 
17 50 
44 00 
14 00 
52 00 
14 00 
15 40 
600 
8 80 
860 

15 50 
17 25 
1 10 
120 

1125 
120 

15 75 
315 
185 
925 
3 85 

16 00 
7 50 
3 25 

13 75 
925 
0 40 

! 
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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 

615 
160 
630 
300 

10 50 
1 10 
6 00 
125 
7 00 
160 
045 
3 50 
135 
3 00 
0 90 
020 
180 
030 
100 
0 20 
045 
0 20 
240 
020 
105 
165 
0 65 
140 
0 30 
210 

3125 
0 20 
055 
2 50 
175 
030 
165 
2 00 
0 20 
150 
100 
165 
875 

N I E U W 
) levering. 
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 

150 
195 
3 45 
0 20 
2 20 
0 85 
0 20 
115 
2 50 
5 75 
105 
2 50 
125 
2 25 
0 30 
0 25 
2 70 
6 25 
0 25 
950 

27 50 
2750 
030 
0 30 
3 25 
0 25 
140 
110 
150 
310 

1150 
0 20 
4 00 
125 
2 50 
2 00 

17 75 
0 20 
3 00 
165 
030 
105 
100 

A D R E ! 
Betal 
f of te 

ng t 
l./fa 

•3607 
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1015/19 
1020/23 
1024 
1025 
1026/29 
1030/31 
1032/35 
1036 
1037 
1038/41 
1042 
1043/45a 
1046/49 
1050/51 
1052/54 
1055/57 
1058 
1059/62 
1063 
1064/66 
1064a 
1067 
1067a 
1068/71 
1072 
1073/74 
1075/76 
1077/78 
1079/82 
1083 
1084 
1085/88 
1089 
1090 
1091 
1092/93 
1094/97 
1098/02 
1098/02a 
Blok9t4 
1103/06 
1107 
1108/18 
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MOOIE KWALITEIT 

REDELIJKE 

^^^ 
2 30 
240 
4 90 
0 55 
2 40 
110 
2 50 
0 35 
070 
215 
7 25 
2 35 
2 25 
0 35 
635 
0 85 
0 35 
175 
3 25 
0 70 
0 25 
0 25 
0 30 
190 
035 
0 75 
0 75 
0 75 
150 
2 75 
0 35 
185 
0 55 
0 55 
0 75 
095 
170 
4 35 
4 35 

1135 
180 
175 
5 50 

TE 
innen 14 c 
X 034655 
KJ IV flAP 

'̂̂ ::r̂  
1108a/18a 
1128/29 
1128a/29a 
1130 
1131 
1132 
1133/36 
1137/40 
1141 
1142 
1143/45 
1146/49 
1150 
1151/52 
1153/56 
1157/58 
1159/60 
1161/63 
1164 
1165 
1166 
1167/70 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175/78 
1179/80 
1181 
1182/83 
1184/85 
1186/89 
1190 
1191/93 
1194/97 
1198/99 
1200 
1201 
1202/03 
1204/06 
1207/08 
1209 
1210/13 

r^ 
:??

6 50 
0 85 
0 90 
075 
0 55 
0 45 
300 
4 00 
2 00 
055 
140 
3 00 
4 00 
0 85 
3 00 
100 
085 
165 
240 
055 
0 45 
3 00 
4 00 
0 55 
045 
0 55 
300 
130 
0 45 
100 
0 85 
3 00 
3 80 
165 
335 
105 
060 
0 60 
135 
190 
140 
050 
3 35 

L/FAXi 
lagen 
Ï733 
iRSSEN 1 

j^ Drogen in recordtijd 
en kaars rech t 

Vetlmigbaar bij Jedere postzegelhandel. 
Voor iiifomiatle en uitgebreide SAFE folder: resul taat ! 

SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 0104143077»Fax 0104149499 

Afm.: 340x310x75 mm (LxBrxHg) 
Nuttige opp. 180x280 mm 

Bestel nr. 9895 Droogpress 
voofi 

/M.



1919 «fffietdijk 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 (sciiuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGravenliage 
Telefoon 0703647957 (postzegelveiling) 

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

Londen 

i 
81 jaar in dienst van de Filatelie 

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


E D E R L K P I D SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(a)xsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

NIEUWE TARIEVEN 
PER 1-8-2000 
De tarieven voor het ver
zenden van post binnen 
Europa zijn per i augus
tus verhoogd. Voor een 
brief tot 20 gram moet 
voortaan in plaats van 
een gulden nu iio cent 
worden betaald. Voor een 
brief tot 50 gram is het 
nieuwe tarief twee gulden 
(voorheen 180 cent) en 
voor de volgende ge-
wichtstrap (tot 100 gram) 
drie gulden in plaats van 
260 cent. Wat dat voor de 
postzegelverzamelaar be
tekent hebben we inmid
dels kunnen merken: drie 
nieuwe zegels van 110 
cent (een 'Beatrixje', een 
aangepaste 'Nachtwacht' 
en een nieuwe 'Krabbé-

landschapszegeP). 
Het ligt voor de hand dat 
de diverse zegels van 100 
cent nu zullen verdwij
nen. De relatief recent in
gevoerde zegel van een 
gulden in het type 
'Nachtwacht' (slechts 
tweeëneenhalve maand 
in de verkoop geweest) is 
niet meer courant en ook 
de diverse blokken, re
spectievelijk hangboekjes 
met zegels van 100 cent 
zullen hun langste tijd 
wel hebben gehad. Het
zelfde valt trouwens te 
verwachten voor blokken 
en hangboekjes die de 
Europese tarieven ver
melden. Met andere 
woorden: die met zegels 
van 160 cent (Priority bui-
ten-Europa). 

Notaties blokjes '10 voor uw brieven' (1999,80 cent) 

Omschrijving Codes Barcode 
10 voor uw brieven H 3 , C 6 , R o , P2 3829 

Artikelnummer 
995407 

Inhoud 
L/R2322 
L/R 2422 
L/R 2423 1 
L/R 2523 

Ook mogen we gevoeg
lijk aannemen dat de ooit 
tegelijk met de blokken 
van vijfentwintig in het 
type-Beatrix van 80 en 
160 cent aangemaakte 
blokken met vijfentwin
tig zegels van 100 cent 
niet meer zullen verschij
nen, los niet en ook niet 
in hangboekjes. Waarom 
zijn die eigenlijk niet eer
der in omloop gebracht? 
Kapitaalvernietiging op 
kleine schaal... 

De tariefiuijziging voor buitenlandse brieuen leoerde drie nieuuie emissies op linksboven het nieuwe Beatrixje van 1 loG, rechts
boven een blokje met tien landschapszegels van 110 cent(Dntujerp Jeroen Krabbé) en m het midden een aangepaste versie van de 
- nog maar kort m de verkoop zijnde -Nachtujachtzegel, ditmaal van 110 cent Let op de 'geïntegreerde' prioritylabels 

Dat laatste hoeft niet het 
geval te zijn voor de eind 
vorig jaar gemaakte 
hangboekjes met inte
graal in de kaft verwerkte 
zegels van 80 cent in het 
type 'Voor het huwelijk', 
maar we vragen ons toch 
wel af waar die boekjes 
blijven. Ter toelichting: 
tegelijk met de hang
boekjes van vijftig met 
babyzegels van 80 cent 
werden ook hangboekjes 
van 50 stuks met in de 
kaft verwerkte zelfkle
vende Huwelijkszegels 
van 80 cent geprodu
ceerd. De 'babyboekjes' 
verschenen nog voor eind 
november iggg, maar de 
overeenkomstige 'huwe-
lijksboekjes' zijn nog 
steeds niet verschenen. 
Inmiddels worden de 
hangboekjes met vijf 
blokken '10 voor het hu
welijk' nog steeds in de 
schappen gehangen, en 
wel in een steeds iets an
dere kaft plus plakking. 
Op de achterflap zaten 
oorspronkelijk drie zegel
afbeeldingen 'verbor
gen' , gedrukt met een 
duidelijk schaduwtan-
ding bestaande uit grijs
zwarte rasterpunten te
gen een witte achter
grond. De laatste druk
ken van de kaft geven 
echter een geheel ander 
beeld: de schaduwtan-
ding is nu ingebed in de 
paarse achtergrond en 
oogt zwarter. Voor wie de 

hangboekjes niet 'open' 
wil maken is het verschil 
ook te zien aan de wijze 
waarop het paars van de 
volvlakken is opge
bouwd: 

- aparte grijze schaduw-
tanding - paars = cyaan-
blauwe en zwarte ras
terpunten op een ma
genta ondergrond ('ros
ette'-effect); 

- ingebedde 'zwarte' 
schaduwtanding - paars 
= cyaanblauwe rasterlij-
nen met zwarte raster-
punten op een magenta 
ondergrond (geen 'ros
ettes'). 

Zie ook de tabel hierbo
ven. 
'Plakking Pis4.84-2' wil 
zeggen dat de kaft aan de 
achterkant is dichtge
maakt met twee plakpun-
ten (links en rechts), 
maar dat halverwege de 
beide plakpunten nog 
een 'afgeplakte' plakstrip 
ter lengte van 4.8 centi
meter aanwezig is. Als de 
plakpunten al niet van
zelf openspringen dan is 
het mogelijk door voor
zichtig met een pincet 
tussen de plakpunten 
door een 'opening' te for
ceren, waarbij de afge
plakte strip zichtbaar 
wordt. 
'Plakking P1S4.8' wil zeg
gen dat de plakstrip van 
4.8 centimeter gewoon 
aanwezig is en functio
neert. 

10 VOOR UW 
BRIEVEN 

De 'oranje' zegel van 80 
cent in blokvorm ('10 
voor uw brieven') van juli 

1999 heeft een jaar lang 
'gelopen' op drukmateri-
aal met de drukvorm-
nummers L/Riiii en 
L/R1211. In juni 2000 
dook een hele serie nieu

we drukvormnummers 
op, waarbij nog onduide
lijk is hoe de onderlinge 
proporties zijn. Alle 
blokken zijn ook gemeld 
als hangboekje. 

Haiigboel<5es 

Omschrijving Codes 

'50 voor het huwelijk' H4, C6, Ri , P1S2.4 
H4, C6, Ri , P2 
H4, 06 , Ro *, P2 
H 4 , C 6 , Ro* , P1S4.8 
H4, C6, Ro* , P1S4.8+2 
H 4 , C 6 , R o * * , P 2 

Barcode 

3805 
3805 
3805 
3805 
3805 
3805 

H4, C6, Ro **, P1S4.8+2 3805 
* met ' rosette ' 
** zonder ' rosette ' 

Artikelnummer Inhoud 

995410 
995410 
995410 
995410 
995410 
995410 
995410 

L/RA/B IUI 
L/RA/B IUI 
L/RA/B m i 
L/RA/B IUI < 
L/RA/B IUI 
L/RA/B IUI 
L/RA/B n i l 

DE JONGSTE 
WALSALL-BOEKJES 

Het verhaal begint een 
beetje eentonig te wor
den: de technische gege
vens van de in de afgelo
pen tijd verschenen Wal
sall-boekjes zijn nog 
steeds niet beschikbaar. 
Het enige goede nieuws 
is dat voortaan het druk-
materiaal rechtstreeks 
van Walsall in Engeland 
naar het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag zal worden ver
stuurd. En het mag dui
delijk zijn dat drukkerij 
Walsall er prijs op stelt 

dat nadere informatie 
over hun drukprestaties 
zo snel mogelijk in de fi-
latelistische wereld 
wordt verspreid. 

ATTENTIE! 
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 

http://www.xs4all.nl/


COLLECT-A-ROM® VERUEGT DE GRENZEN 
VOOR ALLE COLLECT-A-ROM^ PRODUCTEN GELDT: 
• Alle catalogi werken gelijk- internationale norm 
• Hoge kwaliteit 400 dpi afbeeldingen in gangbaar JPEG format 
• Zeer uitgebreid thematisch register en thematische zoekmogelijkheden 
• Alternatieve nummerbestanden o.a. via internet toe te voegen 
• Realistische prijzen naar wens in guldens, euro's, Bfr. of andere valuta 
• Uitgebreide internet- ondersteuning 
• Schermopmaak en indeling naar eigen wens 

NUMMERSERVICE * 
Nummerbestanden van de N.V.P.H. en andere veel gebruikte catalogi zijn 
van internet te halen en eenvoudig te importeren. Importeren of invoer 
hoeft slechts één keer te gebeuren. U kunt zo bij voorbeeld mancoli jsten 
met vier verschillende nummers printen. Ook handelarenlijsten in 
Collect-A-ROM* formaat vindt u op internet en zijn te Importeren waar
door u eenvoudig prijsvergelijkingen tussen aanbieders kunt maken. 
U kunt ook uw eigen prijslijst maken en gebruiken. 

N i e u w en un iek 
Neder land en Overzee heeft nu een unieke ALBUM-KOPPELING. 
U zoekt op basis van het pag ina-nummer van uw Davo, Importa of 
Leucht turm- a lbum alle b i jbehorende zegels op. Zo kunt u zeer een
voud ig aan de hand van uw a lbum blad voor blad de zegels en man
co's invoeren. 

I nhoud N e d e r l a n d 
De ui tgebreide versie Neder land o m v a t tal van art ikelen die u niet in 
andere Nederland-catalogi tegen komt . Opgenomen zijn niet al leen 
zegels, b lokken, vel let jes, eerste-dag enve loppen, postzegelmapjes, 
boekjes en combinat ies (n ieuw in 20010 maar ook ecu-br ieven, tele-
br ieven, EDB's, punts tempels , jaarsets, hangboekjes (n ieuw in 20011), 
verhuiskaarten (n ieuw in 2001!) en br iefkaarten. Ook bijv. FDC's over
zee en jaarsets Nederlandse Ant i l len (n ieuw in 2001!). Niet alleen de 
bestanden van voorgaande edit ies maar ook de Neder land bestanden 
van onze West-Europa delen, Neder land en Faroer en Benelux kunnen 
w o r d e n ingelezen- en andersom. 

Nederland en Overzee editie 2001 
• Zeer uitgebreid Nederland 
• Unieke albumkoppeling 
• 475 thema's, 6 500 themaverwijzin-
gen en 67.000 trefwoorden 
• Filatelistische encyclopedie 
ISBN 90-5683-015-5 

Nederland en Faeroer editie 2000 
• Uitgebreide versie Nederland t/m 
maart 2000 • zegels.blokken en FDC's 
van Faeroer • Uitgebreid thematisch 
register • Alternatieve nummers een
voudig toe te voegen 
ISBN 90-5683-012-0 

Benelux editie 2000 
• Uitgebreide versie Nederland 
• Zegels en blokken België en 
Luxemburg • Uitgebreid thematisch 
register en filatelistische encyclopedie 
• Prijzen m guldens, Belgische fran
ken euro's of andere valuta 
ISBN 90-5683-010-4 

Indonesië en 
Republiek Suriname 2001 
• 2e editie • Zonnebloem nummers 
en prijzen • Zegels, blokken, velletjes 
en FDC's • Nu ook afbeeldingen 
FDC's Indonesië • Uitgebreid thema
tisch register. 
ISBN 90-5683-018-X 

West- Europa deel 1 
• 2e editie • gewijzigde inhoud: 
Groot-Brittanie, Alderney, Guernsey, 
Jersey, Man, Gibraltar, Ierland, Malta • 
Volledig herzien • Zeer vele uitbrei
dingen en aanvullingen, o.a regio-
nals, bezettingsuitgaven, luxe boekjes. 
ISBN 90-5683-016-3 (vanaf okt '00) 

West- Europa deel 2 
• Nederland basis, België, Luxemburg, 
Oostenrijk, Zwitserland, U N.O. Wenen, 
U.N O Geneve • 1000 thema's, meer 
dan 40.000 thema-verwijzingen 
• Met alle zegels en blokken, zonder 
variëteiten 
ISBN 90-5683-009-0 

West- Europa deel 3 
• Frankrijk, Monaco, Frans Andorra, 
Spaans Andorra, Vaticaan • Volledig 
nieuw deel • Meer dan 1000 thema's 
en 40 000 thema-verwijzingen 
• Met alle zegels en blokken, zonder 
variëteiten 
ISBN 90-5683-017-1 (Vanaf okt. '00) 

, i|iiergeld I ^^9,30 
Koninkrijk der NedeL..^? 7750 

U.S.A. en U.N.O. 
• Verenigse Staten van Amerika, 
Verenigde Naties New York, Verenigde 
Naties Geneve, Verenigde Naties Wenen 
• Uitgebreid thematisch register • 
Met alle zegels en blokken, zonder varië
teiten. (Verschijnt m de loop van 2001) 
ISBN 90-5683-014-7 

mm 

AFA Denemarken 2001 
• Met Denemarken, Groenland en 
Faeroer • Programma werkt ook in 
het Nederlands en valuta in guldens, 
BFR of Euro's instelbaar • Uitgebreid 
thematisch register. 

O o k verkr i jgbaar : 
W.-Europa deel 1 - 1999, met GB, 

Guernsey, Alderney, Man , 
Ierland, Gibraltar, BRD, Berl i jn 

en Nederland ƒ69,90 
ISBN 90-5683-005-8 

Telefoonkaarten-Chipkaarten 
Nederland (Biege!) ƒ49,90 

ISBN 90-5683-003-1 

FACIT Zweden 2000-11 
• Met papier variëteiten, tandmgsva-
riêteiten, FDC's en postzegelboekjes. 
Alle postzegelboekjes afgebeeld. 
• Programma werkt ook in het 
Nederlands en valuta m guldens, BFR 
of Euro's instelbaar • Uitgebreid the
matisch register. 

Col lect -A-ROM" producten zijn verkr i jgbaar b i j : 
Vakhandel Filatelie en munten - Boekhandel- CD-ROM winkels 

of bel voor dichtstbi jz i jnde verkoopadres. 

Muntalmanak 2001 
• I s.m Ned. Ver. van Munthandelaren 
en Rijksmuseum Kon. Penningkabinet 
• Omvat alle munten en papiergeld 
van het Koninkrijk der Nederlanden 
(eerste editie) 
ISBN 90-5683-007-4 (Vanaf nov '00) 

Optische telefoonkaarten Nederland 
• Collect-A-ROM7Biegel 
• Alle optische telefoonkaarten, 
inclusief reclamekaarten 
• Afbeeldingen van beide zijden 
• Zeer snel en efficient zoeksysteem 
ISBN 90-5683-011-2 

C O L L E C T - A - R O M » 
P o s t b u s 433 , 

2 4 0 0 A K A l p h e n a/d R i j n , N e d e r l a n d 
Te l . (-1-31) 0 1 7 2 - 492 747 Fax (-i-31) 0 1 7 2 - 472 492 

e - m a i l : e . b o e r e @ t i p . n l - I n t e r n e t h t t p : / / w w w . c o l l e c t - a - r o m . n l 

j^xm 
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Ouerm^ht Prepaid Express: 
envelop en etiket 
De nieuwe envelop voor 
Ouerniflht Prepaid Express
zendingen (afbeelding: 
zie deze rubriek van juli) 
wijkt op een aantal pun
ten af van de vorige versie. 
Dit zijn de verschillen: 

Voorzijde: 
- Het portret van de glim

lachende jongedame is 
vervangen door een op
name van een atleet in 
de startblokken, onder 
het motto 'Altijd start
klaar voor verzending'; 

- De tekst 'aflevering 
vóór 09:30 uur (in win
kelgebieden tot 10:00 
uur)' is vervangen door 
'aflevering de volgende 
dagvóór 10:30 uur'; 

- In de tekst over aanbie
den is expliciet gemaakt 
dat dit alleen van maan
dag tot en met vrijdag 
kan gebeuren. 

Achterzijde: 
- In de lijst van niet-toe-

gestane zendingen zijn 
'gevaarlijke stoffen' en 
'vloeistoffen' toege
voegd; 

- De 'geld-terug'-garan-
tie geldt niet meer voor 
zendingen naar post
bussen; 

- De envelop mag ook 
meegegeven worden met 
de 'haalrit' van PTT Post. 

Verzenddocument: 
- Streepjescode '3S ZTAC 

(zeven cijfers)' vervan
gen door 'EP (negen cij
fers) NL'; de streepjes
code op de envelop is 
niet gewijzigd; 

- Tekstwijzigingen in de 
vervoersvoorwaarden. 

De envelop kost f18.75 
exclusief BTW. Per multi-
pack van vijf krijgt de ko
per op elke envelop een 
gulden korting. 

Behalve de envelop is ook 
een Ouernigfit Prepaid Ex-
press-zegel verschenen, 

voor zendingen tot en met 
10 kilo. De zelfklevende 
zegel heeft een formaat 
van 99 bij 179 mm, is net 
als de envelop uitgevoerd 
in oranje en zwart, maar 
toont een andere foto van 
een atleet in de startblok
ken. De gegevens van de 
afzender en de geadres
seerde kunnen op de zegel 
worden ingevuld, waarbij 
ze doordrukken op het 
onderste gedeelte, dat als 
verzendbewijs fungeert. 
De streepjescode voor 
track and trace is als volgt 
opgebouwd: 'EZ (negen 
cijfers) NL'. 
De zegel is zowel een 
adresmedium als een be
wijs van vooruitbetaling 
en kan daarom gerekend 
worden tot de postwaarde-
stukken. In een themati
sche verzameling 'Atie-
tiek' is hij in elk geval wat 
gemakkelijker in te passen 
dan de envelop. De prijs is 
daarentegen iets hoger: f 
21.25 exclusief BTW. Ook 
hier een gulden korting bij 
aankoop per vijf stuks. 

ZUID-AFRIKAANSE 
TEKSTFOUT 

De twee Zuid-Afrikaanse 
luchtpostbladen van be
gin dit jaar (zie de rubriek 
van mei jl.) bevatten alle
bei een tekstfout. Op bei
de bladen stond namelijk 
in het zegelbeeld iggg 
Chris van Rooyen . English 
and Scientific name of bird. 
Dit had natuurlijk vervan
gen moeten worden door 
de namen van de vlinder 
en de bloem op het regio
nale postblad en de naam 
van de vogel op het bui
tenlandblad. Maar het 
zijn heel kleine letters, 
dus bij de drukkerij had 
blijkbaar niemand iets 
opgemerkt. 

Het regionale postblad 
werd teruggeroepen, al 
zijn er wel foutdrukken 
in omloop gekomen. Een 
nieuwe oplage werd aan
gemaakt, met als tekst 
iggg Chris uan Rooyen 

Links de foute' ingedmkte waatdezegel (metdummytckst), rechts dê c-
corriflecrde uersie. 

Oranje Riuer Lily (Cnnum 
bulbispermum). African mo
narch (Danaus chnsippus ae-
gyptius). De drukdatum 
naast de streepjescode 
links onderaan werd ook 
aangepast: 19gg.og.28 
werd 200.02.17. Ook niet 
helemaal correct, waar
schijnlijk. 
Bij het buitenlandblad 
heeft men de foute versie 
niet teruggeroepen, om
dat die al te ruim ver
spreid bleek. Wel is er in
middels een gecorrigeer
de oplage verschenen, i 
herkenbaar aan een ande
re tint papier en met de 
tekst iggg Chris van Rooyen | 
Gray Heron (Ardea cinerea). ! 
Deze informatie ontvin
gen we van de heer J. Dies-
veld van de Filatelistenver
eniging Zuidelijk Afrika. 

OOSTENRIJKSE I 
DIERENBESCHERMING 
Aan MICHEL-Rundschau 
nummer 6/2000 ontienen 
we de verklaring voor het 
onleesbaar maken van de 
tekst op de Oostenrijkse 
briefkaart '100 jaar Die
renbescherming' (zie 
onze rubriek van juni). 
De huidige Oostenrijkse 
Dierenbescherming be
staat namelijk officieel 
pas zeven jaar, al is zij de 
voortzetting van een ge
lijknamige vereniging die 
in 1900 werd opgericht. 
De Weense Dierenbe

scherming maakte bij de 
rechter bezwaar tegen de 
jubileumtekst op de 
briefkaart en won de 
zaak. Dierenbeschermers 
onderling; kat en hond, 
zullen we maar zeggen... 

de enveloppen. De DL-
venster-envelop is aan de 
binnenzijde voorzien van 
een veiligheidsbedruk-
king. Aldus meldt Austra
lian Stomp Bulletin van 
juni/juh 2000. 

België 
Op een Belgisch postkan
toor troffen we een folder 
over postogrammen aan, 
getiteld De collectie 2000. 
Een postogram bestaat 
uit een voorgefrankeerde 
envelop (binnenland), 
een wenskaart en een in-
legvel met een toepasse
lijke wens. In kaarten en 
inlegvelletjes is er een 
ruime keuze, met bij
voorbeeld kaarten om te 
versturen aan iemand die 
met pensioen gaat. 

wenskaarten wqioRi« 
nDe Post ^ I B T 

klË' PlB 
Gefuik wensen 

NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Op 3 juni 2000 verscheen 
een briefkaart ter gele
genheid van de eenenne-
gentigste conventie van 
Rotary International, die 
gehouden werd in Bu
enos Aires. Zegelbeeld 
(75 c ) : Rotary-symbool 
en logo van de conventie. 

Australië 
Pre Paid Envelopes (PPEs) in 
de formaten DL, DL-ven-
ster, C5, C6 en C6-venster 
worden sinds i juli 2000 
gedrukt op kringlooppa
pier, met een kringloop
logo op de achterzijde van 

1 Postkado w 

1 1 

De bijzonderheid van dit 
type postwaardestuk is 
dat de afzender kan bepa
len op welke dag de kaart 
bezorgd wordt. Een pos
togram kost go f., maar 
bij grotere aantallen 
wordt korting verleend. 

Brazilië 
Ter gelegenheid van 
Moederdag werden ook 
dit jaar weer verschillen
de luchtpostbladen met 
toepasselijke teksten en 
illustraties uitgebracht. 

Frankrijk 
De Dag van de Postzegel, 
die in Frankrijk gevierd 
werd in maart, bracht be
halve een postzegel ook 
postwaardestukken met 
de stripheld Kuifje als 
onderwerp. Het gaat om 
vijfprêt-a-poster-envelop-
pen met bijpassende cor-
respondentiekaart en 
twee enveloppen met een 
gevouwen wenskaart. 
Voor het zegelbeeld is in 
alle gevallen gebruik ge
maakt van de afbeelding 
van de postzegel, maar 
zonder het opschrift Féte 
du timbre en zonder waar-

http://19gg.og.28
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laag, maar veel briefkaar
ten zijn alleen als set te 
koop, en de dollar wordt er 
niet goedkoper op... 

Bij de emissie Adoption 
werd op lo mei 2000 niet 
alleen een postzegel van 

deaanduiding. Onder het 
zegelbeeld staat 'Port Be
taald' in het Frans, En
gels en Spaans, ernaast 
zijn twee fosforbalken 
aangebracht. 
De enveloppen met cor-
respondentiekaart vor
men met hun kaart tel
kens een stripverhaal van 
drie plaatjes. De onder
werpen zijn: 
- Kuifje, Bobby en een 

olifant; 
- Kapitein Haddock en 

een kokospalm; 
- Professor Zonnebloem 

op rolschaatsen; 
- Bobby op muizenjacht; 
- Jansen (of Janssen?) pro

beert een trein te halen. 
De achterzijde van deze 
enveloppen toont nog 
meerHergé-figuren. Sa
men kosten ze 30 f. 

De enveloppen met 
wenskaarten hebben een 
iets groter formaat en 
ook een groter zegel
beeld. De ene kaart, Joy-
euxAnmversaire, heeft mu
zikale verjaardagswensen 
als onderwerp. 

De andere kaart is geba
seerd op de stripboeken 
'Raket naar de Maan' en 
'Mannen op de Maan' en 
is door middel van een 
velletjes stickers geschikt 
te maken voor meerdere 
gelegenheden. Deze kaar
ten kosten 14 f. per stuk. 

Voor als u nog op vakantie 
naar Frankrijk gaat: vijf 
voorgefrankeerde envelop
pen met vierkleurenillus

traties ter promotie van het 
toerisme in Les Landes. 
Elke envelop is uitsluitend 
te koop op het postkan
toor in de plaats die zij tot 
onderwerp heeft. 

DÜDDC 

Dit zijn de plaatsen: 
- Saint-Martin-de-Seig-

naux (Marianne du 14 
juiUet zonder waarde
aanduiding); 

- Habas (idem); 
- Moliets etMaa (idem); 
- Ychoux (idem); 
- Azur (1'Euro, 3 f.). 
Prijs per stuk is 3 frank. 

Vatikaan 
Nieuw luchtpostblad: zie 
de rubriek 'Thematisch 
panorama' elders in dit 
nummer. 

Verenigde Staten 
Het land van de onbe
grensde mogelijkheden 
lijkt niet alleen bij de post
zegeluitgiften de grenzen 
uit het oog te verliezen. 
Ook op het gebied van 
postwaardestukken wordt 
de verzamelaar tegenwoor
dig namelijk bedolven on
der de nieuwtjes. De nomi
nale waarde van de meeste 
stukken is gelukkig vrij 

33 cent uitgebracht, maar 
ook een briefkaart (20 c.) 
met hetzelfde motief als 
zegelbeeld en als illustra
tie op de beeldzijde. Een 
boekje van 10 briefkaar
ten kost $ 6.95. 

De postzegelemissie The 
Stars and Stripes van 14 juni 
illustreert de ontwikke
ling van de Amerikaanse 
vlag. Twintig verschillen
de versies worden afge
beeld, vanaf de Sons o/Li-
bcrty-vlag uit 1775 tot aan 
de huidige vlag uit igóo. 

Bij deze emissie horen 
twintig verschillende brief
kaarten, waarbij het zegel
beeld voorzien is van een 
aangepaste waarde (20 c) . 

Een set, die bestaat uit vijf
maal vier samenhangende 
kaarten, kost $8.95. 

Nog een serie van twintig 
verschillende briefkaar
ten - ditmaal met portret
ten van beroemde honk
balspelers - verscheen op 
6 juli 2000. Elk van de 
briefkaarten is voorzien 
van het zegelbeeld (gewij
zigd naar 20 c.) van een 
postzegel uit de emissie 
Legends o/Baseball". 

Op de adreszijde staan 
wetenswaardigheden over 
de speler afgedrukt, op de 
beeldzijde ziet men het 

portret dat voor de postze
gel gebruikt werd, maar 
zonder waarde en tekst. 
Desetprijsis$8.95. 

Voor de vierde keer 
kwam dit jaar een brief
kaart uit met een stripfi
guren uit de Loony Tunes. 
Na Bufls Bunny (1997), 
Sylvester &Tu;eety (1998) 
en Dajfy Duck (1999) wa
ren op 26 april 2000 Wile 
E. Coyote and Rood Runner 
aan de beurt. Slechts één 
briefkaart met een fran-
keerwaarde van 20 cent, 
maar helaas alleen te 
koop per boekje van tien 
stuks, voor $ 6.95. 



m^f^k 
1 AUGUSTUS: 
DRIEMAAL 1.1 OG 

Omdat het tarief voor een 
brief van Nederland naar 
het buitenland p e n 
augustus jl. werd ver
hoogd van I gulden naar 
i.io gulden was een nieu

we frankeerzegel nodig. 
Er verscheen daarom op 
genoemde datum een 
nieuwe, kobaltblauwe 
Beatrix-zegel (type-mver-
sie) van i.ioG. Het gaat 
om een tweezijdig onge
tande rolzegel (rollen van 
duizend exemplaren). 

' Verder kwam er een nieu
we versie van de Rem-
brandtzegel uit. De (nog 
niet zo) oude zegel ver
scheen op 14 april en had 
een waarde van i gulden; 
de nieuwe versie is uitge
bracht in velletjes met 

I zelfklevende zegels van 

i.ioG. Het gaat om zelf
klevende zegels met een 
pnonty-sticker die in het 
zegelbeeld is 'geïnte
greerd'. De zegel is ook 
verkrijgbaar in een doos
je van vijftig stuks. 
Alsof dat nog niet genoeg 
was kwam er ook een vel

letje met vijf geheel nieu
we zegels van i.ioG uit. 
Het ontwerp ('Neder
lands landschap', 1993) 
is van Jeroen Krabbé. De 
Krabbé-zegel is geen per
manente zegel; er werden 
1.5 miljoen velletjes ge
drukt. 

33* 

21 AUGUSTUS: 
SAIL 2 0 0 0 

Niet voor het eerst en 
waarschijnlijk ook niet 
voor het laatst heeft PTT 
Post zegels uitgegeven 
ter gelegenheid van Sail 
2000. Op 21 augustus 
verscheen een blokje van 
tien zegels van 80 cent, 
een dag voor Sail 2000 
daadwerkelijk van start 
ging. Tijdens Sail ging de 
aandacht vooral uit naar 
de Tail Ships; zo'n dertig 
van deze imposante sche
pen voeren mee in de Pa
rade qfSoil, een van de 
hoogtepunten van het 
evenement. 

Ontwerper 
Het blokje met de tien 
Sail 2000-zegels is ont
worpen door Robert Na
kata uit Amsterdam. 
Van 1986 tot 1992 was 
Nakata werkzaam bij Stu
dio Dumbar in Den 
Haag; sinds 1993 werkt 
hij voor Wieden & Kenne
dy in Amsterdam. Hij 
studeerde onder meer 
aan het Ontario College o/ 
Art in Ontario (Canada), 
en de Cranbook Academie of 
Art in Bloomfield Hills, 
Michigan (Verenigde Sta
ten). 

Afbeeldingen 
Op het velletje zijn tien 
verschillende Tall Ships 
afgebeeld. Het gaat om: 

Libertad 
Dit Argentijnse schip uit 
1956 werd vier jaar na de 
bouw door de Argentijn
se marine in gebruik ge
nomen. In 1964 deed de 
Libertad voor het eerst 

y?PTi»0ST :10): Sait Amsterdam: 

O r j c i Nederland 

liir' 
mee aan de Tall Ships 
Race. Sindsdien is het 
schip geregeld in de Eu
ropese wateren te zien. 

Amerigo Vespucci 
Dit in 1931 gebouwde 
schip is genoemd naar de 
Italiaanse ontdekkings
reiziger Amerigo Vespuc
ci uit Florence. Het schip 
is in gebruik bij de Itali
aanse marine. Nog altijd 
is het een van de indruk-
wekkenste schepen. Het 
oudere zusterschip Chris-
to/oro Columbo, dat in 1928 
van stapel liep, werd door 
Rusland als oorlogsbuit 
toegeëigend (nu: Danube). 

Dar Mlodziezy 
In navolging van haar be
faamde voorgangster Dar 

Pomorza werden ook aan 
boord van de Dar Mlodzie
zy officieren voor de 
koopvaardij opgeleid. 
Het ontwerp van het 
schip bleek zo succesvol 
dat Rusland nu vijf zus-
terschepen van hetzelfde 
type in gebruik heeft. 

Europa 
De Nederlandse Europa 
werd van 1987-1993 ge
bouwd op de romp van 
het Duitse üchtschip Se
nator Brockes (Hamburg, 
1911). Van oorsprong was 
het schip bestemd voor 
de Elbe, nu vaart het als 
Tall Ship in de Noord-
Europese wateren. 

Kruzenshtern 
Het Russische schip Kru

zenshtern liep onder de 
naam Padua in 1926 in 
Duitsland van stapel. In 
1946 werd het schip door 
Rusland in beslag geno
men en vernoemd naar 
de bekende Russische 
admiraal en navigator 
Ivan Kruzenshtern. 

Sagres II 
De Portugese Sagres II is 
genoemd naar de gelijk
namige Portugese haven
stad. Haar voorgangster, 
de Rickmer Ricmers, werd 
veelvuldig omgedoopt, 
maar ligt nu als Sagres I 
als museumschip in 
Hamburg. 

Alexander von Humboldt 
De Alexander uon Humboldt 
(Duitsland, 1906) is net 
als de Europa gebouwd op 
de romp van een Duits 
lichtschip. Na tachtig 
jaar trouwe dienst in de 
Noord-Europese wateren 
vaart de Alexander von 
Humboldt sinds 1988 mee 
in de Tall Ships Races. 

Sedou) 
In 1921 werd in Kiel de 
Magadelene Vinner ge
bouwd. Na de oorlog 
werd het schip aan Rus
land overgedragen en 
omgedoopt; het ontleent 
zijn naam aan de be
roemde poolonderzoeker 
Georgy Sedov. 

Mir 
De Mir (Rusland, 1988) is 
een van de vijf zuster-
schepen van de Dar Mlod
ziezy; het schip behoort 
tot het vijftal dat in het 
Poolse Gdansk werden 
gebouwd en daarna ten 
gevolge van een handels

overeenkomst in Russi
sche handen overgingen. 

Oosterschelde 
Na geruime tijd in Deen
se en Zweedse handen te 
zijn geweest, keerde de 
Oosterschelde (Nederland, 
1917/1918) in 1987 naar 
ons land terug. Met de 
restauratie van de Ooster
schelde herrees een statig 
monument van een ver
dwenen schoenervloot. 

Overige bijzonderheden 
Het postzegelvelletje Sail 
Amsterdam 2000 is tot ui
terlijk tot I januari 2002 
verkrijgbaar. Er zijn 2.05 
miljoen velletjes gedrukt 
(20.5 miljoen zegels). De 
postzegels zijn geldig tot 
en met 30 juni 2002. 

POSTZEGELMAPJES 

I augustus: 
LandschapszegelJ. Krabbe'. 
Mapje nummer 229: 
inhoud twee zegels van 
i.ioG. Prijs: f3.20 

I augustus: 
Nachtuiachtzegcl (priority). 
Mapje nummer 230: 
inhoud twee zegels van 
i.ioG. Prijs: f3.20 

21 augustus 
Soil 200 Amsterdam. 
Mapje nummer 231a: 
inhoud zes zegels van 80 
cent. Prijs: f5.80. 

Mapje nummer 231b; 
inhoud vier zegels van 80 
cent. Prijs: f4.20. 

Speciaal themamapje: 
prijs f12.50. 
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DE FASCINATIE VOOR HET 
GEDRUKTE WOORD 

DOOR AD VAN H E I N I N G E N , BEUNINGEN 

Dit jaar wordt de zeshonderdste geboortedag herdacht van 

Johannes Gutenberg, de vermeende uitvinder van de 

boekdrukkunst. In Duitsland en Liechtenstein zijn onlangs 

nieuwe postzegels gewijd aan de drukker uit Mainz 

{afbeeldingen 1 en 2). In Nederland viert de filatelistische 

motiefgroep 'Papier en Druk' op bescheiden wijze haar 

eigen feestje: het dertigjarig bestaan. 

Pu-os-t-ze-e-gu-el-s. Mijn zoon
tje van zeven glijdt met zijn wijs
vinger langs de lettergrepen en 
wint er zo een stukje van de we
reld bij. Het schrift als toegangs
poort naar het grote onbekende. 
Het is deze fascinatie voor het 
woord, met name het gedrukte 
woord, die de ruim tachtig leden 
van Papier en Druk in haar 
greep houdt. Van de eerste ge
drukte letters tot de elektroni
sche woordenstroom m cybers
pace, het Internet, waaraan 
geen papier meer te pas komt. 
De filatelistische motiefgroep 
Papieren Druk- Nederland, is 
de officiële naam van deze the
matische postzegelvereniging. 
De toevoeging 'Nederland' 
geeft aan dat Papier en Druk in 
1970 ontstond als tak van de 
Duitse motiefgroep Papier&. 
Druck. De banden met deze 
zusterorganisatie zijn nog 
steeds hecht. 
Wie tref je aan als lid van Papier 
en Druk? Veelal (oud)uitgevers, 
drukkers, zetters, boekbinders, 

bibliothecarissen, grafici, kalli-
grafen, journalisten, papierfa-
brikanten en anderen uit de 
hoek van het gedrukte woord, 
die één ding gemeen hebben: 
liefde voor hun vak, voor hun 
hobby. O ja, je zou het bijna 
vergeten: en postzegelverzame
laar zijn. Bij velen begon het 
daarmee, en vonden ze een op 
hun lijf geschreven thema uit
eindelijk leuker dan een landen-
verzamelmg. 
Binnen Papier en Druk heeft ie
der lid weer zijn eigen tic. Een 
paar voorbeelden van themati
sche deelverzamelingen: het 
schrift, papier, de drukkunst, 
kalligrafie, dichters, schrijvers, 
boeken, bibliotheken, kranten 
pers. Met weer allerlei zijpaden: 
strips, papierperforaties, braille, 
communicatie, alfabetisering, 
het Internet, leder richt zo zijn 
eigen verzameling in, waarbij 
de meesten worstelen om de 
juiste grenzen vast te stellen. 
Fascinatie laat zich immers 
moeilijk inperken. 

MAAK OOK KENNIS MET PAPIER EN DRUK! 

De filatelistische motiefgroep Papieren Drul< lioudt zaterdag 30 september 
een kennismai<ingsbijeenl<omst in AC Restaurant Bloemineuvel aan de A12 
in Maarsbergen. Voor leden een mooie gelegenheid eikaars verzameling te 
bekijken. Voor nieuwkomers om kennis te maken met Papier en Druk of een 
begin te maken met een verzameling op dit gebied Voor alle leden, ook de 
nieuwe, ligt er een passend jubileumgeschenk klaar. De motiefgroep houdt 
daarnaast tweemaal per jaar-in maarten september-een bijeenkomst voor 
leden. ZIJ krijgen dne maal per jaar het verenigingsblad Drul( Doende en 
evenzovaakhet blad vande Duitse zustervereniging, Die Scliwarze und die 
Weisse Kunst Papier en Druk heeft een aantal goed verzorgde boekjes op 
haar naam staan, zoals Drul<persen op 
Postzegels en Postzegels vertellen hun 
verhaal. Beide zijn nog te koop voor tien 
gulden per stuk (plus vijf gulden verzend
kosten), door overmaking op giro 2339687 
t n.v. A.J. Cornet te Hoorn 
Het lidmaatschap van Papier en Druk kost 
veertig gulden per jaar. Voor meer infor
matie kunt u terecht bij de ledenadminis
tratie, mevr. T. Demoed-van Hoogstraten, 
De Waarden 68, 7206 CJ Zutphen, tele
foon 0575-520374. 
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HET SCHRIFT 
De geschiedenis van de non
verbale kennisoverdracht begint 
natuurlijk niet met de komst 
van het papier of de drukkunst. 
De rotstekeningen in prehistori
sche grotten, zoals in het Fran
se Lascaux, die zo'n tien- tot 
vijftienduizend jaar oud zijn, 
kunnen gezien worden als vroe
ge vormen van informatie-over
dracht. Ruim drieduizend jaar 
voor Christus tekenden de Soe-
meriërs hun spijkerschrift op in 
kleitabletten (afbeelding3). De 
hiëroglyfen, waarmee de Egyp-
tenaren in de millennia voor 
Christus hun monumenten gra
veerden {afbeelding 4) en de te
kens van de Maya's (200-900 
n. C ; afbeelding5) zijn mooie 
voorbeelden van het beeld
schrift. In Noord-Europa zijn 
volop stenen met runenschrift 
{afbeelding 6) aangetroffen. De 
Grieken voorzagen hun aarde
werk van inscripties, zoals deze 
kruik, daterend uit 720 voor 
Christus {afbeelding/). Perka
ment werd vanaf de tweede 
eeuw voor Christus gebruikt als 
schrijfmateriaal {afbeelding8\. 
De posterijen van het Zuid-Afri-
kaanse Venda hebben enkele 
mooie series gewijd aan de ont
wikkeling van het schrift {af
beeldingen gen 7 o). 

PAPIER 
Klei, stenen en perkament zou
den uiteindelijk alle als schrijf
materiaal wijken voor het pa
pier. De eerste vorm daarvan 
stamt uit het oude Egypte (om
streeks 2400 V. C.) en was sa
mengesteld uit vezels van de 
waterplant papyrus, vermengd 
met harslijm. De uitvinding van 
het 'moderne' papier wordt toe
geschreven aan de Chinees 
Ts'ai Lun (ca. 50-ca. n 8 n. C; af 
beelding 77) Omstreeks 105 n.C. 
vond hij een methode om pa
pier te maken uit een natte brij 
van vezels en boomschors, hen
nep en lompen. De kunst van de 
Chinezen werd in de achtste 
eeuw door Chinese krijgsgevan
genen naar Arabië overgebracht 
en bereikte vermoedelijk in de 
dertiende eeuw Europa. Van no
bel handwerk is de papierver-
vaardiging uitgegroeid tot mas
saproductie {afbeelding 12). 
Sinds een aantal jaren wordt het 
papier op zijn beurt als commu
nicatiemiddel bedreigd door de 
elektronische media, het Inter
net voorop {afbeelding 75). 

DRUK 
Johannes Gutenberg (Mainz, 
1399-1468) was van beroep 
goudsmid. Hij wordt algemeen 
gezien als de uitvinder van de 
boekdrukkunst, of, om preciezer 
te zijn, de druk met losse, gego
ten letters. Het bedrukken van 
papier werd al veel eerder beoe
fend in China. Op stenen inge-
kraste letters werden daarbij 
overgebracht op vochtig papier. 
Vanaf het midden van de acht
ste eeuw is drukwerk bekend uit 
China, Korea en Japan, waarbij 
gebruik gemaakt werd van hou-
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ten borden, waarop de letters -
m spiegelbeeld - door snijden 
waren uitgespaard. Bij de boek
drukkunstworden losse, verwis
selbare (letter)tekens gebruikt 
{afbeelding 74). Een techniek die 
het mogelijk maakt teksten door 
druk snel en op grotere schaal te 
vermenigvuldigen. 
Het oudste gedateerde druk
werk, een aflaatbrief, verscheen 
in 1454 en wordt aan Gutenberg 
toegeschreven. Op zijn naam 
staan verder onder meer twee 
bijbeluitgaven uit 1456, respec
tievelijk 1458. In Nederland is 
Laurens jansz. Coster (Haar
lem, 1405-1484) lange tijd ge
zien als de uitvinder van de 
boekdrukkunst. Hij was moge
lijk al omstreeks 1430 in Haar
lem werkzaam als drukker, 
maar dan van blokboeken, 
waarvoorde afbeeldingen en 
teksten werden gesneden uit 
hout. Gedrukte teksten die aan 
hem toegeschreven zouden 
kunnen worden zijn echter 
nooit gevonden. Inmiddels 

wordt algemeen erkend dat de 
oudste gedateerde typografi
sche producten afkomstig zijn 
van de drukker uit Mainz. 
Wereldwijd stond Gutenberg al 
afgebeeld op tientallen filatelis-
tische uitingen {afbeelding 75), 
een postzegel van CosterTaat 
nog op zich wachten. Zijn vak
genoten, c.q. concurrenten als 
de Engelsman William Caxton 
(ca. 1422-1491), de Rus Ivan 
Fjodorov (?-i583), de Belg Dirk 
Martens (ca. 1450-1534) en de 
Duitser Ottmar Mergenthaler 
(1854-1899) zijn wel op postze
gels vereeuwigd {afbeeldingen 
i6, 77, 7^en 79). 
Met de laatste zijn we een heel 
eind verder gekomen in de tijd 
en dus in de voortschrijding van 
de druktechniek. Het is de we
reld van zetters en drukkers. 
Van letterkasten {afbeelding 
20) en zetbokken {afbeelding 
21), van gravures {afbeelding 
22) en clichés, van oude hand-
pe rs e n (a fbeelding 25), v I a k-
druk-, en rotatiepersen. Van de 

zetmachines van Linotype {af
beelding 24) tot de snelpersen 
van Koenig& Bauer {afbeelding 
25). Een omgeving kortom, 
waarin de leden afkomstig uit 
de grafische industrie zich op 
hun gemak voelen. 

SCHOONSCHRIFT 
De kalligrafen hebben meer oog 
voor de schoonheid van het 
handschrift dan voor de druk
techniek. Bijvoorbeeld voorde 
initialen, de fraai versierde 
hoofdletters, waarmee gotische 
geschriften versierd werden {af
beelding 26). Net als de teksten 
met de nand vervaardigd, met 
veel geduld en nauwkeurigheid. 
Echt monnikenwerk. De boeken 
zijn soms niet alleen versierd 
met initialen, maar ook met mi
niaturen {afbeelding2^). In de 
huidige, jachtige tijd zijn ver
sierde hoofdletters een zeld
zaamheid geworden, voorbe
houden aan de schoonschrij
vers. Blijft dat kinderen op een 
'ouderwetse' manier moeten le

ren schrijven. Was het vroeger 
met de ganzenveer {afbeelding 
2S) of met krijt op een lei, nu 
met de balpen of^vulpen. Maar 
wel het liefst netjes, keurig op 
de regels {afbeelding2g). 

SCHRIJVERS/DICHTERS 
De fine fleuronder de gebrui
kers van het geschreven woord 
bestaat uit de schrijvers en 
dichters. De mannen en vrou
wen die de lettergrepen uit hun 
jeugd wisten en weten om te 
bouwen tot uniek, onbetaalbaar 
gedachtegoed. Terecht krijgen 
zij over de hele wereld veel aan
dacht van de postale diensten 
en de postzegelontwerpers. 
Zonder moeite kan er een ver
zameling met vele honderden 
zegels worden opgebouwd. De 
Nederlandse PTT eerde onder 
anderen Joost van den Vondel 
{afbeelding^o), Aagje Deken 
{afbeelding31), Annie M.G. 
Schmidt {afbeelding32) en 
Anne Frank {afbeelding33) met 
een zegel. » 

as 
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PERS/KRANT 
Naast de schrijvers en dichters 
is er die andere groep van letter
producenten: de pers, de me
dia. Geloofd en geprezen, maar 
ook beschimpt, zelfs op postze
gels. Op dit thema binnen het 
verzamelgebied Papieren Druk 
gaan we hier wat nader in, om 
aan te geven hoe elk van de 
hoofdthema's met vertakkingen 
tot een speciale verzameling 
kan leiden. 
De vrijheid van meningsuiting, 
de vrijheid van drukpers, is 
vastgelegd in de Nederlandse 
Grondwet en die van veel ande
re landen (afbeelding^4). Dit 
wetsartikel beperkt zich uiter
aard niet tot de media, maar is 
wel van essentieel belang voor 
het functioneren van een vrije, 
onafhankelijke pers. Democrati
sche landen zijn daar trots op 
(afbeelding 35). Een vrije pers 
kan wereldwijd misstanden aan 
de kaak stellen, problemen on
der de aandacht brengen van 
een groot publiek (afbeelding 
36). 
juist daar is ook plaats om met 
de media zelf wat vrijmoedig 
om te gaan, ze te portretteren 
als persmuskieten, die hijgerig 
achter het nieuws aanhollen (af
beelding 3/). Pablo Picasso wist 
al waar de krant uiteindelijk 
goed voor is: om de vis in te 
verpakken (afbeelding38). 
Krantentitels zijn over de hele 
wereld afgebeeld op postzegel. 
Van de mondiale Le Monde (af
beelding 3g) tot de Bermuda 
Gazette (afbeelding40). De 
Belgische Post wijdde een reeks 
zegels aan kranten als La Wallo
nië en de Gazet van Antwerpen 
(afbeelding41). Zuidamerikaan-
se landen als Bolivia, Brazilië, El 
Salvador en Guatemala, hebben 
ook meerdere postzegels uitge
geven over kranten of journalis
ten (afbeeldingen 42 en 43). 
Deze beroepsgroep is ook sterk 
vertegenwoordigd op filatelis-
tisch materiaal uit landen als 
Hongarije, de Verenigde Staten 
en India (afbeeldingen44,45en 
46). Een van de oudste en 
meest afgebeelde kranten is 
Lloyd's List, die m 1688 voor 
het eerst als Lloyd's News door 
een Londense caféhouder ver
spreid werd met scheepvaartbe-
richten en andere inlichtingen 
(afbeelding 4j). 
De posterijen van Suriname en 
de Nederlandse Antillen heb
ben postzegels uitgebracht met 
krantentitels (afbeelding48). In 
Nederland blijft de oogst be-
erkt tot een zegel bij net jubi-

eum van de Nederlandse Dag
blad Pers (NDP) in 1983 en de 
zegels uit 1985 ter herdenking 
van de Tweede Wereldoorlog, 
waarop de titels van enkele ver-
zetsbladen zichtbaar zijn (af
beelding 4g). 

Kranten brengen nieuws, we
reldnieuws. De ondergang van 
de Titanic (afbeeldingso), het 

einde van de Tweede Wereld
oorlog (afbeeldingsi), de Hon
gaarse opstand, ze zijn terug te 
vinden in krantekoppen op 
postzegels. 
Hetzelfde geldt voor hoofdrol
spelers in de wereldgeschiede
nis, die ooit als uitgever, journa
list of dagblad medewerker een 
rol speelden. De Amerikaanse 
staatsman Benjamin Franklin 
(1706-1790) genoot een oplei
ding als drukl<er en werd in Phi
ladelphia eigenaar van de Penn
sylvania Gazette (afbeelding 
52). De Franse staatsman Geor
ge Clemenceau (1841-1929) was 
oprichter en politiek journalist 
van het dagblad l'Aurore (af

beelding 53). Daarin verscheen 
op 13 januari 1898 het beroem
de artikel J'accuse, waarin 
schrijver Émile Zola het opnam 
voor de gedegradeerde joodse 
kapitein Alfred Dreyfus (afbeel
ding 54). Kar! Marx (1818-1883) 
was hoofdredacteur van de 
Rheinische Zeitung (afbeelding 
5S), Vladimir lljitsj Lenm (1870-
1924) de mede-oprichter van de 
revolutionaire krant Iskra. De 
Engelse staatsman sir Winston 
Churchill (1874-1965) was tij
dens de Tweede Boerenoorlog 
in Zuid-Afrika werkzaam als 
oorlogscorrespondent van de 
Morning Post Willy Brandt 
(1913-1992), de latere Duitse 

bondskanselier, werkte als jour
nalist voor een aantal Noorse 
bladen en was uitgever van het 
Berliner Stadtblatt (afbeelding 
56). 
De lijst staatslieden met een 
journalistieke achtergrond (van 
wie portretten bestaan op post
zegels) kan moeiteloos uitge
breid worden met namen als 
die van de Egyptische president 
Sadat, de Turkse premier Ecevit 
en de eerste president van de 
Duitse Bondsrepubliek, Theo
dor Heuss. Hetzelfde geldt voor 
zijn echtgenote, Elly Heuss-
Knapp. 
In het laatste nummer van Druk 
Doende, het verenigingsblad 



van Papieren Druk, maakte re
dacteur Egbert Stokkentreeff 
duidelijk dat ook wijlen de Ame
rikaanse president John F. Ken
nedy (afbeelding^y) en zijn 
vrouw in deze verzameling pas
sen. Hij trad in 1945 in dienst 
van INS, een internationaal 
persagentschap; zij was, toen 
ze nog Jacqueline Lee Bouvier 
heette, bij de Washington Ti
mes/Herald in dienst als foto
journaliste. 
Een soortgelijk rijtje beroemde 
namen kan gemaakt worden 
van schrijvers die ooit voor een 
krant werkten. Charles Dickens 
(1812-1870) deed een aantal van 
zijn karakters mogelijk op als 

kamerverslaggever voor de 
Morning Chronicle (afbeelding 
S8). De Amerikaanse schrijver 
Ernest Hemingway (1899-1961) 
maakte als oorlogscorrespon
dent de Spaanse Burgeroorlog 
mee, maar ook de geallieerde 
invasie in Normandië in 1944 
(afbeelding^g). Ook de Duitse 
schrijver Theodor Fontane 
(1819-1898) was eens oorlogs
correspondent (afbeelding 60). 
Opnieuw zijn vele aanvullingen 
mogelijk. 
In een verzameling over de 
krant past uiteraard een hoofd
stuk over de fotografie, die in 
toenemende mate de vorm is 
gaan bepalen. Aanvankelijk 

moesten kranten het doen zon
der illustraties, of met penteke
ningen, zoals die uit Ierse kran
ten over de rampzalige hon
gersnood van 1847-1848, die 
vele tienduizenden leren deed 
emigreren naarde Verenigde 
Staten (afbeelding 61). De foto
grafie was lang voorbehouden 
aan geïllustreerde bladen, die 
zo een kijkje boden op vreemde 
culturen (afbeelding 62). Inmid
dels zijn nieuwsfoto's en fotore
portages, steeds meer in kleur, 
niet meer weg te denken uit een 
volwassen krant. 
Strips in kranten gaan al langer 
mee. De eerste verschenen eind 
19e eeuw in Amerikaanse kran-

CAPTAIN OF ALLAN LINER REPORTS 
THAT HE ARRIVED TOO LATE TO 
RESCUE ANY FROM TITANIC 

PERHAPS t 400 LOST 

Men of Grea! Ptommetice ate among ttw 
Missing Col John Jacob Asloi Probably tosi: 

HIS Wife e Rescued Bruce ismay was Saved 

ONLY ABOUT 800 RESCUED FROM TITANIC; 
VIRGINIAN HAS NO SURVIVERS OF WRKK 

THE ILL FAItO TITANIC AND HER COMMAMOER ; 
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ten als New York Journal en 
San Francisco Examiner Na 
de oorlog maakte Charles 
Schulz over de hele wereld 
faam met zijn Peanuts, met 
Charley Brown en Snoopy in de 
hoofdrollen. Het eerste Neder
landstalige stripverhaal was 
Bulletje en Bonestaak in Het 
Volk. Bekende krantenstrips 
zijn Suske en Wiske (afbeelding 
63) van Willy Vandersteen en 
Tom Poes van Marten Toonder. 
Zonder krantenverkopers, 
kioskhouders en krantenbezor
gers geen krant. Nergens geniet 
de krantenjongen zoveel aan
zien als m de Verenigde Staten 
(afbeelding 64). Van kranten
jongen tot miljonair, het is de 
Amerikaanse droom ten top. 
Aan de andere kant is daar de 
lezer, om wie het allemaal te 
doen is. In de bibliotheek, in de 
trein, op het werk, overal kun je 
mensen kranten zien lezen. Uit 
vermaak, om op de hoogte te 
blijven, of om te leren (lezen) 
(afbeelding 6$). 

BOEKEN EN BIBLIOTHEKEN 
De eerste boekdrukkers hebben 
nooit kunnen voorzien wat zij 
teweeg zouden brengen. De 
oogst als gevolg van hun vin
dingrijkheid IS formidabel, im
mens in omvang, soms oogver
blindend m schoonheid, onein
dig in variatie. Er verschijnen te
genwoordig zoveel uitgaven dat 
bibliotheken de stroom niet bij 
kunnen houden, al zouden ze 
willen. 
De oudst bekende bibliotheek 
(biblion = boek, thèkè = bewaar
plaats) is die van koning Sjeps-
eskaf te Gizeh, Egypte, ca. 2575 
voor Christus. De Grieken en de 
Romeinen kenden al openbare 
bibliotheken. In de vierde eeuw 
moeten in Rome alleen al acht
entwintig openbare bibliothe
ken hebben bestaan. Aanvanke
lijk werden in de bibliotheken 
met name wetenschappelijke 
werken verzameld. In de Ver
enigde Staten ontstond in de 
negentiende eeuw een nieuw bi
bliotheektype, de public library. 
Die instelling vond eerst in En
geland, en later in heel Europa 
navolging. Het is de bibliotheek 
zoals we die in het dagelijks ge
bruik kennen: breed opgezet, 
voor iedereen toegankelijk (af
beelding 66). 
De bibliotheken staan er over 
het algemeen om bekend goed 
geordend te ziin, met catalogi 
die elke bezoeker snel wegwijs 
kunnen maken. Op het Internet 
schuilt daar de zwakke plek. 
Alle zoekmachines ten spijt laat 
de mega-hoeveelheid aan infor
matie zich niet of nauwelijks or
denen, laat staan overzien. 

Het is maar goed dat mijn 
zoontje van zeven geen idee 
heeft waar hij aan begonnen 
is... 

Ad van Heiningen 
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[8/9] ROTTERDAM 

De in 1953 overleden Rot
terdamse verzamelaar 
Willem van Rede lega
teerde aan de gemeente 
Rotterdam een redelijk 
omvangrijke postzegel
collectie, die sindsdien 
een anoniem bestaan 
leed in de kluizen van het 
Gemeentearchief. Uit be
veiligingsoogpunt kon zij 
geen publieke functie 
hebben. Slechts de be
kende postzegelhande
laar wijlen Roelf Boeke-
ma en de filatelist B. Hie-
gentlich konden mij een 
aantal jaren geleden op 
grond van eigen waarne
ming - in positieve zin -
informeren over de in
houd ervan. 
Om de collectie niet in de 
beslotenheid van het Ge
meentearchief te laten, is 
in principe besloten om 
haar in permanent bruik
leen aan het Museum 
voor Communicatie over 
te dragen. Gezien de 
strikte bepalingen in het 
testament van V\̂ illem 
van Rede is hiervoor een 
procedure voor de Hoge 
Raad nodig, die hopelijk 
rond de tijd dat u dit leest 
zal zijn afgesloten. Daar
na is iedereen in de gele
genheid de verzameling 
in de museumstudiezaal 
in te zien, dat wil zeggen: 
nadat ze tijdens de ope
ning van de jubileumten
toonstelling van de Phila-
telistenclub 'Rotterdam' 
officieel is 'overgedra
gen'. De tentoonstelling, 
die vanaf 16 september 
op weekdagen gedurende 
twee weken in het Rotter
dams Gemeentearchief 
aan de Hofdijk te zien is, 
toont in ieder geval alvast 
een voorproefje! 
Willem van Rede was bij 
zijn geboorte voorbe
stemd tot een carrière in 
het familiebedrijf, de fir
ma J. van Rede en Zonen, 
commissiehandel en 
handel in granen, zaden 
en peulvruchten. In 1924, 
toen zijn vader overleed, 
veranderde hij zijn leven 
radicaal. Hij trok zich te
rug uit de firma en ging 
rentenieren. Hij beschik
te over voldoende midde
len om zich toe te kun
nen leggen op zijn grote 
passie: hetcoUectioneren 
in de breedste zin van het 
woord. 

Op de vraag 'Wat men al-
zoo verzamelen kan?' 

geeft Van Rede in één van 
zijn publicaties zelf het 
antwoord. 'Wel we noe
men in eerste instantie: 
ethnografica, paleontolo-
gica, praehistorica, anti
quiteiten, munten, pen
ningen, schilderijen en 
prenten, boeken, postze
gels, naturaliën, vlinders 
en kevers enz. Een echte 
verzamelaar zal u van dat 
alles iets kunnen toonen 
(...). Ontdekt men regel
maat, beperking, is er 
van elke soort maar één 
voorwerp voorhanden, 
dan kan men in de mees
te gevallen aannemen, 
niet met een echte verza
melaar te doen te heb
ben. Een zoodanige kent 
maar twee grenzen, de 
ruimte van zijn beurs en 
die zijner woning'. 
Willem beschouwde 
zichzelf als zo'n rasver-
zamelaar en legde op al 
de boven genoemde cate
gorieën verzamelingen 
aan. Hij vond zijn verza
melingen uiterst waarde
vol en achtte het belang
rijk dat ze in Nederland 
publiekelijk toegankelijk 
zouden worden. 
Willem was een harts
tochtelijk postzegelver
zamelaar; in diverse pu
blicaties geeft hij zijn vi
sie op het nut van het ver
zamelen ervan. Hij ziet 
het als een educatieve be
zigheid bij uitstek, waar 
men zich al op jonge leef
tijd mee bezig kan hou
den. Hij zegt daarover: 
'Ten slotte nog even op
gemerkt, wat het verza
melen van postzeegels 
leeren kan, resp. ontwik
kelen. M.i. zal dat in de 
eerste plaats zijn; aard
rijkskunde en kleurenge-
voel, verder iets (nieuw
ste) geschiedenis, ook 
begrippen van netheid en 
nauwkeurigheid alsme
de, niet het minste, 
scherpzinnigheid'. 
Testamentaire beschik
kingen bepaalden dat 
zijn collecties werden na
gelaten aan de Staat der 
Nederlanden en de Ge
meente Rotterdam, was 
er geld beschikbaar voor 
het aanschaffen van vitri
nes en was er - dankzij 
het Fonds Willem van 
Rede - een vermogen be
schikbaar voor aankopen 
voor de collecties van 
Museum Boijmans Van 
Beuningen. 

Na de dood van de echt
genote van Van Rede in 

Willemuan Rede:.. rentenierend collectionneur... 

1975 werden de in het 
huis aanwezige kunst
voorwerpen onderge
bracht bij diverse musea 
in den lande en bij het In-
sdtuut Collecde Neder
land. Dit gebeurde ook 
met een deel van het 
meubilair; een ander deel 
leidt nu een tweede leven 
in het Holland Village bij 
Nagasaki in Japan. 
Filatelistisch gezien spe
cialiseerde Van Rede zich 
in het Nederlands taalge
bied. Het doorbladeren 
van zijn albums levert 
een gevarieerd beeld van 
'rijp en groen' op. 
We trefî en aan zeventien
de- en achttiende-eeuwse 
brieven met 3 stuiver
stempels, maar ook een 
afgesneden voorzijde van 
een envelop gericht aan 
de weesmeesters te Den 
Haag en op 29 november 
1791 'per paqueboot 't 
Haasje' verstuurd en be-
port met 2 VOC-stempels 
van 3 gulden en één van i 
gulden. 
Uit de daaropvolgende 

periode tot en met de 
Tweede Wereldoorlog 
zitten er van Nederlands-
Indié albums bij met 
brieven met stempels van 
het Engelse bestuur 
(i8ii-i8i6/i8i8)enland-
mailportstepipels (inclu
sief vervalsingen) en een 
collectie brieven met 
landmailstickers (inclu
sief de dubbele '1'), zee-
briefstempels, post- en 
portzegels, blokjes en 
met dienstopdrukken. 
Ook is er een collectie 
postzegels van de Zuid-
Afrikaanse Republiek, 
Transvaal, Oranje Vrij
staat (inclusief opdruk
ken, blokjes, gebruikten 
ongebruikt materiaal) en 
de Nieuwe Republiek 
(met wapens, zonder wa
pens en met verkeerde 
wapens). 
De Japanse bezetting van 
Nederlands-Indië (1942-
1945) is goed vertegen
woordigd met een collec
tie briefl<aarten en drie 
albums postzegels met 
opdrukken. Bijzonder 

goed aanwezig hierin 
zijn de postwaarden van 
Djambi, gelegen aan de 
oostkust van Sumatra en 
na de Japanse herinde
ling van 1942 ressorte
rend onder de Zuidelijke 
postinspectie te Palem-
bang. Het is opvallend 
dat Van Rede al zo vlug 
na de onafliankelijkheid 
van Indonesië in staat is 
geweest dit materiaal bij
een te brengen. 
Tot slot noem ik nog een 
album met allerlei geze
gelde, ongezegelde en 
gebruikte en ongebruikte 
documenten die betrek
king hebben op de crisis
periode 1914-1918, zoals 
bonkaarten van de 
Brandstoffencommissie 
van Fijnaartvoor W. van 
Rede, reserve-luitenant 
van het 21ste regiment 
infanterie, 3de compag
nie, inde bataljon... 
Charles Boissevain 

Charles Boisseuain is uoormahfl 
conseruator van het Museum uoor 
Communicotic en lid van de Phi-
latelistenclub 'Rotterdam'. 



POSTZEGELHAISODEL 

Bezoek onze showroom die gevestigd is aan de 
ALPHENSEBAAN 35 5126 PR GILZE 
Tel: 0161-453588/453755 Fax: 0161-453468 

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

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

HET KARVEEL 
voor postzegels en munten 

INKOOP * VERKOOP * TAXATIES 
Al 20 jaar een vertrouwd adres! 

Neringpassage 70 
Tel. 0320 248985 

internet: 
e-mail: 

8224 JN Lelystad 
Fax 0320 227687 

http ://hetkarveel.nl 
post @ hetkarveel.nl 

HERINNERINGSENVELOPPE 
Ter herinnering aan het 75 jarig jubileum van de Bond van 
Wapenbroeders wordt in september 2000 een speciale 
Herinneringsenveloppe uitgegeven. 
Deze unieke enveloppe wordt gesierd met een 4-tal logo's in kleurendruk 
van de verenigingen waaruit de Bond van Wapenbroeders is ontstaan 
alsmede haar huidige logo. De herdenkings
zegels van Karel V en een veldpoststempel met 
het nummer 75 completeren de enveloppen. 
Dit is een eenmalige kans voor verzamelaars 
van herinneringsenveloppen met veldpost
stempel. Doordat de herdenkingszegel van 
Karel V een serie van twee stuks is, zijn er ook 
twee enveloppen te bestellen. De prijs per 
enveloppe bedraagt ƒ 7,50. De oplage is 
beperkt. Bestellingen via bankrekening 
34.54.17.011 aan: Bond van Wapenbroeders, 
Westdijk 3, 3244 BM Nieuwe Tonge. 

P O S T Z E G E L V E I L I N G R I J N M O N D ,3'-' 
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FRANCO 

Onze v o l g e n d e v e i l i n g vindt 14 o k t o b e r as. 
plaats in De D o e l e n te Rotterdam. 

Met o.a. vele kleinere (f 1000-/5.000-) intakt 
gelaten nalatenschappen. 

Catalogus gratis op aanvraag. 

Post/egelveiling Rijnmond 
Westewagenstr. 60 
5011 AT Rotterdam 

Tel: 010-2130986 
Fax: 010-2131730 

Poslzegelvciling Hoes 
Si. Annaplein 7 
5038 TV Tilburg 
Tel: 013-5800454 
Fax: 015-5800435 

POSTZEGELVEILING H O E S 
Internationale veilingen sinds 1945 

http://hetkarveel.nl
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Albanië 
Twee nieuiue boekjes 
Nog niet gezien: twee 
nieuwe boekjes van Alba
nië. Het eerste bevat een 
velletje met tien verschil
lende raceauto's en labels 
met vlaggen. Het tweede 
heeft als inhoud een velle
tje met twaalf zegels waar
op nationale klederdrach
ten staan afgebeeld. Ver
dere details ontbreken. 

Australië 
Paralympische Spelen 
Aan de Paralympische 
Spelen in Sydney, waarvan 
de opening plaatsvindt op 
18 oktober, zullen zo'n 
vierduizend atleten uit 125 
landen deelnemen. Ze 
strijden om de eer in acht
tien takken van sport in 
zes categorieën: geampu
teerden, spastisch verlam
den, verstandelijk gehan
dicapten, slechtzienden, 
rolstoelgebruikers en les 
autres (overigen). 
Op 3 juli verscheen een 
serie van vijf postzegels 
met gestileerde afbeel
dingen van sporters in 
actie. Er is ook een boek
je met tien zegels van 49 
cent verkrijgbaar. 

Het Australische boekje met tien 
zelfklevende postzegels. 

Australië 
[Lord Howe Island] 

<= Opening iVluseum 
= Sinds enige jaren heeft 
■̂  het oostelijk van Austra
^ lië gelegen Lord Howe Is
J land eigen postzegels 
;:;: voor lokaal gebruik. Ik 
^ schreef daar eerder over. 
^ Op 31 mei verscheen op 
^ dit eiland een speciaal 
;;; boekje ter gelegenheid van 
= de opening van het nieuwe 
S museum. Het museum is 
"2 nog lang niet klaar, maar 
3 een gedeelte ervan kon on
5 langs in gebruik worden 
^ genomen. Het is ook de 

bedoeling dat te zijner tijd 
tkh een gedeelte van het mu
• " " seum plaats zal bieden aan 

de plaatselijke postdienst. 
Het boekje bevat zes post
zegels van $ 1.80 van de 
eerder verschenen zeedie

renserie, maar nu met de 
opdruk Opening Neiu LHl 
Museum 2000. Kopers van 
het boekje betalen ook $ 
1.80 voor de financiering 
van de verdere bouw. 

België 
Viooltjes 
Voor de tweede maal dit 
jaar geeft de Belgische 
post een boekje uit met 
bloemenzegels: het ver
schijnt op II september 
en bevat tien zelfklevende 
postzegels zonder aan
duiding van de nominale 
waarde. De prijs nu (17 
f.) stemt overeen met het 
huidige tarief voor een 
binnenlandse brief tot 20 
gram. Afgebeeld is een 
geelpaars viooltje. 

Canada 
Tall Ships 
Dat de in april in Enge
land gestarte 'zeilrace 
van de eeuw' in juli Hall
fax aandeed was voor de 
Canadese post aanleiding 
op 19 juli een boekje uit 
te brengen met vijfmaal 
twee zegels van 46 c. De 
race, waaraan ongeveer 
honderdvijftig vaartuigen 
uit tweeëntwintig landen 
deelnamen, is als alles 
goed is gegaan in Am
sterdam gefinisht. 

ene boekje bevat zes ze
gels van 4.50 k., het an
dere zes van 6.00 k. 

Frankrijk 
Avonturiers 
Het Franse 'Beroemde 
personen'boekje van dit 
jaar is gevuld met zes 
portretten van nationale 
avonturiers uit de afgelo
pen eeuw: EricTabarly 
(zeiler), Alexandra Da

nen. Het gaat om een ze
gel van 4.50 k. (houten 
landkaart) en een van 
4.75 k. (zeehondenhuid). 
Zes van beide zegels zijn 
ook te vinden in het op 
dezelfde datum versche
nen postzegelboekje. 

GrootBrittannië 
Queen Mum e'e'n eeuu) oud 
Een hele reeks uitgiften 
zette op 4 augustus de 

Kajt en zegelmhoud van het Franse 'Beroemde personen'boekje. 

kreeg, bevat een velletje 
met vier zegels van 27 p. 
waarop vier generaties 
staan afgebeeld (de hon
derdjarige, de koningin, 
de prins van Wales en 
prins William), een velle
tje met viermaal 27 p. ko
ninginmoeder, een vel
letje met negen millenni
umzegels van 27 p. en 
een velletje met een mix 
van tweemaal 65 p. (per
manente zegel Schot
land), zesmaal tweede 
klas (permanente zegel 
Schotland) en een speci
aal label. Alles bijeen 
voor £ 7.03 aan zegels, 
precies ook de prijs van 
feestboekje. 
Het boekje heeft als extra 
attractie een speciaal ge
dicht, geschreven door 
de Engelse dichter And
rew Motion, en een serie 
exclusieve foto's van John 
Swannell. 
Volgens John M. Deering 
in Gibbons Stamp Monthly 
van juli 2000 wachten ka
lenderexperts en millen
niumwatchers met smart 
op de I januari voor de 
viering van drie eeuwen 
koninginmoeder (ne
gentiende, twintigste en 
eenentwintigste eeuw). 

CANADA *4'*Li 
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De tiuee horizontaal samenhangende zegels m het Canadese boekjegeven 
een extra breed beeld van een aantal met volle zeilen varende schepen. 

Denemarken 
De twintigste eeuw, serie 5 
De Deense post is bij 
haar terugblik op de vori
ge eeuw gevorderd tot de 
jaren veertig en vijftig. 
Van het viertal zegels uit 
deze derde serie is er één 
weer verkrijgbaar in een 
boekje. Het betreft de ze
gel waarop een deel van 
het Deense Kristeiigt Dag
blad van 5 mei 1945 staat 
afgebeeld dat met een 
grote kop gewag maakt 
van de capitulatie van 
Duitsland. 
Het boekje bevat tien ze
gels van 4 kronen en ver
scheen op 23 augustus. 

Faeröer 
Twee kerstboekjes 
De twee kerstzegels van 
de Faeröer, uitgiftedatum 
18 september, zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar. Het 

vidNéel (bergbeklim
ster), Haroun Tazieff 
(vulkanenonderzoeker), 
PaulEmile Victor (de 
laatste ontdekkingsreizi
ger), JacquesYves Cous
teau (zeeonderzoeker) 
en Norbert Casteret (spe
leoloog). De zegels heb
ben een waarde van 
3.00+0.60 f. (toeslag be
stemd voor het Rode 
Kruis). De uitgiftedatum 
is 18 september. 

Groenland 
Cultureel erftoed 
De culturele ontwikke
ling van Groenland heeft, 
omdat het land nogal geï
soleerd was en is, een ge
heel eigen weg gegaan. 
Twee voorbeelden ervan 
zijn te vinden op de nieu
we permanente serie, 
waarvan de eerste zegels 
op 18 augustus versehe

Het velletje met de vier generaües is los verkrijgbaar, maar is ook onder
deel van ie inhoud van het prestigeboekje. 

honderdste verjaardag 
van de Britse koningin
moeder (ook op 4 augus
tus) luister bij. Daarbij 
hoort  heel Brits  ook 
een zogenaamd Prestige 
Booklet, een grootformaat 
boekje met diverse zegel
velletjes en veel tekst en 
illustraties. Na alle dure 
millenniumbedenksels 
en Stamp Shoiufantasieën 
kon dat er nog wel bij. De 
klachten in Engeland zijn 
dan ook niet van de lucht! 
Het boekje, dat als titel 
The Life o/the Century mee

vierde millenniumboekje 
Een vierde en laatste 
boekje met acht perma
nente eersteklaszegels 
plus een velletje van twee 
millenniumzegels ver
scheen op 5 september. 
Prijs £2.70. 

Hongkong 
HongKong 2001 
Als aanloop naar de ten
toonstelling Hong Kong 
2001, van I tot 5 februari, 
verscheen op 17 juni een 
grootformaat postzegel
boekje. Het bevat drie 



velletjes die de drie facet
ten van de natuur uitbeel
den: dieren, planten en 
het landschap. Daarbij is 
gebruik gemaakt van af
beeldingen van eerder 
verschenen postzegels: 
bloemen van Hongkong 
(25 september 1985), 
bergen van Hongkong 
(24 september 1996) en 
de Chinese witte dolfijn 
(14 november 1999). Prijs 
van het boekje is $ 35. 

Koeweit 
Wereldpostveremgmg 125 
jaar 
Op 31 mei kwam Koeweit 
met een boekje met daar
in drie postzegels - 50, 
150 en 350 fils - die vorig 
jaar al verschenen ter ge
legenheid van het jubi
leum 125 jaar Universal 
Postal Union. 

Kroatië 
Flora 
In een oplage van 15.000 
stuks verschenen in Kro
atië op 5 juni twee post
zegelboekjes met zegels 
met daarop twee inheem
se bloemen. In het ene 
boekje zitten tien postze
gels van 3.50 k. met Mi-
cromena croatica (heide-
kruid) en in het andere 
tien van 5.00 k. Geranium 
dalmaticum. 

Letland 
Tentoonstelhnflsboekjes 
De laatste jaren geeft Let
land ter gelegenheid van 
grote tentoonstellingen 
speciale boekjes uit. Dit 
jaar gaat het om twee 
stuks. 
Op 22 mei opende The 
Stamp Shou) 2000 z'n 
poorten en verscheen 
nummer i. In het boekje 
zitten zes zegels van 40 1. 
De zegel staat in het te
ken van de literatuur van 
Letland en eert de dichter 
Aleksandrs Caks. 
Het tweede boekje zou op 
27 oktober verschijnen, 
als de tweejaarlijkse Mes-
se in Sindelfingen plaats
vindt. 

Libië 
Septemberreuolutie 
Libiè gaf in het verleden 
twee postzegelboekjes 
uit: één in 1966 en één in 
1977. Afgelopen jaar - zo 
bleek kortgeleden -
kwam nummer drie uit. 
Het boekje verscheen op 
I september, de dertigste 
verjaardag van de revolu
tie. De inhoud wordt ge
vormd door een blok van 
dertien zegels: twaalf 
normale van 100 en één 
kolossale (57 bij 85 mm!) 
van 200 dh. 

30T-ANNIVEnSARV OF Is SEi VHLH HE VOL UT1ÜM999 

Op de uoorajde Mn het boekje is Gaddaji prominent aaniuezig. 

Kleurrijke plaatjes geven 
een beeld van het heden
daagse Libië. 

Maleisië 
Traditionele boten 
Vier boten uit vroegere 
tijden staan afgebeeld op 
de postzegels in een 
boekje van Maleisië, dat 
op 15 april is verschenen. 
De vaartuigen voeren 
oostelijk van het land en 
ze vallen op door hun bij
zondere vormgeving en 
kleurige versiering, ver
moedelijk een gevolg van 
de invloed van de bewo
ners van het nabije Thai
se Patani. Ze werden ge
bruikt voor de visvangst. 
De boten bieden plaats 
aan twintig personen. 
Het boekje bevat twintig 
van deze postzegels. Ze 
hebben elk een waarde 
van 30C. 

Zeeland het voorbeeld 
van Nederland en nog 
wat andere landen volgt; 
herdrukken van boekjes 
met permanente zegels 
geschieden met een ge
wijzigde reclame. 
Boekje 8g (met de tien 
zelfklevende landschap
zegels van 40 c.) ver
scheen in 1998. In dat
zelfde jaar verscheen al 
een gewijzigde herdruk 
en vorig jaar nog twee. 
Dit jaar werd de reeks 
vervolgd op ig mei (recla
me voor Stamp Focus) en 6 
juni (Stamp Hunters). 

Portugal 
Vogels 
Inheemse vogels zijn te 
vinden op de op 2 maart 
uitgekomen Portugese 
boekjes van 520 e. (tien
maal 52 e.) en i.ooo e. 
(tienmaal 100 e.). Afge-

Voorzijdc van het boekje van Maleisië. 

Moldavië 
Europa 
Op 9 mei kwam de post
dienst van Moldavië met 
een boekje met daarin zes 
Europazegels van 3 1. De 
datum is volgens de tekst 
op het kaftje niet hele
maal toevallig: het is dag 
waarop in 1950 Robert 
Schumann de basis voor 
de latere Europese Unie 
legde. 

Nieuw-Zeeland 
Reclameteksten op land-
schapsbockje 
Het lijkt erop dat Nieuw

beeld zijn de steenarend 
en de jan-van-gent (bas-
saangans). De zegels in 
de boekjes zijn zelfkle
vend. 

Singapore 
Jipec,Jeali, Hurray, Yes, 
Happy 
De cursief gezette woord
jes hierboven vormen de 
kreten op de zegels in het 
nieuwe wenszegelboekje 
van Singapore. De in felle 
kleuren en vlotte vormge
ving gestoken zelfkleven
de zegels zullen bij jon
geren zeker in de smaak 

vallen. Het gaat om tien 
zegels zonder waarde
aanduiding For Local Ad
dresses Only (nu 22 c ) . 

Herdruk 
Van het in 1997 versche
nen boekje met zegels uit 
de transportserie (met de 
afbeelding van een riksja) 
verscheen onlangs een 
derde herdruk. 

Slowakije 
Kinderzegel Unicef 
Op I juni gaf de Slowaak
se post een boekje uit 
met tien kinderzegels van 
5.50 k. Afgebeeld zijn 
door kinderen getekende 
'Dieren van de regen
boog'. Op de zegel staat 
ook het logo van Unicef. 

Sri Lanka 
Lan^ geen boekjes 
Onder de landsnaam 
Ceylon gaf Sri Lanka in 
de periode 1905 tot 1950 
twintig postzegelboekjes 
uit. Daarna bleef het - op 
dit gebied althans- een 
halve eeuw stil. 

Zeldzame paddestoelen 
Op 28 juni volgden twee 
boekjes met afbeeldingen 
van zeldzame paddestoe
len: vijfmaal 5 k. en vijf
maal 5.40k. 

Vatikaan 
Were\d}eugddag 
Van 15 tot en met 20 au
gustus werd in Rome de 
vijftiende Wereldjeugd-
dag gehouden. Jongeren 
uit de gehele wereld kwa
men naar de Eeuwige 
Stad en probeerden met 
elkaar wegen naar vrede, 
rechtvaardigheid, vrij
heid en liefde te vinden. 
Ter gelegenheid van deze 
bijeenkomst gaf de post
dienst van het Vatikaan 
op ig juni een serie post
zegels uit. Eén van de ze
gels, die van i.ooo 1., is 
ook per vier in een boekje 
verkrijgbaar. De zegels 
zijn, en dat is voor het Va
tikaan een noviteit, zelf
klevend. Het boekje is in 
een oplage van 200.000 
stuks vervaardigd door Jo-
han Enschedé. 
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I P Citta del Vaticano 

Kajtje van het nieuuje boekje van Vatikaanstad. 

Pas kortgeleden bleek dat 
er op 3 februari van het 
vorig jaar weer een boek
je verscheen. Het bevat 
tien postzegels van i r. 
met afbeeldingen van 
dansers. 

Taiwan 
Nieuwjaar 
Passend in de serie uitgif
ten die het jaar 2000 tot 
thema hebben, verschijnt 
er op I december in Tai
wan een postzegelboekje 
met nieuwjaarszegels. 
Het boekje kost $ 42 en 
bevat twaalf postzegels 
van $ 3.50. 

Tsjechië 
Voor de]eugd 
Op 30 mei gaf de Tsjechi
sche post een boekje uit 
met acht postzegels van 
5.40 k. Afgebeeld is een 
'vrolijke' wekker en een 
opgewekt vogeltje. 

Verenigde Staten 
Geen kerstboekjes ditjaar 
Omdat er nog stapels 
boekjes van vorig jaar 
over zijn, zou de Ameri
kaanse postdienst beslo
ten hebben dit jaar geen 
nieuwe te laten drukken. 
Omdat ook de tarieven 
intussen niet gewijzigd 
zijn, kan dat zonder veel 
bezwaar. 
Zou het verminderde ge
bruik te maken kunnen 
hebben met de vele mo
gelijkheden om via inter
net wensen te versturen? 

IJsland 
Europa 
Het bekende Europa
boompje is ook in een 
IJslands postzegelboekje 
terechtgekomen. De in
houd bestaat uit tien van 
deze zegels in een velle
tje. Elke zegel heeft een 
waarde van 50 kronen. 



Het IJslandse Europazeflelbockje van dit jaar. 

Zweden 
MedaiUekandidaot 
Zweden wenste de olym
pische ploeg op 17 au
gustus succes met de uit
gifte van een postzegel
boekje waarin vier deel
nemers in verschillende 
disciplines staan afge

beeld: Ludmila Engquist 
(hordenloopster), Fred-
rik Palm (windsurfer), 
Magnus Petersson 
(boogschutter) en Lena 
Malm (strandvolleybal). 
De vier zegels kosten elk 
8k. 

Zeljl<levende postzegels 
Het heeft lang geduurd 

Kajtje en ze^dinhoud van het 
Zweedsi olympische boelge. 

4 st fcimatkcn ^ 
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voordat ook Zweden zich 
waagde aan zelfklevende 
postzegels. Op 17 augus
tus verscheen een boekje 
Hemelse voortekens met 
zes postzegels waarop 
foto's van uiteenlopende 
weersoorten te zien zijn. 
De zegels zijn zonder 
waarde-aanduiding. Ze 
zijn voor binnenlandse 
brieven en hebben nu een 
waarde van 5 k. 
Voor het komend jaar 
staan er twee zelfkleven
de uitgiften op het pro
gramma. Men ziet het 
voorlopig als een aanvul
ling op de aloude gegom
de postzegels. 

Zwitserland 
Drie boekjes in september! 
Zwitserland heeft een 
lange boekjestraditie. 
Vele jaren betrof dat dan 
boekjes met permanente 
zegels en boekjes met Pro 

Juuentute-zegels. In 1989 
kwamen er boekjes met 
Pro Patria-zegels bij. 
Sinds enkele jaren ver
schijnen er ook bijzonde
re boekjes en boekjes met 
gelegenheidszegels. 
Op 15 september komen 
er maar liefst drie bij: een 
boekje met vier verschil
lende zegels van 70 c. 
met kindertekeningen 
(het buitenaardse, blik 
onder de zon, de vol
maakte wereld en mijn 
stad), een tweede met 
aandacht voor het onder
deel triatlon (zwemmen, 
fietsen, hardlopen, alle 
drie op zegels van 90 c.) 
en tenslotte een boekje 
met dienstzegels voor het 
Internationaal Olym
pisch Comité. Het bevat 
zegels van 20 c. (geel) en 
70 c. (groen) met afbeel
dingen van bloemen. 

''HIER HAALT ABRAHAM DE MOSTERD" 
SPECIALE NAJAARSOPRUIMINGEN NEDERLAND 
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Dirk N. Sluis Piiilatelie-C.Buddingh'liof 168,1628 WL HOORN 
tel: 06-55884387 / 0229-261611. Fax 0229-264013. Giro 528501 
Email: des.sluis@planet.nl Binnenkort: www.stamps-dns.nl 

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

U komt toch ook? * 
Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2000 

46" CAPELSE POSTZEGELBEURS ! 
Capelle aan den IJssel, in deTrefterp, Marsdiep 1 

* Vele handelaren met voor ell< wat wils 
* "Dubbeltjeshoel<", meer dan een half miljoen postzegels 
' Toegang gratis * Eindpunt metro 'de Terp'/Capelle. 
* Overdekt gratis parkeren! 
Openingstijden beide dagen van 10.00 - 17.00 uur. 

IJ (FILA TELISTENVERENIGING) 

SSEL-& LEKSTREEK 
Voor inlichtingen Tel 0180 - 317897 (Hr WT lïath) 

LAATSTE BEURS IN 2000: 25 EN 26 NO V E M B E R 

NIJNEEGSE 
POSTZECELVEILING N.P.V. 

Onze 80ste veiling wordt geliouden op 
30 september a.s. in hotel Belvoir. 
Ontvangt u onze catalogus nog niet? 
Stuur dan even een briefkaaiije naar N.P.V. 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt hem voor de veilingen in 
2000 en 2001 gratis thuis. 

Voor de volgende veilingen l<an steeds goed 
materiaal ingezonden worden. 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

¥ÄN ¥LIIT 
V^ij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels v/elke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partij-
en etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan. Met ons aanbod van meer don 500 partijen zijn v/ij de grootste op 
dit gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: ^ÜBM. 
PZH Fa. Van VLIET Geopend woe.-vr. 11.00-17.00 m^% 
Molecatenlaan 16 b zat. 11.00-16.00 ̂ ^ ^ J ' 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) ^ T 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 Email VWLIETUG@WXS.NL 
Website; www.pzh-vanvliet.nl 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

GROENLAND-IJSU\ND-FINU\ND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

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

Faxnr. 0313-413295 
E-mall: pzhronh@bart.nl PZH RON HERSCHEIT 

n - . .* «>x .X 'e'- "" 49 69 234131 
Rudolf Steltzer fax oo 49 69 233370 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegeiveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 |:ranl<furt/Main 

mailto:des.sluis@planet.nl
http://www.stamps-dns.nl
mailto:VWLIETUG@WXS.NL
http://www.pzh-vanvliet.nl
http://pzhronh.filasoft.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


BS üf w 

i '4A BOIJWCENTRyH - ERPEN 
JMi ¥AN RiJSWyCKLAi4N 191 

ORGANISATIE: NiPA TEL.: (03) 644 37 37 - FAX: (03) 644 38 38 

OP ZATERDAG EN ZONDAG 

^f< fOh^ ^ff^^^ 

van 10 u. - tot 18 u. - in zaal 2 en 3. 

Voor méér dan 1 0 0 . 0 0 0 fr. 
te winnen via uvif 

aan prijzen 

GRATIS EXPERTISESTAND VOOR UW BELGISCHE ZEGELS 

INKOM: 100 F - GELDIG VOOR ZATERDAG EN ZONDAG 

. ^ A 
DE GROOTSTE POSTZEGELBEURS VAN BELGIË 



'1X3 EN 3X1 ' IN GEMEENTE
ARCHIEF ROÏÏERDAM 

'Dobbeltraditie' levert tentoontstellingsnaam op 
D O O R G E R T H O L S T E G E , H A R E N 

511 

De titel 7x3 en3x1 is ont
leend aan een vast punt 
in de vergadering van de 

PhilatelistencluD Rotterdam, 
die sinds ongeveer 1950 op ie
dere tweede dinsdag van de 
maand in het Beursgebouw - te
genwoordig het World Trade 
Center- in Rotterdan bijeen
komt. Die vergaderingen heb
ben bijna altijd dezelfde agen
dapunten. Tijdens het hoofd
agendapunt gaat een collectie 
van één van de leden rond of 
geeft iemand een voordracht. 
Zo hield drs. K. Bruinstroop, 
president-directeur van johan 
Enschedé en Zonen, in mei jl. 
een uiteenzetting over het verle
den, maar vooral over de toe
komst van zijn bedrijf Soms 
bestaat het hoofdpunt uit het 
rondgaan van twee ä drie al-
bumbladen van ieder van de 
aanwezige leden. 
Na het hoofdpunt van de agen
da komt dan het wonderlijke 
punt '1x3 en 3x1'. Sinds ngno 
gaan dan de dobbelstenen 
rond. In de eerste ronde ('1x3') 
gooit ieder van de aanwezige le
den in één keer drie dobbelste
nen. De eerste en derde prijs 
zijn respectievelijk voor het lid 
de hoogste (maximaal 666 pun
ten) en het lid met de één na 
hoogste worp. De tweede prijs 
gaat naar de laagste worp 
(laagst mogelijke score: m 
punten). Als er gelijk wordt 
geëindigd moeten de desbe
treffende leden opnieuw gooi
en, waarbij de curieuze regel 
wordt toegepast dat de winnaar 
inderdaad ais zodanig wordt 
vastgelegd, maar dat de verlie
zer geheel uit het klassement 
verdwijnt. Met andere woorden, 
in het zeldzame geval dat twee 
leden 666 hebben geworpen, 
wordt de winnaar van de twee
kamp nummer ^ en krijgt de 
verliezer niets. Bij de tweede 
ronde ('3x1') gooit men drie
maal een dobbelsteen en wor
den aan de vijf beste werpers 
geldprijzen toegekend. De eer
ste prijs bedraagt f 1.50, de 
tweede f 1.-en de derde tot en 
met vijfde prijs respectievelijk 
60, 50 en 40 cent. De genoem
de bedragen - dat zal duidelijk 
zijn - dateren van ver voor de 
oorlog en zijn sindsdien nooit 
meer verhoogd. 

Onder de enigszins wonderlijke titel 1x3 en 3x1 houdt de 

Philatelistenclub Rotterdam van 15 tot en met 28 

september 2000 een bijzondere 

propagandatentoonstelling in het Gemeentearchief, 

Hofdijk 621, bij het Hofplein in Rotterdam. De aanleiding 

is het 95-jarig bestaan van de club. 

GEEN CLAIMS 
Voor de jaarvergadering in de
cember worden de 'nx3'-resulta-
ten over het gehele jaar door de 
secretaris opgeteld en tijdens 
de jaarvergadering krijgen de 
winnaars hun prijzen, bestaan
de uit zegels of- meestal - post
stukken, uitgereikt. Ook de 
geldprijzen van het '3x1' worden 

bij elkaar opgeteld. De geldprij
zen worden in de jaarvergade
ring ter beschikking van de win
naars gesteld, maar er zijn geen 
leden meer die zich kunnen her
inneren dat iemand ooit zijn 
prijs bij de penningmeester 
heeft opgevraagd. Voor de oor
log zal dat ongetwijfeld wel an
ders zijn geweest... 

Na het 1x3 en 3x1 vindt de rond
vraag plaats waarin vaak heel 
bijzondere zaken worden bedis
cussieerd die de filatelie in de 
breedste zin des woords aan
gaan. 
De Philatelistenclub Rotterdam 
bestaat uit tussen de veertig en 
vijftig leden, waarvan een groot 
deel (meestal tussen de vijfen
twintig en vijfendertig) iedere 
maand naarde vergadering 
komt. De ballotage is vrij streng 
en heeft betrekking op de filate-
listische prestaties van een kan-
didaatlid. Men kan zich dus niet 
als lid opgeven, maar moet 
door een van de leden worden 
voorgedragen. En zelfs dat leidt 
niet altijd tot een lidmaatschap. 

COLLECTIE-VAN REDE 
De tentoonstelling omvat een 
honderdtal kaders, waarin de le-

S T A A T S B E D R I J F D E R P T T 
Kantoor te f >1 .en Volgnr / 

FRANKEERING BIJ ABONNEMENT 
van NIET-PERIODIEKE gedrukte stukken of monsters. 

Os ondergeteekendflt^.V, üuUtö -oon -ft Vwinnn 
(naam en adres van den afzandw) v«rzo«kt (rankearlng b\j abon
nement van j ̂  

31')X+2iat>*i:,.y>3 »t"k» drukwerken') ' p y^ .üQ 
xxxxxxxxÄXXxxxx«tuk» monsters'), ^ ^~\ i l b , 4 S 
welke h)j hierby ter verzending aanbiedt. 
Handteekenlng. 
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BEREKENING VAN HET VERSCHULDIQDE PORT. 
Qawicht per stuk i ^ , , g. Port por stuk cent 
a. Qeadresseorde verzending RZXl ^ i-t ~ * ' /9 ,ö t is 

Ongeadresseerde verzending'} x 

gnnloht i . SO a^iua, 

Blütt I 74. ÜB 
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Blljfl 

liCHTPDSIt^ßjtfD lüCMPBaiasSilJtflC ÜJOfTWSTBBieSÄIII! atKIPKT ̂ S S M ! OiffllPBr SB:a,^''^ 

sjesta^ß, ionPiK nswwa iüKT^TESKA^ ji-vr-xTCi^t^ jXFT^rn!Ea>r 

yoorbeeld van een stuk zoals dat op de tentoonstelling zal worden getoond en in het boek '7x3 en 3x7' zal worden besproken Het betrefl de 
voor- en achterzijde van een formulier 'Frankenng bij abonnement', waarbij het totale te verantwoorden bedrag voor 5 ̂ n geadresseerde 
stukken en 75393 ongeadresseerde stukken is voldaan Voor de geadresseerde stukken werd voor het niet-afgebundelde deel (2 120 stuks) geen 
korting verleend, terwijl lo procent korting werd gegeven op de verzendkosten van de 3 797 stuks die wei afgebundeld waren De ongeadresseer
de stukken werden bezorgd met een korting van zelfs $0 procent Het totale te verantwoorden bedrag wasfigo ^^, dat infrankeerzegels, maar 
op de achterzijde vooral doormiddel van inmiddels totfrankeerzegels omgedoopte luchtpostzegels van de emissie-ig2Q is voldaan 
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fert pakketbegeleidingskaart behorend bij een pakket van 3 700 eram, verzonden op 28 sep

tember van Overveen naar Halte Het port bedraagt 7ï2'/^ cent, het remboursrecht 10 cent 

den van de Philatelistenclub 
Rotterdam bijzondere delen 
van hun collectie tonen. De na
druk ligt daarbij op de weten
schappelijke en minder op de fi
nanciële waarde. Als bijzonder
heid toont het Museum voor 
Communicatie materiaal uit de 
collectie van de in 1953 overle
den Rotterdamse verzamelaar 
Willem van Rede. Deze collectie 
was aan de gemeente Rotter
dam nagelaten, die bij de ope
ning van de tentoonstelling offi
cieel in eeuwigdurende bruik
leen aan het Museum voor 
Communicatie wordt gegeven. 
Elders in dit blad  zie 'Zee
straat 82'  is meer over Van 
Rede te lezen. 

De tentoonstelling wordt ge
houden van vrijdagavond 15 
september (als de opening 
wordt verricht) tot en met don
derdagmiddag 28 september. 
In het weekeinde van 16 en 17 
september zal van 11 uur 's 
morgens tot vijf uur 's middags 
een aantal gerenommeerde 
handelaren aanwezig zijn. In 
het daaropvolgende weekeinde 
(23 en 24 september) is de ten
toonstelling gesloten. Op de in 
de periode van 15 tot en met 28 
september vallende werkdagen 
is de tentoonstelling geopend 
van 9 uur 's morgens tot vijf uur 
's middags. Er zijn altijd een of 
twee leden van de club aanwe
zig zijn om belangstellenden 

INHOUD JUillEUMBOEK 
Hieronder staan de bijdragen vermeld 
die in het jubileumboek 1x3 m 3x1 te vin

den zijn Hoe u het boek kunt bestellen 
leest u in bijgaand artikel. 

J.D.H, van As: 
De eerste proefvlucht uati Amstcrdom per KLM 
naar NederlandsIndie in 1928 en ujat hier

aan uoorqf^in^, 
C.F.e.G. Boissevain: 
Niet begrensd door de ruimte tian de beurs o/ 
de uJonintj  de uerzameimtj va'!\ Willem uan 
Rede; 
A.Dekker, R. van den Heuvel, H.E.R. 
Sandberg en J. Veraart: 
De Nederlandse pakketpostdienst m het bin

nenland en naar het buitenland in de periode 
18821892; 
G. A. Geerts: 
Beknopte tjeschiedenIS van de ueldpost van de 
'grande armee' tijdens de ueldtocht naar Rus

land in i8 i2 onder leiding uan Keizer Napole

on; 
J.J. Heijboer. 
De 'postboden' van Tholen op Bergen op 
Zoom; 
F. van den Heuvel: 
Bussrechttariefuan 50 cent 
R. van den Heuvel: 
Het bewaren van post; 
G. Holstege. 
Persoonlijke correspondentie tegen drukujerk

tancf; 

H.T. Hospers: 
Frankering bij abonnement uan 1892 tot 
1940; 
A. van der Linden: 
Communicatie in de uoormalige DDR en Post

ujui;fsendungen; 
C. Mikkers: 
Het opzetten uan een uerzameling gebruikte 
jrankeerzegels uan GrootBrittannie, tijpeMa

chin; 
J. Oosterboer: 
Klussendorfmachmestempels en khandstem

pels uit de kerst en nieuujjaarsperiode 1999 m 
het raijon Rotterdam; 
R. Reyngoud: 
Er zit muziek in aantekenstrookjes; 
A. Ritmeester: 
Nederlandse treinbrieuen en zegels; 
| .F . Rodenburg: 
Delpourse'; 
T.B. StemerSpork: 
De portzegels 10 cent van 1870  ouer een 
randje blauu» meer o/minder; 
P. Storm van Leeuwen; 
De erfenis uan Koning Leopold II, 
H.J.Trip: 
De PTTDienst Luisteruergunningen, een apart 
uerhaal, 
J. Vellekoop

Mebuscatalogi m oorlogstijd, 
E Voerman: 
Domuieg plezier in postzegelen ojeen pleidooi 
uoor Charlotte; 
L.B. Vosse: 
De initiaalopdrukken uan Palembang. 

uitleg te geven over het ten

toongestelde. 

JUBILEUMBOEK 
Op de tentoonstelling is ook 
het boek 7xj en3x7 te koop. In 
deze publicatie behandelen de 
leden in een aantal artikelen uit
eenlopende onderwerpen. Hier
boven ziet u welke bijdragenin 
het boek te vinden zullen zijn. 
Het jubileumboek 7x5 en 3x7 is 

op de tentoonstelling verkrijg
baar voor f27.50. Als u niet in 
de gelegenheid bent de exposi
tie te bezoeken kunt u het ook 
bestellen voor f32.50 (inclusief 
f5. verzendkosten) door het 
genoemde bedrag over te ma
ken op Postbankrekening 
459373 tsn name van de Phila
telistenclub Rotterdam, afde
ling Verkoop in Maassluis. 

CEHTtNAOIO Ol 

LEOPARDI 

Mn 

MM 

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

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 109 
16 september 2000. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 15 september van 14.00  20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur11.30 uur, de l<ollel<ties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze volgende 
veiling, nr. 110, te houden op 11 november 2000. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

Ui 
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SUCCESSEN VOOR NEDERLANDSE 
DEELNEMERS AAN WIPA2000 

\* * 

— 
1 

»EP 
De heer A.T.M. Poos uit Nijmegen goftijdensWIPAzooo op een boeien
de en bezielende mijze toelichtingen op zijn uerzameling, geujijd aan de 
componist Gustau Mahler. 

Op de internationale ten
toonstelling WIPA2000 
die van 30 mei tot en met 
4 juni in de Oostenrijkse 
hoofstad Wenen werd ge
houden kon slechts een 
beperkt aantal Neder
landse verzamelingen 
worden bewonderd. Dat 
lag niet aan de belang
stelling van de Neder
landse verzamelaars om 
aan deze grote en goed 
georganiseerde tentoon
stelling deel te nemen, 
maar aan de beschikbare 
ruimte. Van de in totaal 
achtduizend aangemelde 
kaders konden er maar 
2.500 geplaatst worden; 
daardoor behoorden be
trekkelijk weinig Neder
landers tot de uitverko
ren inzenders. De vol
wassen inzenders be
haalden de volgende be
kroningen: 

Groot Goud: J.A. Rompes, 
95 punten voor 'Hungary 
Prestamp Period 1752-
1850' en A.J.J.IVl. van 
Deutekom, 95 punten 
voor 'The League of Na
tions, no Guarantee for 
Peace' (hoogste bekro
ning voor een themati
sche inzending op deze 
tentoonstelling; de in
zender kreeg ook een ere
prijs). 
Goud: F.J.A. Driesens, 91 
punten plus speciale prijs 
voor 'Lombardei 1700-
1814' en B.M. Goofers, 91 
punten voor 'Lokale und 
internationale Aspekte 
der Niederländischen 
Postgeschichte bis 1815'. 
Groot Der̂ uld ziluer: H. van 
Dooremalen, 86 punten 
voor 'Postgeschichte 
Brünn bis 1869'. 
Verzilverd brons: IVlevr. 
G.C. Bakker-Bakker, 66 

punten voor 'Der Schre
bergarten, meine Lust 
und mein Leben'. 
Bij de jeugd waren de be
kroningen als volgt: 
Groot ziluer: G. TSchroots, 
78 punten voor 'Das 
Fahrrad und die Post' en 
B. Sikking, 75 punten 
voor 'The Development 
of Transatlantic Avia
tion'. 
Ziluer: Amsterdamse 
Postzegel Jeugd Club, 70 
punten voor 'Zwerg zwi
schen den Riesen-
Liechtenstein'. 
De literatuurinzendingen 
leverden de volgende be
kroningen op: 
Verziluerd brons: J. Groene-
veld en H. TSchroots, 67 
punten voor 'Van Brie

venbus tot Watermerk'. 
Brons: NVPVL, 63 punten 
voor het mededelingen
blad van deze vereniging. 
Niet alleen deze inzen
ders, maar ook de heer A. 
Poos uit Nijmegen lever
de een bijzondere bijdra
ge aan WIPA2000. Zijn 
bijdrage bestond uit een 
expositie van filatelis-
tisch en niet-filatelistisch 
materiaal over de compo
nist Gustav Mahler, 
waarmee een aparte zaal 
in het tentoonstellings
gebouw was ingericht. 
De heer Poos was bijna 
de gehele tijd bij zijn ex
positie aanwezig en gaf 
daarbij op boeiende en 
bezielende wijze uitleg 
aan de bezoekers. 

HUISVESTING BONDSBUREAU: 
COMMISSIELEDEN GEZOCHT 

Het Bondsbestuur zoekt 
al geruime tijd naar een 
andere huisvesting voor 
het Bondsbureau om de 
huidige huurkosten te 
verminderen. Tot nu toe 
heeft het bestuur geen 
andere bureauruimte 
kunnen vinden. Daarom 
is besloten een speciale 
commissie in te stellen 
die zich gaat bezig hou

den met het vinden van 
geschikte accommodatie. 
Leden die belangstelling 
hebben om deel uit te 
maken van deze commis
sie en (bij voorkeur) 
woonachtig zijn in het 
centrum van het land, 
worden verzocht contact 
op te nemen met het 
Bondsbureau, telefoon 
030-2894290 of e-mail. 

VOORZITTERSVERGADERING OP 
20 JANUARI 2001 IN NIEUWEGEIN 

De besturen van de ver
enigingen worden erop 
geattendeerd dat in 2001 
de jaarlijkse voorzitters
vergadering zal worden 
gehouden op 20 januari 

in Nieuwegein. Nadere 
informatie en de 'verga
derstukken' worden be
gin december aan de ver
enigingen toegezonden. 

OVERLEG REGIOBESTUREN MET 
BONDSBESTUUR WAS NUTTIG 

Op 13 mei hebben de af
gevaardigden van de ac
tieve regio's uitgebreid 
overleg gevoerd met de 
voorzitter en de vice-
voorzitter van het Bonds
bestuur. Behalve afge
vaardigden van de regio's 
I, 2 Oost, 7, 8 en 9 waren 
ook het Landelijk Overleg 
Gespecialiseerde Vereni
gingen (LOG) en Jeugd 
Filatelie Nederland (JFN) 
vertegenwoordigd. In dit 
overleg kwam een aantal 
belangwekkende zaken 
aan de orde. 
Allereerst is de positie 
van de regio's ten opzich
te van de Bond bespro
ken, waarbij duidelijk 

naar voren kwam dat de 
regio's bijzonder belang
rijk zijn voor het beleid 
van de Bond. In een kort 
overzicht werd vastge
legd wat de regio's voor 
de verenigingen in de re
gio en ook landelijk kun
nen doen. Dit overzicht 
wordt te zijner tijd aan 
alle verenigingen ge
stuurd als onderdeel van 
het Bondsvademecum. In 
het overleg is naar voren 
gebracht dat het mogelijk 
moet zijn om tot een Re
gioraad te komen. Deze 
Raad dient te bestaan uit 
afgevaardigden van de re
gio's en moet het over
legorgaan worden van de 

regio's (en dus de vereni
gingen) en het Bondsbe
stuur. Beleidsaspecten 
van het Bondsbestuur 
dienen in deze Raad te 
worden besproken, ter
wijl de Raad uiteraard 
ook zelf met beleidsvoor
stellen kan komen. Men 
was van mening dat zo'n 
overlegorgaan efficiënter 
kan zijn dan de massale 
voorzittersvergadering. 
De toekomst zal dat moe
ten uitwijzen. 
Het LOG gaat zijn positie 
in het regiogebeuren na
der uitwerken en bekijkt 
op welke wijze het de ge
wenste inbreng kan reali
seren. JFN wil graag mee
werken in het regioge
beuren, maar denkt dat 
het geen specifieke func

tie kan vervullen in de Re
gioraad. Wel ligt het in 
de bedoeling de regio's 
van de Bond en van JFN te 
coördineren. Uit deze 
vergadering is zonder 
meer gebleken dat de ge
dachte om een en ander 
van onderen af op te bou
wen door de regio's posi
tief wordt ervaren. Het 
reactiveren van de regio's 
3 en II werd door de aan
wezigen als zeer belang
rijk gezien; hoe meer re
gio's in de Raad samen
werken hoe beter deze 
Raad zijn taak kan vervul
len ten dienste van de 
verenigingen. 
De volgende bijeenkomst 
is vastgesteld op zaterdag 
II november op het 
Bondsbureau in Utrecht. 

http://www.nbfi'.nl
mailto:bondsbureau@nbfv.nl


OVERZICHT VAN AANBIEDINGEN 
VAN DE SERVICE-AFDELING 
io6 
log 

124 

040 
009 
079 

080 

085 

086 

105 

107 

116 

" 7 

042 
082 

053 
115 

112 
014 
074 

103 
051 

073 
122 

065 
015 
078 
096 

Arts: Het briefpostwezen te 's-Hertogenbosch 22,00 
Bakker: Catalogus postagentstempels van 
Nederlandse schepen 12,00 
Baki<er, SJ.: Communicatiemogelijkheden van 
geïnterneerden en krijgsgevangenen in Australië 
in de Tweede Wereldoorlog 150,00 
Benders: Postal History Curasao 99,00 
Blom: Postinrichtingen 1850-1906 40,00 
Bondsreeks nr i: Stempelrubriek NMP, 
deel 11922-1939 31,00 
Bondsreeks nr 2: Stempelrubriek 'De Philatelist', 
deel II1927-1939 43,50 
Bondsreeks nr 3: Franssen - Postgeschiedenis 
Weert 57i50 
Bondsreeks nr 4: Sleeuw - Nederlands-Indië 
Emissies i870-'83-'g2 (verbeterde uitgave) 42,50 
Bondsreeks nr 5: Steiner-Spork - Nederland, 
De portzegel 5 cent type B van 1870 30,00 
Bondsreeks nr 6: Heuvel, van den - Binnenlandse post-
tarieven naar afstand, i sept. 1850 tot i jan. 1871 37,50 
Bondsreeks nr 7: Heuvel, van den - Emissie Juhana 
Regina 1969-1986 
Bondsreeks nr 8: Siem - Moderne thematische 
filatelie 
Bondsreeks nr 9: Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de circulaire aanschrijvingen (enz.) 
van het Hoofdbestuur der Posterijen 1870 -1895 
Bondsreeks nr 11; Heuvel, van den - Alfabetisch 
register op de verzameling van voorschriften 
betr. de Post- en Telegraafdienst 1895-1910 
Bondsreeks nr 12: Siem - Moderne themarische 
filatelie deel 2 
Braake, Ter: Korte kroniek van de geposte brief 
Bulterman: Nederlands-Indië, langstempels 
1864-1913 der hulpkantoren bestelhuizen; 
tevens herzien kantorenschema 
Bulterman: Japenese Occupation (Eng.) 1942-45 
Bulterman: Republik Indonesia, postwaarde-
stul<ken 1945-1049 
Catalogus Belastingzegels Nederland 
Club Rotterdam: 12 Filatelistische essays 
Costa, Da: Binnenlandse en internationale 
posttarieven van Nederland 1850 -1990 
Dai Nippon: Weense druk 
Dai Nippon: Catalogus Republiek Indonesië 
i7-8-'45 / 27-i2-'49 
Delbeke: Post vanuit de Nederlanden 1813-1853 
Delbeke: Nederlandse Scheepspost Nederiand-
Oost-Indië 1610-1900 (incl. stempelcat.) 
Dieten, Van: Proevenboek 
Doorn, Van: Nederlandse Oorlogspost deel 2 
Flier, A. van der: Basisboek Filatelie 
Flier, A. van der; Filatelie van A tot Z 

36,00 

16,00 

28,50 

31,00 

27,00 
20,00 

27.50 
36,00 

63-50 
47.50 
10,00 

29,50 
35,00 

35.00 
71,00 

115,00 
141,00 
25,00 
16,00 
12,50 

lOI 
123 
114 
092 
026 
108 
002 
003 
118 
004 

005 
097 
102 
" 3 
043 

o n 
012 
069 
070 
048 
090 

126 

099 
068 

021 
076 
030 
093 
121 
087 
087a 
087b 
087c 
o87d 
087e 
058 
018 
047 

094 

119 

125 

Geuzendam, ten: PostwaardestuI<kenvan 
Nederland en Overzeese rijksdelen (7e editie) 42,50 
Goede, de: Postkantoor in een Biltsche Herbergh 25,00 
Goldhoorn: De onbestelbare brief 
Hager: Nederlandse Autopostkantoren i939-'94 
Hammink: Geschiedenis van de Pokomachine 
Horn: Postzegelboelqes Handboek 
Ickenroth: Rijkspostin Limburg 
Jeugd, JFN: ABC deel i 
Jeugd, JFN: ABC deel 2 
Jeugd, JFN: ABC deel 3 
Jeugd, JFN: Ongewenste uitgiften en 
maakwerk in de filatelie 
Jeugd, JFN: Woordenlijst F/N + D/N + E/N 
Jonkers: Nieuwe Republiek 
Kooij, van de: Rotterdamse plaatsnaamcode 
Korte, de: Eenvoudige belastingzegels Nederland 10,00 
Korteweg: 300 jaar Postmerken van Nederland 
(herdruk) 
Loo, van de: Vervalsingen deel i 
Loo, van de: Vervalsingen deel 2 
Maandblad: Cumulatieve index 1922-1950 
Maandblad: Cumulatieve index 1922-1980 
Maandblad: Cumulatieve index 1950-1980 
Petersen, J.G.E.: Postale perikelen in Hilversum 
tot 1944 
Ramkema, H.: Fiscaalzegels, Japanse bezetting 
Nederlands-Indië 1942-1945 en Gezag 
Republiek Indonesië 1945-1949 
Rijswijk: Persbrieven 
Sandberg: Enveloppen 
Sandberg: PTT in bevrijd Zuid-Nederland 
Stapel: Spoorwegbriefkaarten 
Storm van Leeuwen: Poststempelcatalogus 
Nederlands-Indië 
Tandingmeters 
TSchroots; Luchtvaart-en luchtpostencyclopedie 72,50 
Vellinga: Poststempels van Nederland (herdruk) 52,50 
Verhoeven: Catalogus Perfins Nederland en O.G. 48,00 
Vliegende Hollander: Nieuwe Luchtvaartcatalogi 35,50 
Voorafstempehng Nederland deel I-VI (ringb.) 140,00 
Voorafstempeling Nederland deel III 
Voorafstempehng Nederland deel IV 
Voorafstempeling Nederland deel V 
Voorafstempeling Nederland deel VI 
Voorafstempeling Nederland deel VII 
Vries, de: Postale Etiketten 
Wart, v.d.: Machinestempels 6e druk tot juh '91 
Wart, v.d.: Reclame- en gelegenheidsstempels 
Nederland (6e druk) 
Weeber-Kortekaas/Bakhuizen vd Brink: 
Rondom Beatrix 
Weijer, de: De Aantekenstrookjes gebruikt in 
Nederlands Nieuw-Guinea 
Wicheren Zabel: NiederlandeZiffernausgabe 
1876-1894 

40,00 
30,00 
35.00 
15,00 
36,00 
18,20 
13,20 
45,00 

13,20 
15.70 
23.50 
31,00 

67,50 
27.50 
27.50 
20,50 
42.50 
27.50 

36,00 

69.50 
26,00 
23.50 
39,00 
25,00 

142,00 
0.75 

11,00 
12,50 
17.50 
24,00 
24,00 
22,00 
30,00 

17,00 

7,00 

46,50 

85,00 

Kijirt u o o k e e n s o p d e w e b s i t e van d e B o n d ( w w w . n b f v . n l ) bij Service-afdel ing; daar w o r d t bij e e n aantal t itels 
van d e h ierboven a fgedrukte lijst e e n korte beschri jv ing v a n d e i n h o u d g e g e v e n . 

Alle pr i jzen van b o e k e n , ma te r i a l en en i n s i g n e s zijn inc lus ie f v e r z e n d k o s t e n . Bes te l l ingen w o r d e n u i tgevoerd 
n a be ta l ing o p P o s t b a n k n u m m e r 2015960 t .n.v. Service-afdel ing NBFV, P o s t b u s 4 0 3 4 , 3 5 0 2 HA Ut rech t . 
Buitenlandse bestellers m o e t e n rekening houden met extra portokosten! 
Verdere i n l i ch t ingen : L. van Dijk, Lek 5 4 , 1 7 0 3 KJ H e e r h u g o w a a r d ; tel . 072-5711935 

INSIGNES E.D. 
19 Speld 4,50 
32 Duif, sleutelhanger 6,00 
33 Duif, speld 6,75 
34 Duif, hanger/kettingi7,oo 
35 Bondsstropdas 25,00 

EMISSIE 1852 
(auteurs: van Balen-BIanken, 
Buurman, Poulie, Reed) 
5 cent Plaat III 40,00 
5 cent Plaat IV 40,00 
5 cent Plaat V (ringb.) 35,00 
5 cent Plaat VI 30,00 
10 cent Plaat I 40,00 
10 cent Plaat Ia Sup. 2 38,50 
10 cent Plaat Ia Sup. 3 63,50 
10 cent Plaat II 
10 cent Plaat III 
10 cent Plaat IV 
10 cent Plaat V 
10 cent Plaat VI 
10 cent Plaat VII 
10 cent Plaat VIII 
10 cent Plaat IX 
10 cent Plaat X 
15 cent 

40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
40,00 
60,00 

(andere delen uitverkocht) 

MATERIALEN 
Transparante hoezen van 
polypropeleen, 0.13 mm dik 
(prijzen per honderd stuks, 
maten: hoogte x breedte) 
091a 310x275 mm 
091b 300 x 2 7 0 m m 
091C 250 x270 m m 
ogid 300x213 mm 
091e 293 X 420 mm* 

50,00 
50,00 
50,00 
45,00 
43.75 

" verpakking van 20 stuks 

NUMMERS FILATELIE 
De prijzen per jaargang: 
ig64-nu (ex. porto) f 5.-
1950-1963 (ex. porto) f 10.-
Jubileumnummers: 1972 en 
1982 (ex. porto) f6.- per stuk. 
Exemplaren van Philatelie uit 
de jaargangen vóór 1950 kos
ten f 3 . - per stuk, losse exem
plaren van 1950 tot en met 
1963 f2.- per stuk en losse 
nummers van 1964 en later 
f i . - p e r stuk. 
Bestellingen uitsluitend tele
fonisch of schriftelijk bij L. 
van Dijk, Lek 54,1703 KJ 
Heerhugowaard; tel. 072-
5711935. U wordt aangera
den een lijstje met verlangde 
nummers op te sturen. 

ENVELOP DAG VAN DE POSTZEGEL 2000 
TIJDENS P05TEX IN APELDOORN 

O p 21 o k t o b e r geef t d e 
B o n d o p d e t e n t o o n s t e l 
l i n g Postex in A p e l d o o r n 
(20 , 21 en 22 o k t o b e r ) d e 
t r a d i t i o n e l e e n v e l o p ter 
g e l e g e n h e i d van d e D a g 
van d e P o s t z e g e l (n r . 32) 
ui t . B o v e n d i e n g e b r u i k t 
d e PTT o p z a t e r d a g 21 
o k t o b e r een b i j z o n d e r 
p o s t s t e m p e l , o o k ter g e 
l e g e n h e i d van d e D a g van 
de Pos t zege l 2 0 0 0 . 
De e n v e l o p is o p z a t e r d a g 
21 en z o n d a g 22 o k t o b e r 
ve rk r i jgbaa r o p de Postex 
bij d e s t a n d van de Servi
c e - a f d e l i n g v a n d e B o n d . 
De e n v e l o p k o s t ' b l a n c o ' 

f I . - e n m e t p o s t z e g e l e n 
s t e m p e l f 2 . 5 0 . Enve lop 
p e n m e t p o s t z e g e l en 
s t e m p e l k u n n e n bij d e 
v o l g e n d e a d r e s s e n voo r 
f 3 . 5 0 w o r d e n b e s t e l d : 

C o m i t é D a g van d e Pos t 
zege l R o t t e r d a m , Lode-
wijk N a p o l e o n l a a n 57 , 
4 9 0 4 LG O o s t e r h o u t , g i 
r o n u m m e r 1543700 

C o m i t é D a g van d e Pos t 
zege l A m s t e r d a m , Haya 
v a n S o m e r e n l a a n 50 , 
1187 RB Ams te lveen , g i -

Vc^ van de TostzegeC2000 

fnlkiifh SiillfrJam prn ffiiijt) i^m 

De enuelop die de Bond ter gcleflenheid van de Dag van de Postzegel zal uitgeven. 

r o n u m m e r 4 0 0 2 7 0 9 . 
B o v e n d i e n w o r d t d e e n 
ve lop v e r k o c h t t i jdens d e 

t e n t o o n s t e l l i n g Amster
dam 2 0 0 0 o p 2 8 e n 29 o k 
t o b e r in d e O o s t e r k e r k , 

K l e i n e W^i t tenburger -
s t r a a t i i n A m s t e r d a m . 

http://www.nbfv.nl
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7. VERVALSTE TAN
DINGEN [2] 

In de vorige aflevering 
van deze rubriel« werd 
getracht een antwoord te 
geven op de vraag waar
om vervalsers tandingen 
van bestaande zegels ver
anderen. In dit nummer 
borduren we nog wat 
voort op het thema 'ver
valste tandingen'. We be
handelen daarbij onder 
meer de feilbaarheid van 
keuringen en het feno
meen van de volledige 
natandingen. 

Onjuiste keuring 
Dat men het bij het keu
ren ook wel eens bij het 
verkeerde einde heeft, 
wordt met het nu volgen
de voorbeeld aange
toond. 
Een zegel van i gulden 
van Nederlands-Indiè 

(NVPH-nummer 60) met 
velrand en de velperfora-
tie Cl (zie afbeelding 22) 
werd bij een veiling door 
de koper als een natan-
dmg aangemerkt. De ver
koper liet me de bewuste 
zegel zien en in eerste in
stantie was ook ik de me-
nmg toegedaan dat er 
aan de boventanding was 
gerommeld. De verkoper 
toonde me echter vervol
gens het hoekpaar waar
van de zegel was losge
scheurd (afbeelding 23) en 
bij deze twee zegels was 
er absoluut niet bijge-
tand, zoals de afbeelding 
duidelijk maakt. Voor de 
losse zegel en het zegel-
paar zijn indertijd twee 
certificaten afgegeven, 
waarbij op het certificaat 
van de losse zegel werd 
genoteerd dat het exem
plaar afkomstig was van 
een hoekstuk, bestaande 

uit twee bovenzegels en 
een losse onderzegel. 
Een reconstructie van 
hoe het hoekstuk er oor
spronkelijk heeft uitge
zien toont ajbeelding 24. 
Zo blijkt weer dat verza
melaars (en keurmees
ters) niet voorzichtig ge
noeg kunnen zijn met 
hun oordeel of er aan een 
zegel geknoeid is of niet. 

Gedeeltelijk nasteken en 
nageperforeerde zijden 
Hoe kunnen we zien of 
een zegel is nageperfo-
reerd of nagestoken? Een 
goede vraag! Soms zijn er 
nog restanten te zien van 
een oud perforatiegat in 
de papierbrug (zie ajbeel-
dmg 25). De nieuwe per-
foratiegaten zijn soms 
ovaal (ajbeelding 26). Een 
ander kenmerk kan zijn 
dat de zijden van de nage-
tande zegel niet meer 

evenwijdig aan elkaar lo
pen; er is dan sprake van 
taps toelopende zijden 
(afbeelding 27). Daarbij 
moet worden opgemerkt 
dat ook een originele ze
gel taps toelopende ze-
gelzijden kan hebben. 
Maar als het om een ze
gel in kamperforaat gaat 
zullen twee zijden toch 
evenwijdig aan elkaar 
moeten lopen en er mag 
dan geen vorm van lijn-
perforatie zichtbaar wor
den (ajbeeldmg 28). 
Dat 'vervalsers' of'natan-
ders' met altijd weten hoe 
er nagetand moet worden 
toont ajbeeldmg ig. Het 
gaat hier om een fanta
sieperforaat, maar dat 
verhinderde niet dat men 
heeft getracht de zegel op 
een verenigingsveiling te 
verkopen. 
Ook het oprekken van het 
papier wordt toepast om 

een bepaalde perforatie 
te laten ontstaan. Het ze
gelformaat wordt dan na
tuurlijk groter en het ze
gelbeeld is dan niet altijd 
overal even hoog. Het pa
pier wordt er ruwer van, 
hetgeen verholpen wordt 
door het na te strijken, 
een handeling die ook 
weer zijn sporen nalaat 
(ajbeeldmgen 30 en 31). 

Volledige natandingen 
Er zijn zegelemissies die 
alleen ongetand zijn uit
gegeven. Om het af
scheuren of scheiden van 
zulke zegels te vergemak
kelijken werd soms een 
zogenaamde particuliere 
tanding toegepast. Be
kend zijn in Frankrijk on
der andere de zogenoem
de Susse-tanding en de 
tanding die omschreven 
wordt als perce'en ligne. De 
op ajbeelding 32 getoonde 

Hierboven 22 Nederlands-Indie, 
NVPH-nummer 60, zegel van 

1 gulden op blauu) gekleurd 
papier Hetgaathieromeen 

zegel met de originele tandmg en 
develperforatie'Cz' 

Rechtsboven. 25 Nogmaals 
Nederlonds-Indie nummer 60, 
ditmaal als hoekpaar, ook hier 

originele tandmg 

Hiernaast 24 Een reconstructie 
die met behulp van de zegels van 
ajbeelding22 en 25 tot stand 
kujam Het is deze reconstructie 
die aantoont dat het inderdaad 
om zegels gaat waarvan de tan

dingen zich nog in de oorspronke
lijke staat bevinden 

Mfc^ 

V 

****^ï 

mm 
25. Frankrijk, Yvert-nr 51, 
40 c type Napoleon Laure' 
Linker-, boven- en rechterzij
de zijn nagetand; zie de res
tanten van oude tandmgga-
ten m de papierbruggcn (tan
den) Links en rechts zijn de 
perforatiegaten groter dan de 
originele aan de onderzijde. 

Rechts 27 Curasao, NVPH-
nummer 80, zegel van 2 50 
Gld De rechterzijde van deze 
zegel is nagetand, ujaardoor 

die zijde taps toeloopt de 
marge is bovenaan smaller 

dan onderaan 

26 Württemberg, Michel-
nummer 17, zegel van 5 Kreu
zer met nagetande bovenzijde 
(ziedeovalegaten) 

28 Frankrijk, Yvert-nr 86,5 c 
type Sage Oorspronkelijk een 
kamtandingzegel die door natan-
ding een zogenoemde lijntanding-
hoek (rechtsboven) heeftgekregen 
DE zegel is aan de bovenzijde ook 
gereporeerd, door persing ont
stond een andere beeldstructuur 

< 

29 Nederland, NVPH-nummer 11, zegel van 25 c De linkerzegel kreeg 
door natanding aan de bovenzijde het hier zichtbare Jantasieperforaot 

50/51 Nederland, NVPH-nummer 46C, zegel van iguldcn, voor- en 
achterzijde Door de zegel ujat op te rekken heeft men geprobeerd lijn-
tanding 11 te verkrijgen De tandmg is rechtsonder gecorrigeerd en 
links geheel nagestoken Het papier is veel ruu;er dan normaal en de 
tandmg loopt boven en onder - een gevolg van het oprekken van het 
vochtig gemaalrte zegelpapier - met evenu;ijdig 

%liiifclli.<m%|tift>.)»,êil 

52 Frankrijk, Yvert-nr 40B, 2 c 
type Bordeaux De zegel is nage
tand, hetgaatnietom'ojficiele' 
tandmg die te vergelijken valt met 
een getande zegel van 1 c in het 
type Ce'rès, Yvert-nummer 51 



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. 

zegel van 2 centimes in 
het type Bordeaux, 1870
'71, is van een tanding 
voorzien, behorend bij de 
erop volgende Cérèsuit
gifte van i87i'75. Blijk
baar herkende de verval
ser de verschillen in ze
gelbeeld van deze twee 
emissies niet  dat komt 
wel meer voor. 
Dat ook ongetande zegels 
nagetand worden blijkt 
uit afbeelding 33. Van deze 
Oostenrijkse emissie zijn 
ongetande vellen bekend. 
De vervalser heeft een 
randzegel driezijdig na
getand. Dat mag curieus 
worden genoemd, want 
hiermee deed hij de zeld
zaamheid van de onge
tande zegel teniet. 

55 Oostenrijk, Michelnr 635, 
403 Ditiseennatandin ,̂ drie
zijdifl gestoken uit onfletond vel 

Ook het aan elkaar zetten 
van zegels om een bij
zondere uitgiftevorm te 
verkrijgen behoort tot de 
praktijk van de vervalsers 
(afbeeldingen 34 en 35). 
Dat de vervalser hier ze
gels met verschillende 
soorten papier aan el
kaar plakte zag bij blijk
baar niet. Een verzame
laar werd helaas toch de 
dupe van deze praktijk. 
Dat het belangrijk is dat 
men weet dat bepaalde 

zegels in bijzondere sa
menhang op speciaal pa
pier werden gedrukt to
nen de fljbeeldingen 35, ^j 
en ^?i. Het blanco tussen
strookje is van een ander 
papiersoort dan de twee 
overdrukte zegels. De 
vervalste stempeling is 
het logisch gevolg. 
Een blokje van vier of een 
zegelpaar kan natuurlijk 
per ongeluk zijn losge
scheurd (ajbeeldin^en 3g, 
40 en 41). Het herstel van 
zulke blokjes en paartjes 
zou je kunnen vergelijken 
met het restaureren van 
een schilderij. Toch is er 
een verschil: bij een 
schilderij weten we dat er 
is gerestaureerd, terwijl 
dat op deze wijze gerepa
reerde blokjes en paren 
meestal niet het geval is. 

Daarom behoort er op de 
achterzijde van zulke 'g&
restaureerde' zegels de 
aantekening REP. en het 
keurmerk van de keur
meester van het desbe
treffende gebied te wor
den aangebracht. Vooral 
in Duitsland zijn er legio 
bedrijven waar men de 
zegels kan laten repare
ren, tanden aanzetten of 
anderszins. Ik kom hier 
in een ander artikel nog 
op terug. 
Gelukkig beschikt de 
'goede' reparateur of ver
valser niet altijd over ken
nis van zaken. Hierdoor 
kunnen we bepaalde ver
valsingen herkennen. 

Nadrukken 
Een ander gevaar vormen 
de zogenoemde nadruk

ken in speciale velletjes, 
die bijvoorbeeld gefabri
ceerd worden voor ten
toonstellingen. Als voor 
deze nadrukken gebruik 
is gemaakt van de origi
nele drukvorm dan zal 
die meestal wat zijn bij
gewerkt. Het origineel 
kan immers nogal versle
ten zijn. 
Om te voorkomen dat 
men deze nadrukken als 
originelen of als bijzon
dere proeven verkoopt, 
wordt op de achterkant 
gedrukt dat het 'nadruk
ken' of'herdrukken' zijn 
(ojbeeidingen 42 en 43). 
Vervalsers verwijderen 
deze bedrukking en ver
kopen de 'getande zegel' 
nu als iets bijzonders. 

.Tf 
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54 Nederland, NVPHnummerr 61b, tuiee zegels uan / ' / i c , als keer

druk ('têtebcche') flcmontcerd De door de uerualser^ebruikte zegels zijn 
zoujel uerschillend qua drukkleur als qua gebruikte papiersoort 

^MMUIililMMiMWiillMlIi MMMMMMMWi 
35 Achterzijde van ajbeelding 34 , dat het om een montage uan tuiee ze

flelsgaat is duidelijk te zien aan de 'uerlijmmg'. 

« • 
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Bouen 39/40 Nederland, 
NVPHnr 5ib, uoor en achter

zijde uan een 'tétcbêche'blok uan 
uier zegels uan/ ' / iCt Deuerti

caal losgescheurde tandmg is aan 
elkaar gezet (met alsgeuolg het 
ontstaan uan ouale gaten) 

Rechts 41 sterke uitvergroting 
uan een gedeelte uan de uerticalc 

tanding, de montage (aan elkaar 
geplakte tandmgbruggen) is on

der de microscoop (met belichting 
uan onderen) duidelijk zichtbaar 
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35/57/58 Nederland, portzegel, NVPHnummer 68b, 'têtebéchc'paar uan tu)eezegels uan ii'ji Ct met untte 
tusscnstrook Montage uan tivee zegels met een aparte tussenstrook, met bouendien een stempclueruaismg 

In het midden een detail uan de achterzijde van de 'têtebêche', duidelijk zijn de ouer elkaar heen geplakte tan

dmgbruggen herkenbaar Onder zien we een gedeelte uan de achterzijde van het zegelpaar onder de ultrauiolette 
lamp Wit oplichtende tussenstrook en papier zonder 'zijden draadjes' 

Links. 42 Beieren, nadruk Michelnr 38 m 
herinncringsblokje uit 1977 (78ste Filatelis

tendag München) De pregmg is gelijk aan de 
normale emissie van Beieren Op de achterzij

de uan de zegel staat 'Neudruck' Hieronder 
43 Nadruk (links) en normale zegel naast el

kaar De herinneringszegel heeft grotere tan

dmggaten Hetgehele vel luaaruit de blokjes 
uierden gesneden heeft het ujutermerk 'uieite 

. | . ™ ^ „ _ | . T'' ""•"" '•>••■ '•""• « Wellenlinien', het zegelbeeld is bouendien iets 
gecorrigeerd' 

«■ 
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De ooit zo trotse, door de UPU 'gecertificeerde' briefkaart: ...bedreigd uerzameiobject'. 

BRIEFKAART VERDWIJNT 
Met de ontwikkeling van 
moderne communicatie

technieken verdwijnen 
soms ook oude, beproef

de en door filatelisten 
hoog gewaardeerde pos

tale producten. Neem de 
briefkaart: sinds zijn in

troductie in het jaar i86g 
een alom gebruikt mid

del voor korte medede

lingen, maar toch in veel 
landen al niet meer gang

baar, ook al omdat het la

gere tarief is afgeschaft. 
Tot ver in de jaren '80 van 
de vorige eeuw gaf onze 
toenmalige PTT nog wel 
eens speciale geïllus

treerde briefkaarten uit 
ter gelegenheid van spe

ciale gebeurtenissen die 
om welke reden dan ook 
 niet in aanmerking 
kwamen voor een bijzon

dere postzegel. 
De Deutsche Briefmar

kenZeitung van 26 mei 
= jl. wijdt een nostalgisch 
o artikel aan de langzame 
■̂  dood van de geïllustreer
" de briefkaart die in Duits
^ land heel lang erg popu
1:̂  lair was. De laatste jaren 
^ kwamen vooral kaarten 
^ met toeristische thema's 
^ uit, maar sinds de Duitse 
^ Post een minimumoplage 
= van 100.000 exemplaren 
= als voorwaarde stelt is 
^ het aantal uitgiften dras
:; tisch verminderd. De 
^ DBZ verwacht dan ook 
=! spoedig het einde vaneen 

— ^ veel verzameld type post

57fl waardestuk. 
IV 

AUTOMAATZEGELS 
In hetzelfde nummer van 
de DBZ vinden we een 
optimistisch gestemd ar

tikel over de ontwikke

ling van een betrekkelijk 
nieuw filatelistisch pro

duct, de automaatzegel. 

Ze zijn er simpel en ze zijn er 
kleurrijk: automaatzeäels 

Aanvankelijk waren dat 
rechttoe rechtaan eti

ketten met alleen tekst en 
geen kleurendruk. Maar 
dat is snel veranderd; 
vooral Spanje is wat dat 
betreft actief en de auto

maatstroken van dat land 
zijn visueel gezien min

stens zo attractief als veel 
postzegels. 

UPU 125 JAAR OUD 
Der BriefmarkenSpiegel 
(juli) brengt een artikel 
over het 125jarig bestaan 
van de V^ereldpostvereni

ging (UPU), die door zijn 
reglementering sterk 
heeft bijgedragen aan het 
groeiend gebruik van 
briefkaarten in de vorige 
eeuw. De naam van de 
UPU (voluit Union Postale 
Uniuerseile) werd dan ook 
door veel postadminis

traties vol trots  als een 
'erkenning' van het pro

duct  op hun briefkaar

ten vermeld. De congres

sen van de UPU zijn ook 
voor veel landen aanlei

ding geweest tot het uit

geven van bijzondere 
postzegels. Oprichter 
Heinrich von Stephan 
staat onder andere op een 
Zwitserse zegel. 

i s i i ^ 

Tujee uoorbeelden van 'naamloze' 
zegels, bouen Nederland, onder 
GrootBrittannie 

Een ander voorschrift van 
de UPU betreft de ver

plichting de landsnaam 
op de postzegels te ver

melden. Op heel veel 
oude emissies uit de ne

gentiende eeuw ont

breekt die landsnaam. 
Ook bij enl<ele Neder

landse zegels is dat zo. 
De Nederlandse jubi

leumzegels van 1923 met 
de beeltenis van koningin 
Wilhelmina zijn 'naam

loos' en hetzelfde geldt 
voor de de zegel van 2 
cent uit de serie 'Red

dingwezen' van 1924. De 
woeste golven op die 
laatste zegel werden ove

rigens wel geassocieerd 
met ons waterland. 
Ook later hebben postad

ministraties wel eens de 
hand met dat voorschrift 
gelicht, zo blijkt uit een 
klein artikeltje in het En

gelse blad Gibbons 
Stamp News van juli jl. 
Overigens heeft Enge

land zich altijd aan het 
voorschrift onttrokken; 
men vond en vindt het 
profiel van de zittende 
koning of koningin ken

nelijk voldoende om het 
land van herkomst aan te 
geven. 

CIJFERS, CIJFERS 
Het Franse blad Echo de 
la Timbrologie heeft te

genwoordig een rubriek 
waarin de posterijen van 
verschillende landen kort 
worden gekarakteriseerd. 
In het juninummer lezen 
we bijvoorbeeld dat Bel

gië 66 hoofdpostkanto

ren en 523 distributie

kantoren telt en dat het 
land over 20.000 brieven

bussen beschikt. Er zijn 
ruim 44.000 mannen en 
vrouwen in dienst bij de 
post, die er samen voor 
zorgen dat ruim 7 miljard 
poststukken in de 4,5 
miljoen brievenbussen 
van de Belgische wonin

gen terechtkomen. In 
Luxemburg zijn de aan

tallen wat kleiner: ca. 106 
postkantoren staan hier 
ten dienste van de 
Luxemburgers en de vele 
buitenlanders die in het 
land wonen en werken. 
Zij hebben 1.380 brieven

bussen waarin 237 mil

joen poststukken. 22.5 
miljoen kranten en 17.5 
miljoen tijdschriften ge

stopt worden. 

BACH 
Tweeëneenhalve eeuw 
geleden, om precies te 
zijn op 28 juli 1750, stierf 
Johann Sebastian Bach 
en dat is de filatelistische 
pers niet ontgaan. 

De iDaarschijnhjk belangrijkste 
componist die ooit op aorde rond
liep: Johann Sebostian Bacb, hier 
afgebeeld op een Duitse zegel 

Der BriefmarkenSpiegel 
van juli brengt een groot 
artikel met afbeeldingen 
van aan Bach gerelateer

de zegels van landen uit 
de gehele wereld. Het 
blad schenkt daarnaast 
echter ook aandacht aan 
stempels en postwaarde

stukken. 
Wat bescheidener is het 
artikel over de misschien 
wel allergrootste compo

nist aller tijden in het 
Franse blad La Philatelie 
Fran^aise van maart, dat 
weer andere afbeeldin

I gen  waaronder interes

sante stempels en af

drukken van frankeerma

chines  bevat. 

FASCINERENDE FILATELIE 
American Philatelist van 
juni heeft een groot over

i zicht van de staatkundi

; ge en daaruit voortvloei

! ende postale ontwikke

I lingen in OostAfrika in 
I de periode 18901965. 
, Van de British East Africa 
I Company tot Tanzania, 
\ Burundi en Rwanda, van 

Britse, Duitse of Belgi

sche kolonie tot een aan

tal nogal eens van naam 
veranderende onafhan

kelijke staten die alle ei

gen postzegels hebben 
uitgegeven. Heel fasci

nerend. 

Zegels die de geschiedenis va.x\. 
OostAfrika weerspiegelen 



In een ander nummer van 
hetzelfde blad (mei) vin
den we een uitvoerige 
studie over Hawaii en de 
afbeeldingen van Polyne-
sische vorsten op de 
postzegels van dat ge
bied, totdat de Amerika
nen in 1898 het gebied 
annexeerden. 

BRUGGEN IN BELGIË 
In nummer 164 van The-
maphila, het kwartaal
blad van de Belgische 
vereniging voor themati
sche filatelie, staat een 
interessant verhaal over 
de oorlogsgeschiedenis 
van 1940 over de bruggen 
over het Albertkanaal. 
Met grote nauwkeurig
heid wordt het verhaal 
verteld over de opzet van 
de Duitse aanvallers om 
de bruggen onbescha
digd in handen te krij
gen. De tegenaanvallen 
van de Belgen leverden 
geen resultaat op, even
min als die van de Fran
sen. De pogingen van de 
Britten hadden meer suc
ces. Van de vijf deelne
mende vliegtuigen keer
de er echter slechts één 
terug en vier bemannin
gen werden gedood of 
gevangengenomen. Het 
artikel wordt verlucht 
met afbeeldingen van ze
gels en herdenkingskaar-
ten. 

CENSUUR 
Waalzegel begint een 
nieuwe reeks artikelen 
onder de titel Postcensuur 
door de eeuwen heen. De 
kwaliteit van de eerste af
levering in de reeks geeft 
een indruk van een gede
gen studie over dit onder
werp. Begrippen als Post-
hoheit, Cabinet noir en Bu
reau du Secret worden dui
delijk gemaakt en doen 
ons uitzien naar het ver
volg van deze reeks. 

VAN MÜNSTER TOT VN 
Van Volkenbond tot Verenig
de Naties, een mereidontwik-
kehng in de tunntigste eeuw 
is een artikel in het zo-

Grenzenloos . .ouerzichtsortikel 
ouer de Verenigde Naties... 

mernummer van Gren
zenloos, het tijdschrift 
voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filate
lie. 
De oorsprong van de we
reldomspannende orga
nisatie wordt in het arti
kel gelegd bij de Vrede 
van Munster in 1648. Be
roemde mensen die zit
ting hadden in Volken-
bondcomité's zijn onder 
anderen Albert Einstein, 
Thomas Mann, Marie Cu
rie en Bela Bartók. Het 
artikel wordt in komende 
nummers vervolgd. 

ZINGENDE WALVISSEN 
De baardwalvis speelt de 
hoofdrol in een artikel in 
Thema, tijdschrift voor 
thematische filatelie 
(jaargang 13, nummer 3). 
De uiterlijke kenmerken 
van de dieren worden be
sproken, net als de hech
te moeder-kind relatie, 
het eet- en vastenpatroon 
en het 'zangtalent' van de 
baardwalvissen. 

Baardujflluissen domineren het 
jongste nummer van Thema 

Een overzicht van het ge
schatte aantal baardwal
vissen in 1800 en in 1995 
doet het ergste vermoe
den voor de toekomst van 
deze grote zeezoogdie-
ren. 

NOORSE BRIEFKAARTEN 
Het Noorderlicht (juni 
2000) van de Nederland
se Filatelistenvereniging 
Skandinavie wijdt een 
eerste artikel aan de 
Noorse postwaardestuk-
ken 1997-2000. Deze pe
riode ving aan met een 
brieflcaart ter gelegen
heid van het driehon-
derdvijftigjarig bestaan 
van de georganiseerde 
postbezorging in Noor
wegen. 
Het was nota bene een 
Nederlander met de 
naam Henrik Morlan die 
het recht verwierf om een 
postdienst te beginnen. 
Voorts blijkt uit het arti
kel dat de Noorse Post in 
1997 ook ansichtkaarten 
ging verkopen met inge-

Noordcrlicht: ...Noorsepostwaar-
destukken m de schijnuierpcr... 

drukte zegels en dat dan -
aldus de post - 'tot vreug
de van het publiek en de 
verzamelaars in heel de 
wereld'. 

TOLHUIS IN WIJK 
De Amsterdamse Postze
gel Jeugdclub 'Het Tol
huis' geeft een leuk gedo
cumenteerd verslag van 
hun bezoek aan een drie
daagse postzegelten
toonstelling in Wijk bij 
Duurstede - dit ter gele
genheid van het 700-jarig 
bestaan van die stad. 
Deze actieve jeugdclub 
was er met liefst vijf in
zendingen vertegenwoor
digd. De feestelijkheden 
rond het 700-jarig be
staan duren nog tot en 
met 9 september. 

KUNST TOEGELICHT 
Het Bulletin van de Ver
eniging voor Kinderpost
zegels en Maximafilie 
(juni 2000) behandelt 
zeer uitvoerig de elf post
zegels die werden uitge
geven ter gelegenheid 
van het 200-jarig bestaan 
van het Rijksmuseum. 

Elk kunstvoorwerp, 
schilderij, ets, pastelteke
ning of beeldhouwwerk 
waarvan een deel werd 
gebruikt voor de postze
gel, wordt in zijn geheel 
afgebeeld, net als de des
betreffende postzegel, 
met alle bijzonderheden 
van dien. Voor de thema
tische verzamelaar van 
kunst op postzegels een 
schitterende hoeveelheid 
achtergrondinformatie. 

POSTZEGELS IN DE LES 
'Postzegels zijn een 
machtig instrument in 
handen van een goede le
raar', zo begint een arti
kel in De Postzegelvriend 
(juni/ juli), het blad van 
de gelijknamige stichting 
voor langdurig zieke en 
mindervalide postzegel
verzamelaars. Aan de 
hand van (postzegel)-
voorbeelden wordt aan
getoond, hoe een ge
schiedenisles verleven

digd kan worden, waar
door de leerlingen inten
siever bij het onderwerp 
kunnen worden betrok
ken. 

EMISSIE-1864 
De emissie van 1864 van 
Nederland komt zeer uit
voerig aan de orde in de 
'zomer 2000-uitgave' van 
Druk Doende, het blad 
van de filatelistische mo-
tiefgroep Papier en Druk 
Nederland. 

De cmissie-1864 staat centraal m 
het nieuwste (zomerjnummer uan 
Druk Doende 

Hoewel er over deze 
tweede uitgifte van Ne
derlandse postzegels 
zeer weinig is gepubli
ceerd, is er aan de hand 
van jaarverslagen van De 
Munt, de staatsbegroting 
1866 en brieven en be
scheiden van Johan En
schedé & Zonen en door 
waarneming van de 
schrijver een uitvoerig en 
interessant artikel van 
ruim dertig pagina's ver
schenen. 

FOKKERS IN BEELD 
Globe-koerier van juni 
publiceert een levendig 
verhaal over postzegels 
met afbeeldingen van 
Fokker-toestellen. Het 
artikel werd met toestem
ming overgenomen van 
de internet homepage 
van Ben van Leeuwen. De 
eerste postzegels met 
Fokker-toestellen ver
schenen al in de jaren 
twintig en nog steeds ko
men er nieuwe exempla
ren bij. Niet zo verwon
derlijk, want er zijn nog 
steeds veel Fokker-vlieg
tuigen over de gehele we
reld verspreid in gebruik. 
Het verhaal loopt van 'De 
Spin' via de Fokker DR-i, 
de Fokker D-VII, de 
Friendship F-27 en de 
Fokker-F.28 door tot de 
introductie van de Fok-
ker-70 en de Fokker-ioo. 
Van dit laatste toestel 
werden er evengoed 270 
stuks afgeleverd! 

VLIEGVELD VLISSINGEN 
Aflevering 48 van de 
reeks Luchtpost̂ eschiedenis 
in De Aero-Philatelist 
(3/2000) van 'De Vliegen
de Hollander' doet de ge
schiedenis herleven van 
het vliegveld Vlissingen 
in de periode 1911-1941. 

DeAero-Philatelistgoatm op de 
geschiedenis van het vbegve\d 
Vlissin̂ cn. 

Een oude versterking uit 
de Napoleontische tijd, 
gelegen tussen Vlissin
gen en Souburg, die 
dienst deed als een mili
tair excercitieterrein, 
fungeerde in 1911 als 
vliegveld voor een dat jaar 
te organiseren vliegfeest. 
Het terrein was vervol
gens tot eind 1941 als 
vliegveld in gebruik. 
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Plattegrond omgeving P.P.C. 

De Postzegel Partijen Centrale is uit zijn jas gegroeid ! 
Nu, bijna 4 jaar na de start, zijn wij verhuisd van de Zeestraat 55 

naarde Piet Heinstraat 112. 
Makkelijk te bereiken met tram 3 vanaf Den Haag Centraal Station 

(hal te Vondelstraat /Zoutmanstraat , afstand + / - 100 m ) 

Goede parkeergelegenheid vlak voor de deur; fl 2,= per uur 
Hiernaast vindt u een kleine selektie uit onze september-partijenlijst. 

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

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Piet Heinstraat 112 2518 CM 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 vooruitbetal ing. 

Bij bestellingen boven de Fl. 150,- zi jn de verzendkosten voor PPC! 
*******»*********«««»***«*«***««***»* J|^pQ|Jjj^^.J.JggQ|^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: OOseptph 

Vul nu bovenstaande bon in en u ontvangt een jaar lang gratis en geheel vr i jbl i jvend onze volledige par t i ien l i is t ! 

mailto:rstibbe7@freeler.nl
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6468 AMERIKA PRECANCELS 
In insteekboek 
Ruim 700 stuks 

6538 AMERIKA (U.S.A) 
Vnl gebr In map 
Een oud rondzendboekje met veel interessant 
materiaal Hoge cataloguswaarde Geschikt voor 
de specialist 

6481 AUSTRALIË 
Gebr In album 
Een mooi geheel vi/aarbij doubletten Zeer geschikt 
om mee verder te gaan 

6486 AUSTRALIË 
Plr /ongebr gebr In album 
1913/1987 Goed gevulde verzameling 
Waarbij oud materiaal Hoge cataloguswaarde 

6710 AUSTRALIË 
Pfr In map 
Posizegelboekjes Interessant materiaal Waarbij 
doubletten Hoge cataloguswaarde [7stuks] 

6778 AUSTRALIË 
Pfr /ongebr In 6 insteekboeken 
Een interessante partij met zeer veel materiaal 
Waarbij doubletten Geschikt voor handel en 
wederverkopers Zeer hoge cateloguswaarde 

6658 BALTISCHE STATEN 
Ongebr gebr In map 
1918 1941 Een zeer goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel beter materiaal Zeer hoge 
catatoguswaarde 

6694 BELGIË 
Vnl gebr In map 
Klassiek materiaal op insteekblad Zeer hoge 
cataloguswaarde 

6787 BELGIË 
Pfr /ongebr gebr In 2 albums 

75 

400 

475 

450 

225 

1750 

1000 

450 

1100 

1849 1994 Een rommelige verzameling Deels dubbel 
verzameld Hoge cataloguswaarde 

6855 BELGIË 
Pfr In album 
1960/1979 Een vrijwel komplete verzameling 

6491 BERLIJN 
Pfr /ongebr In KABE album 
Verzameling 1949 1981 

6558 BERLIJN 
Pfr/ongebr gebr In album 
1948 1990 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal 

6702 BERLIJN 
Gebr In map 
1948 1979 Een vrijwel komplete verzameling waar 
btj blok 1 Overwegend nette kwaliteit Zeer hoge 
cataloguswaarde 

6800 BERLIJN 
Vnl pfr In insteekboek 
+ 1960/1990 Handelsvoorraad DM ruim 3 000 

6831 BERLIJN 
Pfr /ongebr gebr In insteekboek 
Een rommelig boek met veel materiaal 

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

6849 BULGARIJE 
Pfr /gebr In insteekboek 
1954 1975 Handelsvoorraad met veel matenaal 
Cataloguswaarde postfris ff 22 500 
Gebruikt met geteld 

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

6564 CHINA 
Pfr /ongebr /gebr In doosje 
Een interessant geheel waarbij iets brieven 
Gescfiikt voor de specialist 

6546 CURACAO 
Pfr /ongebr gebr In insteekboek 
1873 1985 Een nette verzameling met veel 
postfris materiaal Ook van de oudere zegels 
Cataloguswaarsde FL 8 000 

6551 CURACAO 
Pfr /ongebr gebr In album 
1873 1985 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal 

6554 CURACAO 
Pfr /ongebr gebr In album 
1873 1980 Een goed gevulde beginnersverzameling 

6715 CYPRUS 
Pfr /ongebr gebr In insteekboek 
Grieks Doubletten boek Geschikt voor de rond 
zending 

500 

450 

625 

3500 

300 

200 

275 

800 

125 

450 

1600 

800 

225 

200 

6716 CYPRUS 
Pfr In insteekboek 
Een mooi geheel met veel motief en iets doubletten 
Turks 

6723 CYPRUS 
Pfr /ongebr gebr In album 
1880/1989 Een goed gevulde verzameling met vee 
betere series en zegels Geschikt om mee verder Ie 
gaan Hoge caialoguswaarde 

6687 D D.R 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1945/1969 Een goed gevulde verzameling waarbij 
blokken 

6801 D.D.R. 
Pfr/ongebr In doos 
Een nette verzameling in 5 luxe Davo albums tot 
1990 Het oude deel IS goed gevuld maar het album 
na 1980 is leeg Geschikt om mee verder te gaan 

6802 D.D.R. 
Pfr /ongebr In 3 albums 
1949/1983 Na 1955 vrijwel kompleet Een verza 
meling met veel beter materiaal Hoge catalogusw 

6828 D.D.R. 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een rommelig geheel met veel beter materiaal 

6833 D D.R 
Pfr In insteekboek 
Handelsvoorraad met veel komplete series 

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

6528 DENEMARKEN 
Ptr ongebr /gebr In Davo album 
1864/1982 Beginnersverzameling Waarbij ook 
Groenland en Faroer 

6695 DENEMARKEN 
Ongebr gebr In map 
Verzameling op albumbladen tot 1930 Een mooi 
geheel met een zeer hoge cataloguswaarde 

6696 DENEMARKEN 
Vnl gebr In map 
1851/1973 Een mooie verzameling met veel klas 
siek matenaal Geschikt om mee verder te gaan 

6697 DENEMARKEN 
Ongebr /gebr In map 
1851/1972 Een goed gevulde verzameling 
Geschikt om mee verder te gaan 

6467 DUITSE RIJK 
Vnl ongebr In map 
Een mooi geheel op insteekbladen waarbij veel 
betere zegels Geschikt voor de beginnende 
verzamelaar Hoge cataloguswaarde 

6688 DUITSE RIJK 
Ongebr/gebr In album 
1872/1945 Een goed gevulde begmnefsverzameling 

6699 DUITSE RIJK 
Gebr In map 
Een mooi geheel met veel beter materiaal 
Hoge cataloguswaarde 

6772 DUITSE RIJK 
Vnl gebr In insteekboek 
Een interessant geheel met voornamelijk betere 
zegels Geschikt voor de gevorderde verzamelaar 

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

6660 DUITSE BEZETTING 
Ongebr/gebr In map 
Franse zone en Saar Een mooi geheel met veel 
betere zegels Geschikt voor de gevorderde 
Duitsland verzamelaar 

6749 DUITSE KOLONIEN 
Ongebr /gebr In map 
Vnl beter materiaal op 2 insteekkaartjes 

6569 DUITSLAND 
Pfr /ongebr gebr In album 
Beginnersverzameling met onder andere Memel 
Saar en Danzig Geschikt om mee verder te gaan 

6581 DUITSLAND 
Gebr In 5 insteekboeken 
Een mooie verzameling waarin alle gebieden goed 
vertegenwoordigd zijn Zeer geschikt om mee 
verder te gaan Hoge cataloguswaarde 

6596 DUITSLAND 
Gebf In insteekboek 
Een interessant doublettenboek met veel Bund 

250 

750 

325 

1200 

850 

475 

200 

500 

400 

450 

1100 

500 

350 

290 

375 

1000 

3750 

850 

400 

550 

2650 

350 

6685 DUITSLAND 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1945/1970 Een nette verzameling waarbij Bund 
Berlijn en voorlopers Geschikt om mee verder te 
gaan Hoge cataloguswaarde 

6700 DUITSLAND 
Gebr In map 
Rijk en Bund Een mooi geheel met veel betere 
zegels Hoge cataloguswaarde 

6791 DUITSLAND 
Ongebr gebr In album 
Rijk staten gebieden kolomen enz Een rom 
melig geheel met veel matenaal waarbij veel be 
tere zegels Zeer hoge cataloguswaarde 

6829 DUITSLAND 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 

1100 

525 

2250 

1000 

Handelsvoorraad blokken Een mooi geheel met veel 
beter materiaal Geschikt voor de handel 

6846 DUITSLAND 
Vnl ongebr In album 
Een rommelige verzameling waarbij veel Bund 
Hoge cataloguswaarde 

6850 DUITSLAND 
Ongebr /gebr In insteekboek 
Een interessant geheel waarbij Kolomen en Reich 

6657 DUITSLAND BUND 
Pfr In map 
1995/1999 MUSTER opdrukken Een mooi geheel 
met 230 zegels en blokken Schaars materiaal 

6670 EGYPTE 
' Ongebr /gebr In album 
' 1872/1992 Na 1958 vrijwel kompleet 

Een mooie verzameling met veel schaars materiaal 
6711 EGYPTE 

Ongebr/gebr In map 
Beginnersverzamelmg Geschikt om mee verder te 
gaan 

6666 ENGELAND 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1856/1970 Een goed gevulde verzameling met vee 
fosfor 

6667 ENGELAND 
Vnl gebr In album 

650 

275 

475 

1150 

200 

800 

250 

1858/1975 Een rommelig geheel Waarbij doubletten 
6727 ENGELAND 

Vnl gebr In 2 albums 
650 

1862/1995 Een goed gevulde beginnersverzameling 
6771 ENGELAND 

Gebr In 4 insteekboeken 
Handelsvoorraad met veel materiaal Waarbij veel 
klassiek Zeer geschikt voor de specialist 
Cataloguswaarde ruim ff 150 000 

6754 ENGELSE GEBIEDEN 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een doublettenboek met veel betere zegels van 
Australië Geschikt voor de handel Hoge cat w 

6792 ENGELSE GEBIEDEN 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een rommelig geheel met veel beter materiaal van 
vele landen Geschikt voor de gevorderde verzame 
laar Hoge cataloguswaarde 

6576 ENGELSE KOLONIEN 
Ongebr /gebr In album 
Een mooi geheel met veel matertaai van landen 
beginnend met de letter B 

6577 ENGELSE KOLONIEN 
Ongebr gebr In album 
Een mooi geheel met veel interessant materiaal 
Beginnende met de letter M 

6680 ENGELSE KOLONIEN 
Vnl ongebr In doosje 
Een interessante partij m 11 oude rondzendboek 
jes Met veel ouder materiaal en veel betere 
zegels Geschikt voor de gevorderde verzamelaar 
Cataloguswaarde GBP 7 500 - ^+ 

6743 ENGELSE KOLONIEN 
Vnl pfr In map 
Engros parti] Geschikt voor wederverkopers 

6783 ENGELSE KOLONIEN EN GEBIEDEN 
Ongebr gebr In album 
Een rommelig geheel met veel oud materiaal 

6533 ETHIOPIË 
Pfr ongebr /gebr In insteekboek 
Een leuke uitzoekpartij met veel interessant mate 
naai Geschikt voor de specialist 

6535 ETHIOPIË 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Interessant doublettenboek 

2000 

350 

400 

600 

600 

2000 

500 

400 

375 

180 



f l ' l l 

Postzegel Partijen Centrale 
De partijen zijn ook per post, telefoon, fax en E-mail te bestellen. Prijzen in Nederlandse guldens. 

6635 EUROPA 200 
Ongebr /gebr In album 
Restverzameling met voornamelijk ouder materiaal 

6775 EUROPA 325 
Ongebr gebr In 2 blanco albums 
Een rommelig geheel met vooroorlogs materiaal 

6665 FAROER 250 
Pfr In album 
1975 1991 Een komplete verzameling 

6526 FINLAND 270 
Pfr /ongebr gebr In Davo album 
1885 1982 Beginnersverzameling 

6703 FINLAND 450 
Vnl gebr In map 
1866 1975 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

6757 FINLAND 1350 
Gebr In album 
1860 1978 Een nette verzameling met veel beter 
materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

6844 FINLAND 1250 
Ongebr ptr In album 
1866 1984 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal uit de gehele periode Geschikt om 
mee verder te gaan 

6845 FRANKRIJK 575 
Gebr ongebr In album 
1900 1959 Een goed gevulde beginnersverzameling 

6632 FRANSE KOLONIEN 450 
Pfr /ongebr gebr In insteekboek 
Een interessante partij met veel beter materiaal 
Waarbij doubletten 

6662 GIBRALTAR 850 
Pfr /ongebr gebr In map 
1889 1991 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel topmateriaal Geschikt om mee verder te gaan 

6623 GILBERT & ELLICE 700 
Pfr /ongebr In album 
1911 1975 Een mooie op enkele zegels na 
complete verzameling 

6645 GRIEKENLAND 500 
Ongebr gebr In insteekboekje 
Voornamelijk beter materiaal Waarbij iets dou 
bietten Cataloguswaarde ff 9 500 

6836 GRIEKENLAND 300 
Vnl gebr In insteekboek 
Een interessante snuffelpartij met veel interes 
sant materiaal 

6636 GROENLAND 300 
Gebr In map 
Een beginnersverzameling op insteekblad met veel 
materiaal Cataloguswaarde FF 4 000 

6501 GUERNSEY 550 
Pfr In map 
Een komplete verzameling tot 1988 

6563 HONG KONG 600 
Vnl ongebr In insteekboek 
Een mooi geheel met voornamelijk jaren 80 en 90 
maar ook iels ouder materiaal Gedeeltelijk met 
potlood op de achterkant beschreven 

6853 HONG KONG 550 
Pfr In insteekboek 
Jaren 90 engros Nominaal HK$ 1 800 

6704 IERLAND 500 
Ongebr gebr In map 
1922 1972 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal 

6738IFNI 200 
Pfr /ongebr In map 
Een interessant geheel met voornamelijk beter en 
schaars materiaal 

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

6706 ITALIË 1750 
Ongebr gebr In map 
1862 1942 Een zeer goed gevulde verzameling op 
atbumbladen met veel topmateriaal uit de gehele 
periode 

6735 ITALIË 2500 
Pfr ongebr gebr In Davo album 
1852 1974 Een mooie verzameling met veel top 
matenaal uil de gehele periode Na 1923 vrijwel 
kompleet Extreem hoge cataloguswaarde 

6630 JAPAN 145 
Pfr ongebr gebr In insteekboek 
Een interessant boekje voor de beginnende Japan 
verzamelaar 

6712 JAPAN 700 
Ongebr In map 
Een mooi geheel op insteekbladen met veel hoog 
genoteerd materiaal + 1900/1960 Waarbij iets 
doubletten 

6742 JAPAN 400 
Pfr ongebr In map 
Een interessant geheel op albumbladen met voor 
namelijk beter matenaal 

6595 JOEGO-SLAVIE 225 
Ongebr 'gebr In map 
1918/1955 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen 

6818 JOEGOSLAVIË 1000 
In 3 albums 
1946/1991 Een zeer goed gevulde verzameling 
Hoge cataloguswaarde 

6621 LIECHTENSTEIN 1400 
Pfr 'ongebr In SCHAUBEK album 
Collectie 1912/1992 fVlet veel beter materiaal 
w 0 luchtpost 

6731 LUXEMBURG 225 
Vnl ongebr In album 
1921/1979 Een redelijk gevulde begmnersverzame 
ling 

6856 LUXEMBURG 550 
Pfr In insteekboek 
+/ 1940/1995 Een goed gevulde verzameling 

6857 LUXEMBURG 1200 
Pfr ongebr/gebr In album 
1852 1985 Een goed gevulde verzameling met veel 
topmateriaal uit de gehele periode 
Zeer hoge cataloguswaarde 

6752 MALEISIË 400 
Ongebr /gebr In map 
Staten Een interessant geheel op albumbladen met 
voornamelijk klassiek materiaal 

6502 MAN ISLE OF 225 
Pfr In album 
Een komplete verzameling tot 1988 

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

6785 MONACO 1400 
Pfr /ongebr /gebr In 3 Davo albums 
1885/1988 Een goed gevulde verzameling met vee! 
materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

6503 MOTIEF 1600 
Pfr In 10 insteekboeken 
Een mooie partij met +' 1100 series en blokken 
fvlet veel topmotieven Ook zeer geschikt voor de 
handel Cataloguswaarde ruim ff 40 000 

6854 MOTIEF 2250 
Pfr In insteekboek 
Marshall Micronesia en Palau Handelsvoorraad met 
zeer veel materiaal Nominale waarden US$ 1 400 
Geschikt voor handel en wederverkopers 

6629 MOTIEF: OLYMP. SPELEN 1500 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
+ 1896/1965 Een mooie partij in 2 albums en 3 
insteekboeken met veel beter materiaal 

6841 MOTIEF: RELIGIE 300 
Vnl pfr In 3 insteekboeken 
Een mooie beginnersverzameling 

6478 MOTIEF: SPORT 300 
Pfr In insteekboek 
Leuke verzameling met vnl ouder materiaal 
Zeer geschikt voor de gevorderde sportverzamelaar 
Hoge cataloguswaarde 

6648 MOTIEF: SPORT 250 
Pfr ongebr 'gebr In map 
Oost Europa Een mooi geheel waarbij fdcs 

6508 MOTIEF: TRANSPORT 1400 
Pfr ongebr In 7 albums 
Een zeer uitgebreide verzameling met voornamelijk 
schepen en vliegtuigen Mooi opgezet Waarbij veel 
betere zegels Geschikt om mee verder te gaan 

6852 MOTIEF: VLIEGTUIGEN 250 
In album 
Een mooi geheel waarbij veel brieven 

6522 NEDERLAND 625 
Ongebr gebr In map 
Port dienst etc etc Een mooie verzameling waar 
bij beier matenaal 

6555 NEDERLAND 650 
Ongebr 'gebr In album 
1852/1979 Een goed gevulde verzameling met veel 
betere zegels Geschikt voor de beginnende ver 
zamelaar van Nederland 

6575 NEDERLAND 2000 
Ongebr In album 
1907/1949 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel beter materiaal uit de gehele penode 
Cataloguswaarde FL 7 600 

6641 NEDERLAND 3600 
Ongebr gebr In album 
1867 1952 Een uitgebreide verzameling met veel 
klassiek materiaal en veel topnummers Zoals 
nr 48 en 101 Zeer geschikt voor de specialist 
maar ook voor wederverkopers Overwegend 
luxe kwaliteit Met iets doubletten Zeer hoge 
cataloguswaarde 

6642 NEDERLAND 600 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een rommelig boek met veel materiaal Waarbij be 
ter materiaal Geschikt voor de specialist Hoge 
cataloguswaarde 

6650 NEDERLAND 1900 
Vnl gebr In map 
1852/1956 Een mooie verzameling met veel klassiek 
Geschikt voor de gevorderde verzamelaar Hoge 
cataloguswaarde 

6664 NEDERLAND 700 
Ongebr /gebr In map 
Een mooi geheel met veel schaars materiaal 
Cataloguswaarde fl 2 000 

6719 NEDERLAND 600 
Ongebr gebr In 2 insteekboekjes 
Doubletlenboekjes Een mooi geheel met klassiek 
materiaal Geschikt voor de specialist 

6740 NEDERLAND 350 
Gebr In map 
Voornamelijk vooroorlogs mater aal op insteek 
kaarten 

6813 NEDERLAND 4750 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Een handelsparlij met 7 Davo albums en 1 insteek 
boek Waarbij veel jaren 50 en veel postzegel 
boekjes Zeer geschikt voor rondzenddienst en 
wederverkopers Hoge cataloguswaarde 

6824 NEDERLAND 900 
Gebr In album en 2 insteekboeken 
1864/2000 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal 

6826 NEDERLAND 750 
Pfr /ongebr gebr In insteekboek 
Een interessant doublettenboek met veel 
postfris jaren 50 

6835 NEDERLAND 900 
Pfr ongebr gebr In map 
1852/1970 Een interessant doublettenboek 
Geschikt voor de rondzending 

6843 NEDERLAND 1750 
FDC sin album 
E2 El 70 Een komplete verzameling met voorna 
melijk beschreven enveloppen 

6552 NEDERLANDS INDIE 1250 
Ongebr gebr In album 
1864/1963 Een mooie verzameling met veel beter 
materiaal 

6678 NEDERLANDS INDIE 1250 
Ongebr /gebr In album 
1864/1948 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal Deels dubbel verzameld 

6693 NEDERLANDS INDIE 450 
Gebr In map 
Voornamelijk emissie 1872 Een uitgebreide verza 
meling met veel schaars materiaal 

6758 NEDERLANDS INDIE 5750 
Ongebr gebr In album 
1864 1949 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel topmateriaal uit de gehele penode 
Dubbel verzameld Met veel variëteiten in tanding 
en type Een mooi object met een zeer hoge 
cataioguswaarde 

6676 NEDERLANDSE ANTILLEN 175 
Pfr ongebr gebr In album 
1873'1982 Een goed gevulde beginnersverzameling 

6677 NEDERLANDSE KOLONIEN 225 
Pfr ongebr gebr In album 
1870 1975 Indie en Suriname Bpgtnnersverzamelmq 

6722 NEDERLANDSE KOLONIEN 750 
Ongebr gebr In album 
Indie en Suriname 1864 19/'b Een interessante 
beginnersverzameling Geschikt om mee verder te 
gaan Hoge cataloguswaarde 
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6725 NEDERLANDSE KOLONIEN 
Pfr ongebr gebr In 3 albums 
1900/1999 Een mooie verzameling met veel Aruba 
en Antillen 

6739 NOORWEGEN 
Gebr In map 
Klassiek op insteekkaart Geschikt voor de 
specialist 

6506 OOST EUROPA 
Ongebr /gebr In insteekboek 
Een goed gevuld doublettenboek met veel ouder 
materiaal 

6568 OOSTENRIJK 
Ongebr gebr In 2 albums 
1850/1957 Een interessante verzameling met iets 
dubbel verzameld Geschikt om mee verder te gaan 

6583 OOSTENRIJK 
Ongebr gebr In insteekboek 
Een interessante partij +/ 1900/1950 Met veel 
beter materiaal Geschikt voor de specialist 

6458 PARAGUAY 
Pfr /ongebr gebr In 2 albums 
1870 1972 Een uitgebreide verzameling met veel 
beter materiaal Zelden aangeboden 

6480 POLEN 
Ongebr /gebr In album 
+ 1916/1971 Goed gevulde verzameling met veel 
interessant materiaal Een leuk geheel met veel 
motiet en zeer hoge catalogusvi/aarde 

6591 POLEN 
Pfr/ongebr gebr In 2 albums 
1918/1980 Een goed gevulde verzameling met veel 
beier materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

6820 POLYNESIE 
Pfr In insteekboek 
1958 1977 Een komplete verzameling Catalogus 
waarde ff 25 000 

6825 PORTUGAL 
Vnl gebr In insteekboek 
Doublettenboek Geschikt voor de beginnende 
verzamelaar 

6751 PORTUGESE KOLONIEN 
Ongebr gebr In map 
In Afrika Beginnersverzameling op blanco bladen 

6707 ROEMENIE 
Ongebr gebr In map 
1872 1939 Een zeer goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel beter materiaal Hoge 
cataloguswaarde 

6848 ROEMENIE 
Pfr /gebr In insteekboek 
1960 1974 Handelsvoorraad met veel materiaal 
Cataloguswaarde Postfns ff 13 500 
Gebruikt met geteld 

6708 SAN MARINO 
Ongebr In map 
Voornamelijk jaren 50 en 60 Een mooi geheel met 
veel moliet 

6655 SIERRA LEONE 
Ongebr gebr In blanco album 
1876/1984 Beginnersverzameling 

6584 SKANDINAVIE 
Gebr In map 
Ouder materiaal Geschikt voor de specialist 

6539 SPANJE 
Gebr In insteekboek 
Doublettenboek met veel klassiek Geschikt voor 
de specialist Hoge cataloguswaarde 

6781 SPANJE 
Ongebr gebr In album 
1944 1992 Een zeer goed gevulde verzameling 

6553 SURINAME 
Pfr /ongebr gebr In album 
1873 1975 Een goed gevulde beginnersverzameling 

6640 SURINAME 
Pfr ongebr gebr In insteekboek 
1873 1977 Een goed gevulde verzameling Deels 
dubbel verzameld 

6764 SURINAME 
Ongebr gebr In album 
1873 1975 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel specialistische materiaal Zeer geschikt voor 
de gevorderde verzamelaar Hoge cataloguswaarde 

6765 SURINAME 
Pfr/ongebr gebr In album 
1873 1975 Beginnersverzameling 

6780 SURINAME 
Pfr ongebr gebr In album 
1875 1980 Een goed gevulde verzameling Geschik 
om mee verder te gaan 
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6796 TRINIDADS TOBAGO 
Vnl gebr In insteekboek 
Een mooi geheel met veel klassiek materiaal 

6760 VATICAAN 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1929/1987 Een goed gevulde verzameling 

6840 VATICAAN 
Ongebr/pfr In album 
1929/1977 Een goed gevulde verzameling 

6790 VERENIGD EUROPA 
Gebr In 2 albums 
1956/1984 Een vrijwel komplete verzameling 
waarbij iets meelopers 

6483 VERENIGDE NATIES 
Pfr In insteekboek 
Verzameling van vlaggen Postfns in insteekboek 
Waarbij doubletten Zeer hoge aanschafprijs 
Koopje 

6639 VERENIGDE NATIES 
In doos 
Vlaggen Een mooi geheel met voornamelijk fdc s 
5 albums 

6690 VERENIGDE NATIES 
Pfr In 4 albums 
1951 1999 Een komplete verzameling 

6691 VERENIGDE NATIES 
Gebr In 4 albums 
1951/1992 Een vrijwel komplete verzameling 
zonder blokken 

6763 VERENIGDE NATIES 
Pfr In map 
1951/1960 Een komplete verzameling met blok 1 

6729 VIETNAM 
Gebr In map 
Alles 100 X in komplete vellen Waarbij veel 
motief en ook veel betere zegels Zeer geschikt 
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voor de handel en wederverkopers Cataloguswaarde 
ff 57 000 

6464 WERELD 
Vnl gebr In doos 
Een interessante uitzoekpartij Geschikt voor de 
beginnende verzamelaar 

6529 WERELD 
Vnl pfr In doos 
Blokken Een mooi geheel met veel motief 

6537 WERELD 
Pfr ongebr /gebr In doos 
Een interessante uitzoekdoos met veel materiaal 
van onder andere Duitsland en Nederland Vnl 
vooroorlogs materiaal Hoge cataloguswaarde 

6567 WERELD 
Vnl pfr In doosje 
Een interessant geheel met veel Engelse kolomen 
Geschikt voor wederverkopers 

6637 WERELD 
Ongebr /gebr In oud album 
Een interessante verzameling tot 1920 Geschikt on-
mee verder te gaan 

6638 WERELD 
Ongebr gebr In oud album 
Een interessante verzameling tot +/ 1915 

6656 WERELD 
Ongebr /gebr In 2 dozen 
Een verzameling tot + 1975 met veel materiaal 
Geschikt om mee verder te gaan 
In 17 mooie SCHAUBEK albums 

6762 WERELD 
Ongebr gebr In blanco album 
Een rommelig geheel met voornamelijk vooroorlogs 
materiaal 

6774 WERELD 
Ongebr /gebr In oud album 
+ 1850 1910 Een interessant geheel met veel 
materiaal Geschikt voor de specialist 

6579 WEST EUROPA 
Ongebr/gebr In album 
Een interessante verzameling tot +/ 1945 
Geschikt om mee verder te gaan 

6590 WEST EUROPA 
Pfr ongebr/gebr In doos 
Een interesante uitzoekpartij met veel materiaal 
Waarbij veel klassiek Geschikt voor de echte 
postzegelliefhebber Hoge cataloguswaarde 

6827 WEST EUROPA 
Vnl gebr In insteekboek 
Wwrbij iets andere landen Een zeer interessante 
partij met veel beter materiaal Zeer geschikt 
voor de specialist 
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6830 WEST EUROPA 
Pfr ongebr /gebr In insteekboek 
Een rommelig boek met veel Duitsland Leuk om uit 
te zoeken 

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

6682 ZUID/MIDDEN AMERIKA 
Ongebr/gebr In doos 
Een leuke uitzoekpartij op albumbladen Met voor 
namelijk ouder materiaal Hoge cataloguswaarde 

6788 ZUID/MIDDEN AMERIKA 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Doublettenboek 

6585 ZWEDEN 
Vnl gebr In map 
Vnl ouder materiaal Geschikt voor de specialist 

6606 ZWEDEN 
Pfr /ongebr /gebr tn album 
1886/1963 Mooie verzameling m DAVO album 

6709 ZWEDEN 
Ongebr /gebr In map 
Port en dienst Een mooi geheel deels dubbel 
verzameld Geschikt voor de gevorderde ver 
zamelaar 

6733 ZWEDEN 
Ongebr/gebr In album 
1856/1944 Een mooie verzameling met veel 
interessant materiaal Geschikt voor de specialist 

6759 ZWEDEN 
Gebr In album 
1855/1972 Een nette verzameling met veel beter 
materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

6766 ZWEDEN 
Pfr/ongebr In album 
1891/1977 Een goed gevulde verzameling met 
veel materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

6838 ZWEDEN 
Vnl gebr In 2 albums 
1855/1983 Een interessante verzameling met veel 
klassiek materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

6839 ZWEDEN 
Pfr In map 
Postzegelboekjes 

6531 ZWITSERLAND 
Pfr ongebr/gebr In map 
Een leuk uitzoekpartijtje waarbij veel dienst 

6605 ZWITSERLAND 
Pfr /ongebr gebr In 2 DAVO albums 
1854/1996 Waaronder LP en dienst 

6617 ZWITSERLAND 
In map 
Collectie blokken xx xxx en ausschnitten 

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

6671 ZWITSERLAND 
Ongebr /gebr In album 
1850 1963 Deels dubbel verzameld Een mooi ge 
heel voor de beginnende Zw iserland verzamelaar 

6737 ZWITSERLAND 
Gebr In map 
Toeslag gebruikt Een mooi geheel met doubletten 
Geschikt voor de rondzending Cataloguswaarde 
ff 9 000 

6767 ZWITSERLAND 
Gebr In album 
1867/1993 Een goed gevulde verzameling waarbij 
doubletten Geschikt voor de rondzending 

6768 ZWITSERLAND 
Gebr In album 
1867 1987 Beginnersverzameling 

6773 ZWITSERLAND 
Gebr In album 
1850/1973 Een superver/ameling met zeer veel 
topmatenaal uit de gehele periode Ook dienst 
port combinaties etc zijn goed vertegenwoordigd 
Enkele oude zegels zijn voorzien van een foto 
certificaat Extreem hoge cataloguswaarde 

6823 ZWITSERLAND 
Pfr /gebr In insteekboek 
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6834 ZWITSERLAND 
Pfr ongebr gebr In album 
+ 1900 1960 Een mooi geheel deels dubbel 
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IVPhilatelica; mw. M.J. Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-
475944-
Bodegraven: 

NVPV; S. Vellekoop, Koning
inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendel-
weg 32, 2771 TP Boskoop, 
©0172-213580. 
Boxmeer: 
PHVBoxmcere.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 
27, 5281AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, 
Madame Curieplein 78, 4834 
XS Breda, ©076-5650278. 
Brielle: 
FVPhilatelica Brielle-
Westuoorne; H.G.T.M. Over-
beek, Sluysstraati4, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.A. van de Wek
ken, Het Bakhuis 28, 7335 
MB Apeldoorn, ©055-
5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV 'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy-
genbosweg55, 6961 GTEer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
NFV'De Verzamelaar'; O. Louw, 
Brinklaan 152,1404 GX Bus
sum, ©035-6933132. 

Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e.o.; B. Nieborg, 
Elzenlaan 15, 7771 DJ Har
denberg, ©0523-261739. 

Dalfsen: 
IVPhilatelica; J.T.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721 DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719. 
Delft: 
WP Delft; J.C. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 

2624 CRDelft, ©015-
2564838, e-mail: hans-
muis@casema.net. 
Delfzijl: 
PV'DeFiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, De 
Wippert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315. 
Diemen: 
PV'De Zegelaars'; E. Mulders, 
Archimedeslaan 9,1098 TP 
Amsterdam, ©020-6932064. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV'DeGIobe';L.A. Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperio, ©0315-655010. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6981 CD 
Doesburg, ©0313-476486. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; LH. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, ©0314-342773. 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884. 
DPV'De Postjager'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PV Drachten; J. Brouwer, Post
bus 497, 9200 AL Drachten, 
©0512-514695. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; C. Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron
ten, ©0321-313760. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
AREIshout, ©0416-373144. 
Dniten: 
FV'De Globe'; J.LGubbels, 
lüjdt 36, 6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
FV'DeGlobe';A.C. Dijke,De 
Ganzenpoel 50, 6932 LG 
Westervoort, ©026-3115271. 

Echt: 
Phil.Ver. Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051LB 
Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail: henk_vogels@ya-
hoo.com. 
PhVGelre-Gulick/Echt;P. 

Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475-486144. 
£dam/VoIen(iam: 
P.V 'Euopost'; L.P.C. Smits, 
J.M. Osterlinghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV'Dc Globe'; G. Ridstaat, Wil-
terdinkstraat22, 6712 EC 
Ede. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; H.J. Kuiper, Bronbeek
straat 60,7151 EK Eibergen, 
©0545-475217. 
Eindhoven: 
PCE; H.L Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414. 
Philips PV; R. Arts, Hegge-
ranklaan 15, 5643 BPEindho
ven, ©040-2117972. 
Eist: 
FV'DcGlobe';M.B.P. Boeve, 
lUjnstraat 109, 6686 MK 
Doornenburg, ©0481-
425543-
Emmeloord: 
n^Philatelica; J.J. Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, 
Veldakkers56,784iAH 
Sleen, ©0591-361814. 
Enkhuizen: 
WPhilatelica; mw. A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801. 
Enschede: 
E.P.V.;W.F.H.BijL Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053-
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. Rempt-Rae-
bel. Burg. Renkenlaan 4, 
8162 HR Epe, ©0578-
627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M. 
van Soest, Berloherhof 15, 
6i32SNSittard, ©046-
4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad 
a/h Haringvhet, ©0187-
611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg42, 
4461NH Goes, ©0113-
227945. 
Gooi & Eemland: 
NVPV; H.M. van der Spoel, 
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Handellaan 6,1272 EE Hui
zen,©035-5262702 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17,7471 HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PVGonnchcm e o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gormchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Dekker
van Vliet, Han Hollanderweg 
130, 2807 AH Gouda, ©0182-
518549 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer 46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-
5722702 
Philatclica Den Haag, Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat33, ^555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC De Krmg , L H Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079-
3510424 
Shell Tc Werue.qfd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Shngelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV Vredestcm , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PWGrauenhage e o , J Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
IVPhilatelica,D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229 
PVGrotuncjen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EW Gronin-
gen,©050-50i8234 

H 

Haarlem: 
NVPV, F van Schaik, Maas
straat 651, 1823 KW Alkmaar, 
©072-5202176 
n'Philatclico, H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980 
HFV Op Hoop van Zeflels', L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatclica, mw IE van 
Rhenen, Kinlozen 39, 2151 
XB Nieuw-Vennep, ©0252-
675215 
Halfweg-Zwanenburg: 
P Z V S P A , J C van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PV Harderiuijk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist', D Kanning, 
Gerard Doustraat7, 3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PVHeerenueen, G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHV Hcerhuflouiaard e o , mw 
L I Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
smg-Grens, Promenade 267, 

6411 IJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, L Ch Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
P V Helleuoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
P V De Helm Helmond en Oms
treken , T A J Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492-534793, e-mail pzv-
dehelm@planet nl 
WPV Helmond, I Neggers, 
Van 'tHofFstraat4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BK Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473 
Hertogenbosch: 
's-Hcrtogenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV'Black Penny',M L H Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheujaard, Th N H 
van Leeuwen, O van Noort-
smgel II, 3262 EK Oud-
Beijerland, ©0186-617706 
Holten: 
NVPV,T Koopman, Bor-
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PC Hoo^eDcen, H I Ruiter, Sa-
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoo^ezond-Sappcmeer, J H 
Bos, I W Frisolaan 31, 9602 
GG Hoogezand, ©0598-
351485, E-mail, I bos@) 
wxs nl 
Hoorn: 
NVPVAfd West-Frieslond, 
I L M Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©0229-
231458 
Philatelica Hoorn e o , O I Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229-231803 

K 

Kampen: 
IV Philatelica, J G Fidder, Gal-
lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968. 
Katwijk: 
PVKatiDijk/Rijnsbur^, mw 
W P Blok van Duijvenvoor-
de. Romeinenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071-
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 
PhVtFakteurke', H l Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, 
Anna van Saksenstr 19,1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764 
Leerdam: 
NVPV, H Steygerwalt, Voor-
waartsveld 75,4142 DE Leer
dam, ©0345-619473 
Leiden: 
IVPhilatelico, R K I Hegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LVVPV, Ene van Rooij, Jan de 
Weertstraat 40, 2531XH Den 
Haag ©070-3894448 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871 
Leusden: 
WPV'De Loupe, mw J Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhove loi , 3834 ZD Leus
den, ©033-4941823 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe', mw M E A van 
Zanten-Willemsen, P C 
Hooftstraat7, 7131 WE 
Lichtenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat 335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
626g AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727 
PVZuid-Limburg, A Thewis-
sen, Koningsplein loi C, 
6224 EH Maastricht, ©043-
3625194 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, 
Jan Stjenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV Waterland , R J Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV, H A van Krimpen, 
Van Bemmellaan 70, 2681 CX 
Monster, ©0174-245049 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserlood-den Duik, 
Burg Van Trichtlaan 116, 
3648 VK Wilms, 
©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe', mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijhng, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica,! M G vanMuI-
lekom, Maandagsewetering 

183, 2211 WT Noordwijker
hout, ©0252-373440 
Nunspeet: 
NVPV,M v.d Sommen, Me-
zenbergerweg 12, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525-661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 66o2ZTWijchen, 
©024-6417443 
E-mail j a Iauret(g)planet nl 
FV Nomopost, W J M Goos-
sens, Vendelierstraati5, 
6562 NA Groesbeek, 
©024-3974654, E mail 
w j m goossenscffihccnet nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, 
Dr DeBruynestraat35, 
7576 BJ Oldenzaal, 
©0541-514243 
Oostburg: 
P V Land uon Cadzand , J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, 
©0117-454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe', L Mulder, 
Hertenstraat 2, 6865 WP 
Doorwerth, ©026-3335732 
Oosterhout: 
OVPV, B W J Keiler, 
Schapendries 127,4901 HM 
Oosterhout, ©0162-423311 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD 
Denekamp, ©0541-351936 

P 

Purmerend: 
IVPhilatelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576 
Putten: 
PV Telstar, H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE 
Nijkerk, ©033-2452484 

R 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 
21, 8101 CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'DeGlobe,WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg4g, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero', P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, 
Koningsland 71, 6ggi DH 
RJieden, ©026-4951534 
Rhenen: 
FV'De Globe, H Wessel, 
Paulus Potterhof 23 ,4033 AN 
Lienden, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IVPhilatelica, W v d Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH 
Roderwolde, ©050-5032608 
Roermond: 
PVRoermond, C J Wenke, 
Steenweg 11, 6019 AW 
Wessem, ©0475-562702 
Roosendaal: 
PVRoosendaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat i i o , 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 

3068 PW Rotterdam, ©oio-
4562597 
ROV Shell Filatelie, J Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181-216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i, 2312ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, 
Juliana van Stolberglaan 26, 
3181HH Rozenburg ZH, 
©0181-212967 
Rijssen: 
P V Rijsscn , D Grunwald, 
Groenhng 12, 7463 BJ 
Rjjssen, ©0548-542669, 
e-mail d grunwald@wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk, mw L Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281 AW Rijswijk, 
©070-3995105 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
VVPVSassenheim,B G Door-
nekamp, Kwekersweg 92, 
2171 DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV'Westfriesland,P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schijndel: 
SVPV, J van Schijndel, Julia-
nastraat3, 5482 AK Schijn
del, ©073-5474155 
Sittard: 
FVSittardeo , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraatio, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Sliedrecht: 
PV Philetica', J van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28,3362TBSliedrecht, 
©0184-412338 
Soest: 
P V Eemland, mw D Pimen-
tel-Gielen, Colenso 57, 3761 
GH Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica, E v d Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelico, E Sijpkes, 
Groningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599-612976 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica, R Hajer, 
Rosariumlaan 27, 3972 GE 
Driebergen-RjLjsenburg, 
©0343-517555 

T 

Terneuzen: 
FV HetWatermerk', A H de 
Ridder, Lingestraat5,4535 
EP Terneuzen, ©0115-
6g7i25 
PVZceuuisch-Vlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelmckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
694001 
Tiel: 
PhilatelistenclubTiel,B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344-612378 
Tilburg: 
VPT Tilburg, W E M Tukker, 
postbus 10418, 5000 JK Til
burg, ©013-5714417 
Twente: 
NVPV, E J Timmerman, Bode 
Erfweg 2, 7582 RH Losser, 
©053-5382594 

»> 



u 
uithoorn: 
Fil.Ver. Uithoorn ; J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297-563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van der Meulen, 
Elbedreefi25,3562BN 
Utrecht, ©030-2613733. 
PV Utrecht; G. Hamoen, iMere-
veldlaan 9, 3454 CA De 
Meern, ©030-6663166. 

Vaals: 
PV'Dnelandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369 BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'DeGIobe'; H.G. Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FVVeendam e.o.; W.J. van Ba-
vel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
©0598-326250. 
Veenendaah 
FV'DeGlobe'; CA. Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Veen-
endaal, ©0318-515062. 
PV'Fnmarkrt'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Veen-
endaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Vcldhouen; J. van Hat-
tum. De Sitterlaan 52, 5505 
AD Veldhoven, ©040-
2534002. 
Velp/Rozendaal: 
FV'DeGlobe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 

Venlo: 
P.V.'Philo Venlo'; M.J.M. Gie-
len. Framboosstraat 9, 5925 
HJ Venlo, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissingsc FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391,4380 AJ VHssin-
gen, ©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa-
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhiIatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Nijp, Bartok-
laan 26, 2253 CX Voorscho
ten, ©071-5619107. 

W 

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

Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374ICK 
Landgraaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o. ;J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PVWeesp e.o.; J.P.J. van Looke-
ren, G.H. Breitnerstr. 20, 
1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IV Philatelica; J. de Koning, 
Schoonhout 116, 4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhiIatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhiIatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWmsumc.o.;0. Hof, De 
Pollen 41, 9989 BZ WarfFum, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV'DeGIobe'; B.J. Pampiermo-
le. Laan van Hilbelink 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543-521960. 
FV'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek, Koekoeksr. 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543-
515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelis-
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de loep'; J.C. Ver
steeg, J. van Stolberglaan 26. 
3931 KA Woudenberg. 

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

IJ 

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

Zaanstad: 
WZPV'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeeiDolde; G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GRZeewol-
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
Zeister Zê el Zoekers '74; J.W.K. 
Eros, Slotlaan 149 III, 3701 
GB Zeist, ©030-6977309. 

Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emma-
straat 29, 6673 XA Andelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PV Schouujen Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P.V Zoetermeer en Omstr.; 
W.M. Buit, Aburahout 33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhiIatelica; H.Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidla
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV'DeGIobe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraatgg, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Rê io Zuiartsluis e.o,; 
R. Reijnders, 
Regenboogstraat 3, 8061 GL 
Hasselt, ©038-4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZuiijndrechte.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PV Zwolle; J.G.J. van Ulsen, Jo-
han van Oldenbarneveltstr. 
12, 8022 AX Zwolle, ©038-
4541353-

Filahumor door H. van Dalen, Westendorp 

TSJAJVAT ZAL IK NU 
WEER ÉÉNS 6AAU DOEN? 

V O L G E N S AM J 
I S HET PEPSI.. 

ALS IK HARD SPEEL 
VUE6T M'N KOP ERAF 

20c At 
IK HOOP DAT ZE BROOD 
MET PINDAKAAS HEEFT 

Filaquiz 
Wat weet u van postze
gels? Test uw kennis en 
beantwoord onderstaan
de vragen. Probeer zo 
min mogelijk te spieken 
in de NVPI-I-catalgous. 
De oplossingen van 'Fila
quiz ' staan op pagina 589 
van dit nummer. 

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

2. Schat eens 
Uit hoeveel verschillende 
waarden bestaat de in de 
periode 1940-1947 uitge
geven emissie-Van Konij
nenburg ('Wilhelmina 
met bontkraag') als u ook 
de hoge waarden (tot en 

met 10 gulden) meetelt? 
a. veertien 
b. achttien 
c. twintig 

3. Er ging iets fout... 
Ter gelegenheid van de 
Europazegels van 1959 
gaf de NVPH de eerste-
dagenvelop E39 uit. Wat 
klopt er niet op die enve
lop? 

4. Strafport 
ibe NVPH-catalogus ver
meldt twee verschillende 
'interneringszegels', uit
gegeven in ig i6 . Wat is er 
zo bijzonder aan de twee
de, 'bruine' emissie? 

5. Foutje 
Tot slot een vast pro
grammaonderdeel van de 
rubriek 'Filaquiz': bekijkt 
u onderstaande zegel 
eens goed en bepaal wat 
er mee mis is. 

N t D i K L A N D fW 

1 H .' 1 imP 



www.PostBeeld.com 
honderdduizenden zegels 

tienduizenden plaatjes 
veel benodigdheden 

verkoop - inkoop - inruil 
de internet postzegelwinkel 

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

' VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMELIVIARKT 

7-8 oktober 2000 
<oM*<^ VAN 9.30-17.00 UUR 

<5>ST5 GROTE VEEIVIARKTHAL 
UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg. nabij rotonde „De Berenkuil" en A27 

Er is 2,75 km. tale! aanwezig! ENTREE: ƒ 6,-; PAS 65+ ƒ 5,-
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (030) 288 68 91 

Alles over verzamelen bijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

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

munten, bankbiljetten, etc, etc. 

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

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

Internet: www.filatelie.net 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
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Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 
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Tolhuizen, Folkingestr. ^5, gyn JT Groningen 
Fax en Tel. 050 - 3131577 

www.de beste.nl/tolhuizen 
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http://www.de
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s SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

KLM 
Veel nieuws valt er over 
de KLM niet te melden, 
of liet zou moeten zijn 
dat er aanpassingen zul
len worden aangebracht 
in de nieuwe winter
dienstregeling. Zo zal er 
vijfmaal per week op Bei
roet worden gevlogen en 
hetzelfde geldt voor Sao 
Paulo. Verder zal er dage
lijks op Mexico, Kuala 
Lumpur en Hongkong 
worden gevlogen. 

Ander nieuws komt van 
het vrachtfront van de 
KLM. Sinds 14 augustus 
van dit jaar is men twee
maal per week op Helsin
ki gaan vliegen met een 
van Schreiner geleasde A-
300. Later zijn of worden 
ook Manchester, Dublin, 
Stockholm en Bologna in 
eenzelfde schema opge
nomen. 

KLM en Northwest Airli
nes hebben er samen ook 
weer een onderscheidng 
bij. Het gaat om de zoge
noemde IGGY Award van 

de International Gay and 
Lesbian Trauel Association; 
de prijs werd toegekend 
in de categorie Best Aduer-
tisinfl. 

LUFTHANSA 
Sinds I junijl. onder
houdt de Duitse lucht
vaartmaatschappij Luft
hansa vluchten met een 
B-737 van Hannover naar 
Rome. 

Er was een speciale 
vlucht gepland ter gele
genheid van de interna
tionale postzegelten
toonstelling Indonesia 
2000 in Jakarta: op 11 au
gustus zou er een AUA-
toestel uit Wenen (dat 
ook UNO-post moest ver
voeren) naar Frankfurt 
vliegen, van welke plaats 
Lufthansa dan het traject 
naar Jakarta voor zijn re
kening zou nemen. Om
dat er op het moment dat 
dit nummer naar de 
drukker ging geruchten 
waren dat Indonesia 2000 
geen doorgang zou vin
den is het niet geheel ze

ker of deze plannen ook 
werkelijkheid zijn gewor-
denn. 

De Olympische ploeg van 
Duitsland is als alles 
goed is gegaan op 20 au
gustus jl. met een specia
le Lufthansavlucht van 
Frankfurt naar Sydney 
gebracht. 

NORTHWEST AIRLINES 
Northwest Airlines heeft 
met Japan Airlines Cargo 
een alliantie gesloten op 
het gebied van vrachtver
voer. De overeenkomst is 
op I september ingegaan. 

TAP 
Op 3 mei werd herdacht 
dat de Portugese lucht
vaartmaatschappij TAP 
gedurende twintig jaar de 
verbinding tussen Lis
sabon en Rome onder
houdt. Dat gebeurde 
door twee bijzondere 
poststempels op de kaar
ten te plaatsen [i]. 

CONCORDE 
Een toestel van het mo

menteel volop in de be
langstelling staande type 
Concorde heeft op 26 fe
bruari voor het eerst een 
vlucht van Bali via Dar
win naar Sydney gemaakt 
[2]. Op 24 maart was er 
een Concordevlucht van 
Parijs naar Tozeur in Tu
nesië. 

BALLONPOST 
Op 10 juni 2000, zo was 
het plan, zou er een bal
lonvaart worden gehou
den in Tsjechië. Er wer
den heel veel stempels 
gefabriceerd [3], maar de 
vaart ging niet door van
wege het slechte weer. 

PRO JUVENTUTE 
Op 26 mei van dit jaar 
werd de zesenvijftigste 
Sonderballonpostfahrt ten 
bate van de liefdadig-
heidsorganisatie Pro Ju-
uentute gehouden. Er wa
ren twee verschillende 
enveloppen en stempels 
[4], zowel voor de Oos
tenrijkse post als voor die 
van de Verenigde Naties. 

ZEPPELIN 
Op 24 juni 2000 was in 
Zwitserland voor het 
eerst sprake van het amb
telijk vervoer van post per 
Zeppelin [5]. Plaats van 
handeling was St. Gallen. 

Duitsland deed op 2 juli 
ook nog een duit in het 
zakje met een schitteren
de enveloppe ter gelegen
heid van het eeuwfeest 
van de Zeppelin [6]. Een 
andere, nog mooiere 
Zeppelinenvelop staat in 
afbeelding 7. 

ANTARTICA 
Wat later dan gebruike
lijk kunnen we afdrukken 
laten zien van stempels 
die op Australische Ant-
articapost werden ge
plaatst [8]. In Australië is 
tweede klas luchtpost af
geschaft, zo schrijft mijn 
correspondent aldaar. 
Dit verklaart waarom de 
enveloppen duurder uit
vielen. Voorheen waren 
de kosten ongeveer an
derhalve gulden, nu is 
dat bijna het dubbele. 

^ ' " " 
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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 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
fiiatelistisclie benodigdlieden. 

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

De Postzegel 
V A K B L A D V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat maandelijks verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel Interessante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 2000 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-! 
Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t.n.v K.V.B.P., B-8000 BRUGGE. Of vraag gewoon Informatie en 
een proefnummer: Werfplein 6, B-8000 BRUGGE. 

P.S. Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 
Inl.: Kortrljksestraat22, B-3010 LEUVEN. Tel. en Fax: 0032-16254970 

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. 

Vc c\n \o\ 
postzegelveilingen vof 

Bultentiaven 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 

VEILING 47 
WORDT GEHOUDEN OP 

VRIJDAG 27 EN 
ZATERDAG 28 OKTOBER 

2000 

□ Nederland vrijwel compleet 
postfris inclusief alle 
topnummers zoals: Hangend 
Haar, Bontkraag, Driegaats-

roltanding en serie Postbewijs, 
allemaal met certificaat. 

ü Zeer goed buitenland w.b. veel 
postfris materiaal alsmede div. 
betere en schaarse brieven. 

□ Zoals gebruikelijk een ruim 
aanbod, veelal intact gelaten 
verzamelingen, alsmede diverse 
schitterende partijen. 

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

Beëdigd Makelaar 
en Taxateur 

V 
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SUCCESVOLLE SAIL 2000 IN 
TEKEN VAN TALL SHIPS RACE 

Indrukwekkende con wool deed Nederland aan 
D O O R A . P A L M H O F , M O R R I N S V I L L E ( N I EU W - Z E E L A N D ) 

MET MEDEWERKING VAN O.VEENSTRA, BUITENPOST 

Uok dit |aar werd weer een transatlantiscne wedstrijd voor lall bnips georganiseerd, ue 

ofsluitende race voerde de schepen naar Amsterdam, waar de schepen op 24 augustus, 

op de Parade of Sail, werden verwelkomd. De intocht markeerde het begin van Sail 

Amsterdam 2000. PTT Post greep zijn kans en gaf een velletje met tien verschillende Sail 

20öO-zegels uit. De schepenverzamelaor A. Pclmhof en onze thematische medewerker 

D. Veenstra haakten daar weer op in door de nu volgende bijdrage te schrijven. 

Dankzij het initiatief van een Engelse 
advocaat is dit beeld nog steeds op de 
wereldzeeën te zien: imposante tall 
ships die zij aan zij strijden om een eer
volle plaats in een van de tall ship races 
die in onze tijd worden georganiseerd. 

Het is in het eerste jaar van de 
eenentwintgste eeuw nauwe-

^ lijks voor te stellen dat er bijna 
= geen grote vierkant getuigde 
° schepen [TaW Ships) meer over 
o= de oceanen zeilen. Op het laatst 
^ van de jaren vijftig was het aan-
^ tal Tail Ships gekrompen tot een 
^ stuk of tien. Toen op 2^ septem-
^ ben957 het Duitse opleiding-
i^ schip Pamir, geladen met gerst 
^ op een reis van Buenos Aires 
;;; naar Hamburg met aan boord 
= 35 bemanningsleden en 51 leer-
= lingen op ongeveer 600 mijl 
2 west van de Azoren tijdens een 
^ orkaan ten ondergingen maar 
^ zes van de opvarenden werden 
^ gered, leek dit het einde van de 

grote vrachtvarende zeilsche
pen. Het andere Duitse vracht-
varende opleidingsschip, de 
Passat, werd hierna opgelegd. 
Dat waren de laatste twee grote 
vrachtzeilschepen die de we
reldzeeën bevoeren. 
Ook de meeste opleidingssche
pen in dienst bij de diverse ma
rines verkeerden na de Tweede 
Wereldoorlog vaak in een slech
te staat van onderhoud of wa
ren opgelegd. Omdat ook de 
belangstellingvan reders voor 
de opleiding van hun beman
ningen op zeilschepen was te
ruggelopen, leek dit het einde 
van de zeilvaart met grote zeil
schepen. Maar op het diepte
punt van de belangstelling voor 
de zeilvaart kreeg de Engelse 
advocaat Bernard Morgan het 
idee om met de laatste grote va
rende zeilschepen een zeilrace 
te houden. In 1954 werd het Saii 
Training International Race Co-
mittee gevormd. Het lukte de 
organisatie twintig zeilschepen 
bij elkaar te krijgen en die op 7 
juli 1956 de startlijn te laten pas
seren voor de eerste Tal! Ships 
Race. 

Bij deze race wordt ernaar ge
streefd schepen te laten mee
doen die voor opleidingsdoel
einden worden gebruikt. De 
schepen moeten voor minimaal 
de helft worden bemand door 
jongeren in de leeftijd van 15 tot 
25 jaar. Een schip dat deel
neemt aan de Tall Ships Race 
moet minimaal negen meter en 
veertien centimeter lang zijn. 

De schepen zijn in drie klassen 
onderverdeeld: 

Klasse A is voor grote dwarsge-
tuigde schepen en barken; 
Klasse B is voor schoeners; 
Klasse C is voor kleinere sche
pen; deze klasse is weer onder
verdeeld in verschillende typen 
van jachten. 

De International Sail Training 
Association (ISTA) heeft de or
ganisatie van de regatta's op 
zich genomen. Elke twee jaar 
houdt de ISTA een Tall Ships 
Race en elke acht jaar wordt er 
een speciale transatlantische 
race georganiseerd, steeds naar 
aanleiding van een bepaalde ge
beurtenis: 

7976; 
Tweehonderdjarige onafhanke
lijkheid van de Verenigde Staten 
van Amerika; 

7984; 
Herdenking van de ontdek
kingsreis van Jaques Cartier 
naar Canada (in 1984 vierhon
derdvijftig jaar geleden); 

7992: 
Herdenking van de ontdekking 
van Amerika door Columbus 
(in 1992 vijfhonderd jaar gele
den); 

2000: 
Race ter herdenking van de 
overstap naar een nieuw millen
nium. 

DE TALL SHIPS 2000-RACE 
Dit jaar werd de Tall Ships 2000 
Race gehouden, een race die -
zoals hiervoor al werd gezegd -
ook wel als de Millennium Race 
bekend staat. Deze wedstrijd 
startte in twee plaatsen: op 19 
april in Southampton (Enge
land) en op 23 april in Genua 
(Italië). De twee vloten ont
moetten elkaar in de Spaanse 
havenplaats Cadiz. Vanuit deze 
plaats stak de gecombineerde 
vloot op 7 mei de Atlantische 
Oceaan over. Op 12 juni ver
trokken de Tall Ships van Ber
muda, met als bestemming 
Boston (Verenigde Staten). Uit 
deze plaats vertrok men op i5 
juli met als bestemming Halifax 
(Canada), vanwaar men op 24 
juli weer aan de oversteek be
gon van het noordelijk deel van 
de Atlantische Oceaan. De be
stemming was Amsterdam, 
waar de vloot op 24 augustus 
aankwam. In de hoofdstad 
werd vervolgens van 24 tot en 
met 28 augustus voor de zesde 
maal de manifestatie Sail Am
sterdam gehouden. 

SAIL AMSTERDAM 
De eerste maal dat de Tall Ships 
ons land aandeden was tijdens 
de viering van het zevenhon
derdjarig bestaan van de stad 
Amsterdam in 1975. Sail '75 
was zó'n succes, dat besloten 
werd elke vijfjaar een dergelijk 
evenement te organiseren. In 
1985,1990 en 1995 gaf PTT Post 
postzegels uit ter gelegenheid 
van de So/7-edities in die jaren. 

Nederlandse Sailzegel uit 1995 



Nederlandse zegels ter gelegenheid var\ 
de Sailmanifestaties var\ 19S5 (boven) 
en iggo (onder). 

In 1995 werd Sail Amsterdam 
voor de vijfde maal gehouden 
in het kader van de jaarlijkse 
Tail Ships Race. De toen uitge

geven postzegel van 80 cent 
toont de gezellige drukte van 
Sail met schepen van allerlei 
tuigage en tonnage en de witte 
scheepsromp van de Russische 
viermastbark Sedoi'. De sein

vlaggen rechts op de postzegel 
vormen het woord Sa/7. Tien 
jaar eerder, in 1985, werd een 
zegel van 70 cent uitgegeven 
met een gedeelte van de tuiga

ge van een platbodem en het 
opschrift Sail '8^ Amsterdam. In 
1990 volgde een zegel van 75 
cent met het opschrift Sail 'go 
en een deel van een windjam

mer. 
Sail Amsterdam kreeg ook aan

dacht op verschillende stem

pels. Een windjammer is afge

beeld in een gelegenheidsstem

pel ter gelegenheid van Sail '8$. 

Sail Amsterdam een fran keer

stempel in gebruik (PBn5i5) 
met een soortgelijke tekst. 

NEDERLANDSE DEELNEMING 
19751995 
Ook aan de eerste Tall Ships 
Race werd al door een Neder

lands zeiljacht deelgenomen. 
Het was de May Be, eigendom 
van ir. j . j . van Rietschoten. Het 
schip heeft veel bijgedragen aan 
de actieve rol van het Neder

landse wedstrijdzeilen. Het 
maakte diverse reizen uit Ne

derland die voerden tot aan de 
Noordkaap en de Azoren toe. 
Voor zover bekend is dit schip 
niet op een postzegel of stem

pel afgebeeld. 
Een bekend Nederlands schip 
dat geregeld deelneemt aan de 
Tall Ships Race is de Urartia van 
de Nederlandse marine. Dit 
mooie schip werd in 1928 voor 
rekening van de Nederlander 
Nierstrasz als een schoener

jacht gebouwd door de Haar

lemse Scheepsbouw Maat

schappij onderde naam Tromp. 
Op 23 aprih 938 werd het jacht 
door het Koninklijke Instituut 
voorde Marine in Den Helder 
overgenomen, waarna het de 
naam Urania kreeg. Daarna 
werd het ingezet voor de oplei

ding van adelborsten van de 
Koninklijke Marine. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog ver

dween het naar Duitsland, 
maar na de oorlog keerde het 
jacht weer onder Nederlandse 
vlag terug bij de Koninklijke Ma

rine. De Urania wordt nu op

nieuw getakeld en komt als een 
kits (torenkits) weer in de vaart. 

DE 'EENDRACHT' I 
Een ander Nederlands jacht dat 
geregeld aan de regatta's deel

nam is de Eendracht, een schip 
dat eigendom is van de Stich

ting 'Het Zeilende Zeeschip'. 
De Eendracht komt niet op een 
postzegel voor; maar is wel af

gebeeld in enkele frankeerstem

pels. De order voor de bouw 
werd in 1973 gegeven aan Cam

SAIL KRIJGT NAVOLGING 

Het is niet zo verwonderlijk dat andere havenplaatsen na het succes 
van Amsterdam in Inet kielzog van Sail Amsterdam zijn gaan 'varen'. 
De meeste van deze plaatsen hadden al een traditie van jaarlijkse Ha

vendagen, Vlootdagen en dergelijke (voorbeelden zijn Delfzijl, Den 
Helder, Harlingen en Rotterdam), maar een evenement ter grootte 
van Sail is toch wel even wat anders. 
Delfzijl organiseert nu zijn Deißail, terwijl Den Helder voor zijn Na

tionale Vlootdagen met behulp van de naam Sail '97 probeerde mee te 
liften op de populariteit van Sail Amsterdam. 
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zowel mannelijke als vrouwelij

ke personen konden aanmon

steren. Het doel van de Een

dracht was om vooral jonge 
mensen uit alle lagen van de be

volking een zeezeiltocht te laten 
maken en dat dan in de zomer

maanden in de noordelijke wa

teren. Daarbij werden buiten

landse havens aangedaan. Wel 
werden in de winter warmere 
streken opgezocht. Met het va

ren op deze schoener wilde 
men de jonge varensgasten ka

meraadschap, samenwerking 
en verantwoordelijkheidsgevoel 
bijbrengen. In de wintermaan

den maakte men cruises met ou

dere passagiers in warmere 
streken. 
Toen de Eendracht werd ver

kocht en naar Duitsland vertrok 
had het schip ruim 240.000 
zeemijlen afgelegd, zeg maar 
ruim elf maal de wereld rond. 
De nieuwe eigenaar werd Clip

per/Deutsches Jugendwerk zur 
See met als thuishaven Bremen. 

keiijk is het speciale frankeer

stempel van de nationale ver

eniging 'Het Zeilschip' 
(RN2631), dat werd gebruikt ter 
gelegenheid van vijftigjarig be

staan van de Eendracht in 1988. 

DE 'EENDRACHT' (II) 
Nog voordat dat de Eendracht 
(!) werd verkocht, legden prins 
Bernhard en de toenmalige mi

nister van Verkeer en Waters

taat, mevrouw N. SmitKroes, 
op 15 septemben988 geza

menlijk de kiel van een nieuw 
stalen jacht op de werf van Den 
Breejen in HardinxveldGies

sendam. Het was destijds het 
grootste zeilschip dat sinds 
1939 in ons land in aanbouw 
werd genomen. Het schip werd 
afgebouwd door de scheeps

werf Damen in Corinchem. De 
nieuwe Eendracht (II) werd op 
29 augustus 1989 door konin

gin Beatrix gedoopt. Eigenaar is 
'De Twaalf Provinciën' in Den 
Haag, maar het schip wordt be

SAiL '85 
AfvT^TrRDAM 
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Sailfrankeerstempel van de gemeente Amsterdam, in gebruik in ig8$. De Eendracht (I) werd afgebeeld in ditfrankeerstempel uit 1988. 

De gemeente Amsterdam ge

bruikte in hetzelfde jaar een bij

zonder frankeerstempel 
(PB4767) met de tekst Sail '85 
Amsterdam i6 aug. 1985. Vijf 
jaar later was bij de stichting 

menga's Jacht en Scheepswerf 
in Amsterdam. Het schip  een 
tweemast gaffelschoener  werd 
op 1 juni 1974 gedoopt door 
prins BernharcJ. Haar accom

modatie was zo ingericht dat 

Het schip vaart ook nu nog 
hoofdzakelijk met jonge men

sen onder de naam Johann 
Smidt in de Noordzee en de 
Oostzee. 
Thematisch bijzonder aantrek

heerd door de nationale veren = 
ging'Het Zeilende Zeeschip'en = 
heeft Scheveningen als thuisha "* 
ven. 3 
De Eendracht (II) is een drie ^ 
mast topzeilgaffelschoener met 5 
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Eendracht (ll)is te zien in dit stempel van de vereniging 'Het Zeilend Zeeschip'. 

accommodatie voor veertig 
passagiers. In de zomermaan
den vaart ze in de noordelijke 
w/ateren, en in de wintermaan
den is ze te vinden in het gebied 
van de Canarische Eilanden. In 
de vakantietijd vaart ze met jon
gelui in de leeftijd van 15 tot 26 
jaar, maar het schip kan ook ge
charterd worden door groepen 
of personen. De nieuwe Een
dracht nam al deel aan verschil
lende regatta's, zoals de Cutty 

Sark Tall Ships Race in 1990 en 
1991, de Windjammer Regatta 
van 1994 in Rouaan en de Cutty 
Sark Tall Ships Race vam 996, 
die het schip van Rostock via 
Sint Petersburg en Turku naar 
Kopenhagen voerde. In 1998 
nam ze deel aan de Hanse Sail 
Rostock. Ze won in 1998 de 
Noord-Duitse Radioprijs in de 
tweede Hiorten Race van Karls-
krona naar Rostock. 
Een mooie afbeelding in zijaan-

Vorigjaar verscheen in Frankrijk dit prachtige velletje met afbeeldingen van tien 
tall ships. Het blokje lijkt model te hebben gestaan voor het velletje dat onze eigen 
PTT Post dit jaar uitgaf (zie verderop in dit artikel) Op het Franse velletje zien we 
in de eerste kolom van boven naar beneden de volgende schepen: Simon Bolivar, 
Statsraad Lehmkuhl, Belle Poule, Amerigo Vespucci en Europa. In de tweede 
kolom, ook van boven naar beneden, zijn afgebeeld de Iskra, Asgard II, Belem, 
Sagres en Cuauhtemoc. 

584 

zicht van de tweede Eendracht 
is te vinden in het frankeer-
stempel (RN2631) van de natio
nale vereniging 'Het Zeilend 
Zeeschip', jammer genoeg is de 
Eendracht niet opgenomen in 
het velletje dat ter gelegenheid 
van Sail 2000 is verschenen. 

NEDERLANDSE DEELNAME 
TALL SHIPS 2000 RACE 
Aan de Tall Ships 2000 Race na
men voor Nederland in de A-
klasse twee schepen deel: de 
Eendracht en de Europa. Daar
naast kwamen ook de Stad Am
sterdam en de Swan fan Mak-
kum (beide A-klasse-schepen) 
naar Amsterdam. De Ooster-
schelde nam deel in de B-klasse. 
In de C-klasse waren de Albatros 
en de Urania van de partij; het
zelfde gold ook voor Hare Ma-
jesteits Amsterdam van de Ko
ninklijke Marine en voor de 
VOC Amsterdam. 
De Europa is wel in het So/7-vel-
letje opgenomen, de Stad Am
sterdam is een nieuw schip en is 
daarom nog niet afgebeeld. Het 
laatstgenoemde schip is een 
traditioneel hooggetuigde 
driemaster, die als een moder
ne versie van de klipper wordt 
gepresenteerd. Het schip is ei
gendom van de gemeente Am
sterdam en de Randstad Groep. 
De maiden trip van het schip, 
van Amsterdam naar Brest, 
stond gepland voor de periode 
van 5 tot 12 juli. De Stad Amster
dam neemt dit jaar ook deel aan 
Sail Brest en Sail Bremerhaven. 
Meer informatie is te vinden op 
de website van Sail 2000. 
De Swan fan Makkum lijkt 
enigszins 'verdwaald', want de 
naam doet denken aan het 
skütsjesilen in Friesland. Het 
gaat hier echter om een stalen 
tweemast schoenerbrik, die in 
1993 in Gdansk (Polen) werd 
gebouwd voor W. Slighting & 
H. van der Lee uit het Friese 
Makkum. Het schip is speciaal 
gebouwd voor de chartervaart. 

VELLETJE MET TIEN 
TALL SHIPS 
Verzamelaars van het thema 
Tal! Ships maken een goed jaar 
mee. Frankrijk gaf op 12 juli 
1999 al het velletje Armada du 
siècle Rouen 199g uit met daar
op tien bekende Tall Ships, en 
nu kwam ook PTT Post met 
zo'n velletje, creatief ingevuld 
door behalve de schepen ook 
kenmerkende details af te beel
den. Nederland is met twee 
schepen op het blokie heel 
goed vertegenwoordigd. 
Hierna verschaffen we informa
tie over de tien uitverkoren 
schepen, die in alfabetische 
volgorde zijn geplaatst. 

Alexander von Humboldt 
Dit Duitse trainingsschip werd 
met drie zusterschepen in 1906 
als lichtschip gebouwd op de 
Werft AC Weser. Het schip kan 
bogen op een rijke geschiedenis 
als lichtschip op verschillende 
posities in het Duitse gebied 
van de Oostzee. Toen net onder 
de naam Kiel als lichtschip over
bodig werd maakte het onder 
de naam Confidentia nog een 
korte reis van Wilhelsmhaven 
naar Bremerhaven, waar de 
Alexander von Humboldt in 1986 
werd opgelegd. 
Het schip werd door de Deut
sche Stiftung Sail Training ge
kocht, een stichting die de 
jeugd weer kennis over het va
ren onder zeil wil bijbrengen. 
De organisatie slaagde er in de 
grote Duitse bierbrouwer Beek 

De Alexander von Humboldt begon 
zijn loopbaan als lichtschip. 

als sponsor aan te trekken. Na
dat het schip tot bark was om
gebouwd werd het in 1988 her
doopt in Alexander von Hum
boldt, naar de bekende Duitse 
ontdekkingsreiziger en natuur
onderzoeker van die naam 
(1769-1859). Het schip heeft 
Bremerhaven als thuishaven. In 
de meer dan tien jaar dat het 
schip als zeilvaartuig in de vaart 
is, heeft het al meer dan 200 
duizend zeemijl afgelegd. Het 
neemt geregeld deel aan Tall 
Ships Races. 

Amerigo Vespucci 
Dit prachtige Italiaanse oplei
dingsschip werd voor de 
Italiaanse marine gebouwd op 
de koninklijke werf in Castella-
mare di Stabia, met de kenmer
ken van een linieschip uit de tijd 
van Napoleon. Het werd in 1931 
te water gelaten. Een levens
groot beeld van de ontdekkings-

Amerigo "Vespucci: ...graaggeziene gast 
tijdens Tall Ships Races... 



reiziger Amerigo Vespucci ver
siert de boeg. Nadat het schip 
in de Tweede Wereldoorlog was 
opgelegd, maakte het korte rei
zen in de Middellandse Zee, 
maar ook eenendertig oceaan-
reizen die drie tot vijfmaanden 
duurden. De Amerigo Vespucci 
werd diverse malen gemoderni
seerd. Het schip wordt beheerd 
en gebruikt door de Accademia 
Na^/ale in Livorno en is een vaak 
geziene gast bij verschillende 
Tal! Sinips Races. De Amerigo 
Vespucci werd eerder afgebeeld 
op zegels van Italië (1931 en 
1981), Anguilla (1985), Gibraltar 
(1967), Frankrijk (1999) en Por
tugal (1998). 

Dar Mlodziezy 
Het volschip Dar Mlodziezy 
werd in Polen gebouwd als eer-

DAR ML0DZIEZV(I98I) 

Tweemaal de Dar Mlodziezy op post
zegels: boven op een zegel van Korea 
(Noord), onder op een exemplaar van 
net eiland Man 

ste van een serie nieuwe oplei
dingsschepen voor de Oost
bloklanden. De meeste schepen 
van deze reeks varen onder 
Russische vlag. De kiel van de 
Dar Mlodziezy werd in 1980 ge
legd op een werf in Gdansk 
voor de Wyzzasa Szkola Morska 
(de maritieme academie in 
Gdynia). De naam Dar Mlodzie
zy betekent 'geschenk van de 
jeugd'. Ook dit schip neemt ge
regeld deel aan de Tall Ships 
Races. De eerste reis in 1981 
maakte het schip dan ook als 
deelnemer aan zo'n race, die 
van Falmouth via Lissabon en 
Vigo naar Southampton ging. 
De Dar Mlodziezy kwam als win
naar uit de bus van Operation 
Sail '82 in Lissabon en van Osa-

EEN ANDERE SAH 

Al lang voordat de eerste Sa/7 werd gehouden konden filatelisten al 
een andere So//tegen komen. Tabaksfabrikant Theodorus Niemeyer 
uit Groningen voerde - zo blijkt uit een frankeerstempel uit de jaren 
zeventig - het merk Sail voor vier smaken pijptabak. Dat de fabrikant 
voor deze merknaam koos, was niet zo verwonderlijk. Zeelui werden 
in die tijd wel vaker in verband gebracht met tabaksproducten. 

p i j p t a b a k 
keuze uit vier smaken 
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ka Sail '97. Deze reizen hebben 
het schip over de gehele wereld 
gevoerd. 
De Dar Mlodziezy werd eerder 
afgebeeld op zegels van Man 
(1983) en Noord-Korea (1987). 

Europa 
Voordat de Europa in Neder
landse handen kwam, had het 
schip in Duitsland al een rijke 
geschiedenis als zogenaamd 
lichtschip achter de rug. De 
driemastschoenerwerd in 1911 
in Hamburg gebouwd voor de 
stad Hamburg. Het zou als Se
nator Brockes als opleidings
schip voor de koopvaardij wor
den gebruikt, maar zover is het 
niet gekomen. Het schip werd 
omgebouwd tot bemand licht
schip voor de rivier de Elbe. 
Dergelijke vuurschepen werden 
in die tijd gebruikt om voor on
diepten of andere gevaren voor 
de zeevaart te waarschuwen. 
Tegenwoordig zijn zulke sche
pen onbemand of vervangen 
door lichtboeien. Op de Elbe la
gen vier vuurschepen. Deze 
schoener nam verschillende po
sities in. Het schip werd in 1987 
verkocht aan de Nederlandse 
rederij Smit Tall Ships in Am-

Het schip was van Duitse origine, 
maar nu is de voormalige Senator 
Brocker in Nederlandse handen; het 
schip vaart onderde naam Europa. 

sterdam. Daar werd ze in de 
Zouthaven omgebouwd tot 
bark. Op 14september!994 
herdoopte Europarlementariër 
Hedy d'Ancona het schip om 
tot Europa. Het is nu een prach
tig schip met accommodatie 

voor honderd passagiers. De 
Europa wordt over de gehele 
wereld ingezet als opleidings
schip. Wie belangstelling (èn 
geld) heeft kan van de Europa 
gebruik maken. In een Engels 
maritiem blad werd het schip 
niet alleen te huur aangeboden, 
maar het bleek zelfs te koop. 
Voor u belt: u moet wel de be
schikking hebben over vijf mil
joen dollar... 
De Europa werd vorig jaar door 
Frankrijk afgebeeld in een velle
tje met afbeeldingen van wind
jammers. 

Kruzenstern 
De stalen viermastbark Kruzen
stern werd als laatste van acht 
zusterschepen in Duitsland ge
bouwd voor de zeil rederij F. 
Laeisz uit Hamburg. Het schip 
werd in 1926 te water gelaten 
onderde naam Padua. In die 
tijd waren de viermastbarken 
nog de meest rendabele zeilen
de schepen. Het type was dan 
ook het laatste vierkant getuig
de vrachtvarende zeilschip dat 
gebouwd werd. Het vaartuig 
werd door de reder ingericht als 
zeilend schoolschip. In 1932 
werd het opgelegd, omdat het 
niet lonend was net schip in de 
vaart te houden. Dankzij een 
subsidie van de Duitse staat 
kwam aan die situatie een ein
de. In 1935 werkte de Padua 
mee aan de opnamen voor de 
Britse film The Mutiny of the El-
sinor. Na de Tweede Wereldoor
log werd het schip in Swi-
nemünde als herstelbetaling 
overgedragen aan de Russen, 
die het omdoopten in Kruzen
stern, naarde bekende Russi
sche zeeman en ontdekker 
Adam johan Ritter von Kruzen
stern. Onder Russische vlag 
werd ze ingezet als trainings-
schip voor de visserij. Ook dit 
schip is een geregelde deelne
mer aan de grote Tall Ships 
Races; het was dit jaar ook in 
Amsterdam te bewonderen. 

De latere Kruzenstern begon zijn be
staan als de Padua Afgebeeld zijn 
twee zegels die de oude naam vermel
den: Duitsland (boven) en de Falkland 
Ellanden (onder). 

De Padua werd afgebeeld op ze
gels van Duitsland (1937) en de 
Falklandeilanden (1989). De 
Kruzenstern is te zien op zegels 
van Azerbeidzjan (1996), Ber
muda (1976), Portugal (1998), 
de Sovjetunie (1981) en Jemen 
(1983)-

hpyjEHUirkPM 

De Sovjetunie (boven) en Azerbaidzjan 
(onder) behoren tot ae landen die de 
Kruzenstern op een postzegel hebben 
afgebeeld. 

Llbertad 
Het Argentijnse stalen volschip 
Libertad werd in 1960 in gebruik 
genomen. Behalve de vaste be
manning van vierentwintig offi
cieren en 239 manschappen in 
lagere rangen doen 49 cadetten 
en 39 aspiranten van de mari
ne-werktuigkundige school van 
de Argentijnse marine op dit 
schip zee-nautische ervaring 
op. Uiterlijk ziet de Libertad er 
uit als een zeilschip van de 
oude stempel, maar het signaal 
'Alle hens aan dek' wordt niet 
meer gegeven. De bediening 
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REPUBLICA ARGENTINA 

Postzegel van Bhutan met onjuist in
schrift 'Mircea'  het afgebeelde schip is 
toch echt de Libertad. . 

van de zeilen geschiedt geheel 
machinaal. In het begin had het 
schip als versiering aan dek al
leen het wapenschild van Ar
gentinië, maar nu is er ook een 
vrouwenfiguur als schegbeeld. 
In 1963 maakte de Libertad haar 
eerste, zes maanden durende 
wereldreis, waarbij ze m de ha
vens veel belangstelling trok. In 
Hamburg bezochten meer dan 
dertigduizend mensen het 
schip. Amsterdam werd m 1967 
aangedaan en het schip was 

^ ook present tijdens Sail '85. 
<=> De Libertad werd eerder afge
S beeld opzegels van Argentinië 

(1986 en 1999), Bhutan O986) 
Z en Nevis (1986). Het Inschrift 
^ Mircea  Rumania op de zegel 
^ van 50 ch.van Bhutan IS onjuist; 
^ het is de Libertad die is afge
^ beeld (de Inschriften van de ze
^ gels van 50ch en 3 n. zijn ver
•^ wisseld). 

= Mir 
■^ De Mir is een zusterschip van 
= de Dar Mlodziezy. De Mir is ove

^ rigenswel wat langer en heeft 
i ook een andere boeg en hek

"■ versiering dan de Dor 

De Argentijnen zijn  wie zal het hen 
kwalijk nemen'''  bijzonder trots op 
hun stalen volschip de Libertad. Boven 
een Argentijns blokje uit Tg99 dat aan 
het schip IS gewijd, links een postzegel 
uit 1986 van hetzelfde ZuidAmen
kaanse land waarop de Libertad in vol
le glorie IS afgebeeld Het schip, dat in 
1963 zijn eerste, zes maanden durende 
wereldreis maakte, was tijdens Sail 
Amsterdam 2000 te bewonderen 
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on 

The STATUE o( LIBERTY lOOlh ANNIVERSARY $ 1 

Ook de postadministratie van Nevis 
vond de Libertad interessant genoeg 
om het schip op een zegel te plaatsen 

Mlodziezy. Het schip heeft ver
der  in tegenstelling tot het 
zusterschipgeen reddingsbo
ten, maar reddingcapsM/es. De 
M/rwerd als dercJe schip in 
deze serie trainingsschepen ge
bouwd voor de Russische rege
ring. Het volschip staat geregis
treerd m St. Petersburg. Door 
de veranderde politieke situatie 
in Rusland raakte de Mir m fi
nanciële moeilijkheden. Dankzij 
de hulp van Duitse sponsors 
konden m de winters van 1992, 
1994 en 1995 de noodzakelijke 
reparaties en vervangingen wor
den uitgevoerd; bovendien kon 
daardoor nieuwe navigatie
apparatuur worden geplaatst. 
De Mir heeft aan verschillende 

Tall Ships Races deelgenomen. 
Ze won de Grand Columbus 
Race in 1992 en de Baltic Sail 
Race in 1996. Het is tot nu toe 
het snelst zeilende Tall Ship ter 
wereld. Die positie wist het 
schip te bereiken door in één 
van de Tall Ships Races het Rus
sische zeilschip Kersones te ver
slaan, dat daarvoor als snelste 
gold. 
Om een indruk te geven van de 
financiële offers die leerlingen 
of betalende passagiers zich 
moeten getroosten, geven we 
hier de bedragen die deze zo
mer voor een reis van Halifax 
naar Amsterdam moeten wor
den betaald: respectievelijk 
2.800 en 3.600 Duitse Marken. 
Veel geld, maar u beleeft wel 
een zeereis die u uw leven bij 
zal blijven! 
De M/V werd nog niet eerder op 
een zegel afgebeeld; de nieuwe 
Nederlandse zegel is dus een 
echte aanwinst. 

Oosterschelde 
Wie in het verhaal tot nu toe de 
wereldhaven Rotterdam heeft 
gemist kan zich er wellicht mee 
verzoenen dat PTT Post heeft 
besloten ook de Oosterschelde 
in het onlangs verschenen velle
tje van tien 'Sail Amsterdam 
20oo'zegels op te nemen. 
De Oosterschelde schip heeft 
de Maasstad als thuishaven. 
Het IS een driemasttopschoe
ner die m 1917 in Zwartsluis van 
stapel liep. In 1921 werd ze door 
een Rotterdamse scheepvaart

iU 
De Mir beschikt over reddingscapsules 
in plaats van reddingsboten. 

De Nederlandse dnemasttopschoener 
Oosterschelde heeft ook een plekje op 
het Nederlandse 'Sail Amsterdam 
2000'velletje weten te veroveren. 

maatschappij verkocht aan de 
Groningse schoenerkapitein W. 
Kramer. In 1939 kwam ze onder 
Deense vlag en wel onder de 
naam Fuglen. In 1954 werd het 
schip naar Zweden verkocht, 
waar de schoener werd ver
bouwd tot motorschip onder de 
naam Sylvan. 
In 1988 werd het schip gekocht 
door de stichting Het Rotter
damse Zeilschip met de bedoe
ling het weer in zijn oude luister 
te herstellen. In 1992 werd de 
Oosterschelde door prinses Mar
griet officieel in bedrijf gesteld. 
Het schip wordt beheerd door 
Reederij Oosterschelde. 

Sagres 
Net als ons land is Portugal een 
zeevarende natie met een rijke 
historie aan ontdekkingsreizen. 
In het velletje van tien hoort een 
Portugees schip dan ook zon
der meer thuis: de Sagres, die 
sinds 1961 onder Portugese 
vlag vaart. Deze driemasterbark 
werd in Hamburg als oplei
dingsschip voor de Duitse mari
ne gebouwd. De Sogres werd in 
1937 te water gelaten onderde 
naam Albert Leo Schlageter en 
daarmee naar een nationaalso
cialistische held vernoemd. Als 
schegbeeld (of boegbeeld) 

De Sagres II op een NoordKoreaanse 
postzegel. 

voerde het schip een grote ade
laar. Na de Tweede Wereldoor
log werd de Sagres toegewezen 
aan de Verenigde Staten, maar 
de Amerikanen hadden geen 

Gezien de connecties met Portugal is 
het niet zo vreemd dat de Sagres ook 
op een postzegel van Mozambiek te 
vinden is. 

belangstelling voor het schip. In 
1948 werd het overgedragen 
aan de Braziliaanse marine, die 
haar onder de naam Cuanabara 
als opleidingsschip gebruikten. 
In 1961 kocht de Portugese ma
rine het schip; het diende als 
vervanger van hun oude oplei
dingsschip Sagres, gebouwd m 
1896 als Rickmer Rickmers. Het 
schip werd herdoopt in Sagres 



Op deze zegel van de Republiek Niger 
draagt de Sagres nog zijn oude naam: 
Rlckmer Rickmers. 

(nummer 2). De nieuwe naam 
verwijst naar de oude haven

stad Sagres, van waaruit in 
vroeger tijden de meeste Portu
gese ontdekkers uitvoeren. In 
die stad stichtte Hendrik de 
Zeevaarder de eerste zeevaart
school. Een buste van hem siert 
de Sagres als schegbeeld, maar 
het scnip is vooral te herkennen 
als het onder zeil vaart, want op 
alle razeilen aan de voor- en de 
grote mast voert ze grote, rode 
Maltezer kruizen. De Sagres is 
geregeld te gast bij de verschil
lende grote Tall Ships Races. 
De Sagres (nummer I) is afge
beeld op zegels van Mozambi

que (1963) en Portugal (1982); 
de Sagres (nummer 2) op ze
gels van Frankrijk (1999), 
Noord-Korea (1987), Portugal 
(1998) en Oeganda (1986). 

Sedov 
De stalen viermastbark Sedov 
werd als opleidingsschip in 
1921 gebouwd door Krupp in 
Kiel. Ze kwam als Magdalena 
Vinnen in de vaart, en was ge
noemd naar de dochter van de 
Duitse reder F.A. Vinnen. Als 
opleidingsschip werd ze aan
vankelijk ingezet op de salpeter-

Het Nederlandse 'Sali Amsterdam 
2000'-velletje. Links (van boven naar 
beneden) Libertad, Dar Mlodziezy, 
Kruzenstern, Alexander von Humboldt 
en Mir; rechts Amerigo Vespucci, Euro
pa, Sagres II, Sedov en Oosterschelde. 

vaan naarZuid-Amerika en la
ter in de graanvaart. In 1936 
werd het schip verkocht aan de 
Norddeutsche Lloyd in Bremen, 
waarna het schip de naam Kom
modorejohnsen kreeg. Na de 
Tweede Wereldoorlog kwam 
het uiteindelijk in Russische 
handen. Het schip werd in 1950 
naar Odessa gebracht, waar het 
de naam Sedov kreeg, naar de 

Postzegel van de Sovjetunie met daar
op de viermastbark Sedow. 

Russische poolonderzoeker 
Ceorgyj. Sedov (1877-1914). In 
1952 maakte de Sedov haar eer
ste reis als opleidingsschip. In 
1957 werd ze ingezet bij hydro
grafisch onderzoek in de Atlan
tische Oceaan, maar ze had 
toen ook leerlingen aan boord. 
Van 1966 tot 1975 deed het 
schip dienst als opleidingsschip 
voor de Russische vissersvloot. 
Van 1975 tot 1981 werd de Sedov 
verbouwd en opnieuw ingericht 
als zeilend schoolschip voor 
164 leerlingen. Sinds 1991 is de 
thuishaven Moermansk. 
In 1982 nam de Sec/oî  voor het 
eerst deel aan een Tall Ships 
Race, de Cutty Sark Races vanuit 
Southampton. Nu kunnen ook 
buitenlandse belangstellenden 
tegen betaling een reis met dit 
scnip maken; de Spartaanse ac
commodatie moeten ze voor 
lief nemen. 
De Sedov werd afgebeeld op ze
gels van de Sovjetunie (1981) en 
Jemen (1982). 

Literatuur: 
Schepen op postzegels/Ships on 
stamps door Mia Koning-van der Veen, 
1997, Van Soeren &. Co , Amsterdam 
Collect Ships on Stamps (tweede 
druk), 1993, Stanley Gibbons Publica
tions Ltd , Londen. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het novembernummer 
2000 (verschijnt begin no

vember) moeten uiterlijk op i 
oktober aanstaande in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Wipper 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. 

TENTOONSTEIUNGEN 
EN MANIFESTATIES 

■ Nog tot eind oktober: 
Lisse. Minikunstmaxibereik, 
tentoonstelling in samenwer
king met Philatelica Bloem
bollenstreek en de numisma
tische vereniging Duin en 
Bollenstreek. Museum De 
Zwarte Tulp, Grachtweg 2a. 
Openingstijden onbel<end. 
Informatie: 0252417900. 
Zierikzee. Artistamps, ten
toonstelling van artistamps 
en documentatie uit het mail 
artarchiefvan Ever Arts. Ga
lerie Galerij, Hatfieldpark 2. 
Geopend tijdens schooluren. 
■ 7 oktober: 
Spijkenisse. Regiodag van 
postzegelvereniging De 
Maasmond. De Zuidwester, 
P.). Bliekstraat 13. Onder an
dere tentoonstelling met de 
nadruk op Scandinavië. Info
stands, PTT Filateheloket, 
handelarenstands. Opening
stijden van 10 tot 16 uur. In
lichtingen: R.M. Heiblom, 
Graafvoorde 9, 3204 SG Spij
kenisse, telefoon 0181
643045. 
■ 7 en 8 oktober: 
'sHertogenbosch. Propa

*= gandatentoonstelling ter ge
<= legenheidvanhetzeventigja
■̂  rig bestaan van de 'sHerto
^ genbossche Filatelisten Ver
co eniging. De Helftheuvel. 
J Openingstijden: op zaterdag 
1 7 oktober van 10 tot 17 uur en 
^ op zondag 8 oktober van 10 
"^ rot 16 uur. Inlichtingen: Frits 
^ Schreurs, telefoon 073
= 6566224. 
'^ ■ 13,14 en 15 oktober: 
= Leipzig (Duitsland). Philatelm 
= mit T'Card, beurs en expositie 
"* van postzegels, munten en 
^ telefoonkaarten. Informatie: 
™ KólnMesse Ausstellungen, 
< Postfach 210760, D50532 
^ Keulen (Duitsland). 
a ■ 21 oktober: 

5 .  OudBeijerland. Evenement 
1 1 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
dome. Op 21/10 wordt de 39e 
Dag van de Aerofilatelie ge
vierd. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: I.D.H. van As, 
Dintel 22, 2991 RC Baren
drecht, telefoon 0180
614430. 
■ 27, 28 en 29 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). In
ternationale Bnefjnarkenborsc 
Smdeljingen 2000. Messhalle. 
Openingstijden niet bekend. 
Inlichtingen: August Wahn, 
FriedrichDürrStrasse 43, D
74074 Heilbronn (Duits
land). 
■ 28 en 29 oktober: 
Amsterdam. Wedstrijdten
toonstellingvan de organisa
tie 'Dag van de Postzegel' (ca
tegorie 2); ook ikaderinzen
dingen. Oosterkerk, Kleine 
Wittenburgerstraat i. Ca. 250 
kaders. Openingstijden: op 
zaterdag 28/10 van 11 tot 17 
uur en op zondag 29/10 van 
10 tot 16 uur. Aanmeldings
formulieren: mevr. A.C. 
Hoogerhuisvan Schellen, 
Van Baerlestraat 14 bov., 1071 
AW Amsterdam, telefoon/fax 
0206734323. Inschrijving 
sluit uiterlijk 30 juni a.s. 
■ 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: 
I.M. Rijsdijk, Postweg 37, 
6523 KRNijmegen, 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,nl. 
■ 18 november: 
Leek. Noordphila 2000, propa
gandatentoonstelling met 
verenigingscompetitie. Nien
oordcollege, Waezenburg
laan 51, 9.3017.30 uur. In
lichtingen: telefoon 050
5019547. 
■ 1,2 en 3 december: 
Monte Carlo (Monaco). Mon
aco 2000, internationale post
zegeltentoonstelling van de 
postadministratie van Mona
co en de Club de Monte Carlo. 
Musée des Timbres et des 

Monnaies. Inlichtingen: 
OETP, 23, av. Prince Hered

itaire Albert, 98050 Monaco 
Cedex, Monaco. 

RUILDAGEN EN HAN
DELSBEURZEN 

■ 9 september: 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Herentals (België). Nederland
se Vereniging voor Thematische 
Filatelie, Lokatie en tijd onbe
kend. Telefoon 0299
425078. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12

16. Telefoon 0105916747. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10

17. Telefoon 0167523361. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho
nigstraat3,10.3015.30. 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. 
Dmuiden. 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. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Mijdrecht. Dr.) . v.d. Haar
laan 6,1115. Telefoon 0297
289322. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 
■ 17 september: 
Aarschot (België). Het Gast
huis, Demervallei, 917. In
lichtingen: J. Jadot, Spoor
wegstraat 17, B3200 Aar
schot (België). 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
■ 23 september: 
AlmereStad. Sporthal Ste
denwijk, Kampenweg 7,10
16. Telefoon 0365331981. 
Amersfoort. Filatelistischc Con
tactgroep Oost Europa, d'Oran
jeboom, Leusderweg43,10

16. Telefoon 0346572593. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Dordrecht. Cultureel Cen
trum Sterrenburg, Dalmeyer
plein 10,1016.30. Telefoon 
0786209088 (na 19 uur). 
Doetinchem. Ketz, Hout
kampstraat 64, 10.3015.30. 
Telefoon 026333265. 
'sGravendeel. Ons Centrum, 
Kerkstraat 25,1016. Tele
foon 0786733278. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. 't Zand, Harmon
ieplein 4,1216. Telefoon 
0306011918. 
Maaseik (België). T.I. Sint
Jansberg, Weertersteenweg, 
1316. Inlichtingen: H. Thys
sen, Weertersteenweg 119c, 
B3680 Maaseik (België). 
Nieuwveen. De Ringkant, 
Hazeweg i, 1016.30. Tele
foon 0297283318. 
■ 24 september: 
Amsterdam. Ondernemers
college, Jan Tooropstraat lo i , 
1016. Telefoon 030
6063944. 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan 91, g.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
HerkdeStad (België). 
AmandinacoUege, St. Trui
dersteenweg 18, 917. Inlich
tingen: J. Busselen, Opper
straat 128, B3850 Nieuwer
kerken (België). 
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. 
■ 30 september: 
Bodegraven. Het Anker, Pas
torieplein 2,1017. Telefoon 
0172613465. 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp. Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0180317897. 
Deventer. Wijkgebouw, Van 
Vlotenlaan 85,1016. Tele
foon 0570592074. 
Groningen. Martinihal, 10
16. Telefoon 0505712929. 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat 9,1017. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg327,1017. 
Telefoon 0742919591. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
NieuwVennep: Het Groene 
Huis, Korenaarstraat 33a, 10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0252212080. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat i, 1016. Telefoon 038
4216493. 
■ I oktober: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 

0493691428. 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp, Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0180317897. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Prins Willem Alexanderlaan 
1,1116. Telefoon 030
6011918. 
Den Helder, 't Middenschip, 
Bernhardplein 76,1016. Te
lefoon 0223612544. 
Hengelo (Ov.). De Waarbeek, 
Twekkelerweg327,1016. 
Telefoon 0742919591. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700. 
■ 4 oktober: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 0252
212080. 
■ 7 oktober: 
Beverwijk. Wijk aan Duin, 
Wilgenhoflaan 2c, 1016. Te
lefoon 0251224978. 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof400,13.3017. Tele
foon 0182396440. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, 1016. Telefoon 073
6566224. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Leeuwarden. De Schakel, Ha
vengastate 7,1016.30. Tele
foon 0582662932. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1016. Telefoon 
0528275629. 
Nunspect, De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Spijkenisse. De Zuidwester, 
P.1. Bliekstraat 1,1016. Tele
foon 0181643045. 
Terneuzen. Zuidlandtheater 
(bovenzaal), 1017. Telefoon 
0115618125. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhofi, 1015. Tele
foon 0297286886. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0302886891. 
Winschoten. De Klinker, Mr 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597423692. 
■ 8 oktober: 
Alkmaar. De Rekere., Mui
derwaard 396,1016. Tele
foon 0306063944. 
Deurne. Het Trefpunt, Heu
velstraat 8, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, 1016. Telefoon 073
6566224. 
Utrecht. Internationale Verza
mclmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0302886891. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 46,1013. Telefoon 
0246414855. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1016. Tele
foon 0343573649. 
■ 14 oktober: 
Dieren. NFV Skandinouië. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Dronten. Open Hof, 13.30



16.30. Telefoon 0321314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317 Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12
16. Telefoon 0105916747. 
Triebt. Geologie en mijnbouwji
latelisten Dorpshuis, Johan 
Frisoplaats i, 1016. Telefoon 
0299425078. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho
nigstraat3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
■ 15 oktober: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaanSSi, 1116. Tele
foon 0306011918. 
Eindhoven. VTA Henriette 
Roelants, Keldermansstraat 
43a, ioi6. Telefoon 040
2416358. 
EttenLeur. De Nobelaer, 
Anna van Berchemlaan 2,10
16. Telefoon 0306063944. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Nijmegen. Dukenburg, Me
ijhorst 7039,1016. Telefoon 
0246414855. 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

September: 
Stripzegels 2000, blokje met 
twee verschillende zegels van 
80 cent en een boekje met vijf 
zegels van 80 cent (twee ver
schillende ontwerpen); ver

koopprijs boekje f4.. 
10 oktober: 
Nederlandse dieren, boekje met 
vijf zegels van 80 cent (twee 
verschillende ontwerpen), 
verkoopprijs f4.. 
15 o jaar Nederlandse postzetjcl, 
twee verschillende zegels van 
80 cent. 
RouiDzê el, zelfldevende versie 
van de rouwzegel van 80 cent. 
8 november: 
Kinderpostzegels, aantal zegels 
en/of blokjes onbekend; 
waarde(n) 8oh40 cent. 
28 november: 
Kortingzejjcls 2000, velletje met 
twintig verschillende zegels 
van 55 cent. 

Aruba 

26 oktober: 
Kinderpostzegels Drie waarden: 
6oH30, 8oh4o en 100+50 
cent. 

Nederlandse Antillen 

Oktober: 
Jeu(jdzor£)ze3els, thema: een 
brief aan het nieuwe millen
nium; zegels van 40+15, 
75+25,110+45 ^n 225+100 
cent. 
15 november: 
Kortm^ze^els, waarden 40 en 
150 cent. 

België 

II september: 
Jeuadfilatelic, zegel van 17 
f/&&& 0.42 (stripzegel). 
Heneijouiuse bloemententoonstel
hng, zegel van 17 f/&&& 0.42 
(gemengd boeket). 
16 oktober: 

Artistieke reeks, vier zegels van 
17 f/&&& 0.42 (moderne 
kunstwerken). 
20 november: 
Kerstmis/NicuiDjaar, zegel van 
17 f/&&& 0.42 (wedstrijd 
voor geestelijk gehandicap
ten; afbeelding van postbo
de). 
Een reis door de tunntitjste eeuu; m 
tachtiij zetjels II, twintig ver
schillende zegels van 17 
f/&&& 0.42 met afbeeldin
gen van belangrijke gebeurte
nissen uit de vorige eeuw 
(thema's; oorlog & vrede en 
kunst). 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax:0703608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 ""■■> za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 ""■■> "P ̂ 5 december en 
I januari gesloten. 

Toegangsprijzen: volwasse
nen f7.50, 65plussers en 4
t/m 15jarigen f6., kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis. 

Permonent te zien 

Nederland en de (voormali
ge) Overzeese Rijksdelen; 
Collectie G. Buys, postwaar
destukken Nederlandse Over
zeese 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 
themaverzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve
loppen, maximumkaarten, 
luchtposten 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede
nis en ontwikkeling van 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: 0703307560. 

Op de algemene studiezaal m 
de bibliotheek kunt u, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon; 070
3307572

OPLOSSINGEN 
FILAQUIZ 
Dit zijn de antwoorden op de 
vijf vragen die in onze rubriek 
'Filaquiz' werden gesteld; 

Vraag i: 
Het afgebeelde fragment 
kwam uit de zomerzegel van 
15+10 cent uit 1967 (zie pijl). 

I; 

••MMMMMMMIIIN 

Vraag 2: 
Er verschenen achttien ver
schillende waarden in de 
VanKonijnburgreeks. 

Vraag 3: 
Van de zes vlaggen die op de 
eerstedagenvelop te zien zijn 
is de Duitse onjuist; de volg
orde van de kleuren van die 
vlag moet van boven naar be
neden zijn: zwart, rood, geel. 

Vraag 4: 
De groene internermgszegel 
werd daadwerkelijk gebruikt 
in de maand februari igi6. 
De bruine interneringszegel 
was bestemd voor gebruik m 
de maand maart 1916, maar 
werd nooit officieel uitgege
ven. 

Vraag 5: 
De tekst van koningin Juliana 
behoort te luiden: 'Brengt 
hen naar veilige haven' (en 
met 'Brengt hen naar heilige 
haven'). 

JJIIiBüBtK* SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

Deze maand kan ik u be

richten over vier bijzon

dere poststempels. Tot 
uiterlijk 13 oktober 2000 
kunt u correspondentie 
gefrankeerd met geldige 
Nederlandse postzegels 
of automaatstroken zen

den naar de Collectclub, 
Postbus 30051, 9700 RN 
Groningen. Toezending 
moet geschieden in een 
voldoende gefrankeerde 
omslag en linksboven op 
de voorkant vermeldt u 
het stempel dat u wenst. 

BIJZONDERE 
POSTSTEMPELS 
Van 24 tot en met 28 au

gustus 2000 werd in Am

sterdam voor de zesde 
keer Sail 2000 georgani

seerd. Tijdens dit evene

ment was PTT Post aan

wezig met de Adventure 
Boat, een schip van tach

tig meter lang en negen 
meter breed. Deze boot 
was toegankelijk van 25 
tot en met 27 augustus en 

bood tal van technologi

sche belevenissen. Op 
deze boot werd een bij

zonder poststempel ge

bruikt met afbeelding van 
de clipper Stad Amsterdam. 

In de stand van PTT Post 
wordt tijdens de viering 

15 september 2000 

van de Noorse 'Dag van 
de Postzegel' op 15 sep

tember in Oslo een bij

zonder stempel gebruikt. 
Het stempel laat een vel

letje postzegels zien dat 
wordt afgestempeld. De 
contouren van het land 
Noorwegen zijn daarbij 
aanwezig. 

De negenendertigste 
'Dag van de Aerofilatelie' 
wordt op 21 oktober ge

houden in Luchtvaartmu

seum Aviodome te Schip

hol. De Nederlandse Ver

eniging van AeroPhilate

listen De Vliedende Hollan

der organiseert aldaar een 
luchtposttentoonstel

ling. Deze tentoonstel

ling is ook op 22 oktober 
toegankelijk. Bijzondere 
aandacht is er voor de 
eerste postvlucht van 
Amsterdam naar Londen 
op 5 juli 1920. Deze 
vlucht werd ondernomen 
met een Airco DH9, te 
zien als afbeelding in het 

3 9 6 Dag van de 
AEROFILATELIE 

2 1 OKTOBER 
2000 

poststempel dat op 21 
oktober wordt gebruikt. 

Op 21 en 22 oktober 
wordt in Weert de ten

toonstelling Limpliilex 
2000 gehouden. Dit jaar 
is dat voor de eenender

tigste keer. Philatelica in 
Weert bestaat vijftig jaar; 
de vereniging zal tijdens 
Limpliilex 2000 de jubi

leumtentoonstelling Raja 
2000 organiseren. PTT 
Post gebruikt een bijzon

der poststempel met 
daarin weergegeven een 
interpretatie van een 
driehoekige postzegel uit 
het logo Limphilex XXXI. 

. . / * \ . 

Limphi lex 

* " ■ • • . 

2000 
"•• 2122 oktober V" 

': Weert '■ 

De pijlstaartrog is het 
symbool voor Weert; de 
zegel is in een stockboek 
gestoken en links en 
rechtsonder zijn nog net 
de hoeken van twee ande

re postzegels te zien. 

Alle hier vermelde post

stempels zijn ontworpen 
door Paul Pleijs uit Den 
Haag. Op de omslagen 
vermeldt u respectievelijk 
Sail 2000, National Stamp 
Day Oslo, ^gste Dag van de 
Aero/ilatelie of Limphilex S89 

http://ww.muscom.nl


NVPH VIERT GOUDEN JUBILEUM 
EERSTEDAGENVELOP MET ACTIE 

Verzamelen FDC's krijgt een nieuwe impuls 
D O O R T H E O P E T E R S , A M S T E R D A M 

Misschien stonden de Nederlanders er in 1852, toen de 

eerste Nederlandse postzegels het daglicht zagen, nog 

niet zo bij stil, maar de 'geboorte' van een nieuwe 

postzegel is elke keer weer een bijzonder feit. Sinds 1950 

geeft de NVPH eerstedagenveloppen bij elke nieuwe 

Nederlandse gelegenheidsemissie uit. Dit jaar bestaan de 

NVPH-fdc's dus vijftig jaar en dat wordt gevierd. 

De totstandkoming van 
een gelegenheidszegel is 
geen eenvoudige zaak. 

Eerst ontstaat de gedachte om 
een zegel uit te geven, al dan 
niet naar aanleiding van een be
langrijke gebeurtenis of herden
king. Dan volgt de ontwerpfase, 
waarin de kunstenaar zijn cre
ativiteit moet zien over te bren
gen op een stukje papier dat 
maareen paar vierkante centi
meter groot is. En dan is er ein
delijk die speciale dag waarop 
de nieuwe zegel voor het eerst 
aan het loket van het postkan
toor te koop is, de eerste dag 
van uitgifte. 

VOORLOPERS 
Al snel bleek dat verzamelaars 
het leuk vonden nieuwe zegels 
met een zo vroeg mogelijke af
stempeling, het Nefst op de eer
ste dag, te bemachtigen. Met 
deze gedachte in het achter
hoofd ontpopte de heer S.j. 
Sluis uit Enkhuizen zich in de 
jaren-'30 als een echte pionier 
door zelf enveloppen te laten 
drukken en die op de eerste dag 
van uitgifte te laten afstempe
len. Later volgden ook anderen, 
zoals de heer j . Boom uit 
Weesp en de postzegelvereni
ging Hollandia. Nog altijd vor

men deze zogenoemde voorlo
pers een gewild verzamelobject. 
Een overzicht kunt u vinden in 
de Speciale Catalogus Eerstedag-
brieven van Avezaat en Okker, 
uitgegeven in 1991 door de 
NVPH, prijs 
f27.50. 
Het succes van de voorloperen
veloppen en de toenemende 
vraag uit de verzamelaarwereld 
bracht de Nederlandsche Ver-
eenigingvan Postzegelhandela
ren (NVPH) ertoe om in 1950 
met een eigen, ofiRciële eerste-
dagenvelop op de markt te ko
men. 

STIJGENDE OPLAGEN 
Zo werd de verzamelaar dus 
vanaf 1950 in de gelegenheid 

gesteld om bij zijn winkelier een 
onbeplakte envelop te kopen 
(toen nog voor het luttele be
drag van vijftien cent) om die 
vervolgens van nieuwe zegels te 
voorzien. De envelop werd aan 
zijn eigen (of een ander) adres 
gericht, waarna het couvert -
nadat de PTT het speciale eer-
stedagstempel had geplaatst-
werd thuisbezorgd. Menige ver
zamelaar werd op deze wijze 
getrakteerd op een eerstedag-
envelop, hem of haar toegezon
den door een bevriende verza
melaar of familielid. Deze echt 
gelopen stukken, met leuke 
nostalgische titels als Den 

Jongenheer, zijn tot tot op de 
dag van vandaag nog in veel 
verzamelingen terug te vinden. 

Dat de verzamelaar de aanpak 
van de NVPH wist te waarderen 
blijkt onder meer uit de groeien
de oplagecijfers. In 1950, bij de 
allereerste envelop (NVPH-
nummer Ei) was de oplage nog 
beperkt tot 6.000 exemplaren, 
maar nauwelijks vijf jaar later 
was dat al gegroeid tot rond de 
35.000, om vervolgens door te 
stomen naar zo'n 200.000 in 
1970 en 500.000 in 1980. De 
veranderde marktsituatie van 
na 1980 liet de oplagen ook 
weer dalen, met als gevolg dat 
covers nu in een aantal worden 
gedrukt waarbij er wel weer 
eens schaarste zou kunnen ont
staan. 

MET EN ZONDER ADRES 
Door de jaren heen bleven de -
vaak mooi ontworpen - eerste
dagenveloppen het tijdsbeeld 
weerspiegelen. Hetzelfde geldt 
voor de bijbehorende eerste-
dagstempels. Een overzicht van 
al die stempels is te vinden in 
de hiervoor al genoemde cata
logus van Avezaat en Okker. 
De wijze waarop eerstedagen
veloppen (ook wel First Day Co
vers of FDC's genoemd) werden 
verzameld is in de loop van de 
jaren veranderd. Tussen 1950 
en I960 was het niet of nauwe
lijks mogelijk om de hand te 
leggen op ongeadresseerde 
exemplaren. Dat lukte eigenlijk 
alleen diegenen die de hulp in
riepen van een bevriende post-
beambte. Ook relaties van de 
PTT ontvingen wel 'blanco co
vers' zonder adres. Voor buiten
landse relaties was er vaak zelfs 
een afwijkende envelop met een 
ingekleurd embleem. 

'Voorloper-fdc's' uit de periode vóór ^g^o, toen de NVPH officiële eerstedagenveloppen begon uit te geven. 



Zometzegels 1950 

NEDERLANIVY 

NEDERLAND NEDERLAND NEDERLAl^JD 
' 'e br>er j : . 3 i l i I n g s 

B r e e d i ' s t r a a t 9 
Maas t r I c h t /'<■■/ 

EERSTE DAG VAN UITGIFTE 
(FIRST DAY OF ISSUE) 

1960  veel zeldzamer en daar
door ook duurder zijn. In de 
Speciale Catalogus van de 
NVPH is dat soms forse prijs
verschil terug te vinden; in som
mige gevallen scheelt het wel 
400%! Wie z'n portemonnee in 
de gaten houdt verzamelt dus 
vaal tot i960 'met adres' en 
daarna 'zonder adres'. 
Eerstedagenveloppen verzame
len is een leuke bezigheid: een 
geslaagde combinatie van enve
lop, zegels en stempel vormt 
immers een bijzonder en aan
trekkelijk geheel. Een collectie 
van die enveloppen geeft bo
vendien een goed beeld van de 
inzichten en ontdekkingen van 
nationale en internationale be
tekenis. 

Nummer Ei van de NVPH werd in een oplage van slechts 6.000 stuks gedrukt; zonder exemplaren zeer zeldzaam' 
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It on» Ovarhmd cl« PHILATELIE WELGEZIND? 
In ftm vixKjMndr nui.inrr iw um Ma<tHibi.iil in wn «iikfliic 

oridrr iravnitund opHtitllt hri lithl vïllrn op d« wtimiK mtir 
wrtkiil« wtlk» v»B nvïrhïldtiniliinii" wöfdl <iiid»rvond»n ta 
url rmfi itK«i««I wji 4t iB<̂ atr v»n pauuv^t btirtU In ont 
!ind wa>[b)| wij nrl ona onflKMlvrrlUnd miidrn IT«||M 4»l 
4 1(1 w*( In koni wiiiM 11. bovtiKhtn »*nn«r diifviwt dftnoodt 
invorfrwMtn vDid«n b«t«*M' MttU dur wilrn wi| hft tbu» 
niti ov«f hrbhtn nu r 'H4\ rtti »adir ^Vi' m h» tchi tUtlM 
ouiui l Uijki d«t oM d« hindrliriiifB f^n rtn »nint a\rihtiii 
initui'lt — tn den nvt "^1 *<n viélu in di rrrtl« i'I.Mtt i^criktnd 
mji4 wordca mci 1« philiirltr Ictt u mahm ir hrhbrn ~ gitn 
htijk dtvn vui niulnn poiinqin oi" df |lhlUl>t >l*n Kufmort 

iri»l(((i M M I d t ton 4I» d nnul tilpl Ook luidcif *wf df h»n 
dtl vrflurhir omiia^n liwnmrn niei n 'wunrikina amtSui drc 
n;*i voldidtn «an liri «rmrliir daatvonr Utirinilrl 

En flu M>a 'lnii'i «omniiii Ifdin v*n ii<no<in4( v^kitrMii vn 
Vachwn w<l ii ducvo« tK><<Tnd> amilaM" "■'>' V"' xU'i i 
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[wntfltnthdr 
.Itrij D<( t 

E !f)t du VOM äe MrH< ni»al in an: 

.> OB Ï M» 

In .^» F. 
u,H,n<lt J» 
«<d»Id da' 
hfid mn * 

|.1 df da4 wrop <)r 

iScrulH hrI«H< Hin oaitpHHU vwid 

i..!BiH' v.n 

dt PTT «Yid Mn h« 

* Zoin.r »v i« ' '«0 d' 

t N^hrlandH 
h«>. intfid. 

' Iff » . Iw i 
<»(.. «rhfch

■I d«^ (■ ■ ! M»i IWO * » 
d» PlnUifli*(i«h« dlin» vjn hd H*>Mh«»ruuf liri P F T 
afdruk VAn ten lN|iixidtr ilcmptl {inel inachrlfl ^(riw dag 
uiiullK ) modln wotdfn vnnrtiin Aanvr. . ' 
door b»liiniih«W>«odM jwa iljn d»t »fldtri d,in di v(rt4«(].uri' 
R«d ) IHI rrn drr Inkn van it vak^Mp „PnaWigafctnJif (I.,D 
dr Ihindrtvcn df bdanqhrhbtndfa d.» I d • vfrianwlrn' fi«l > 
It WDid«n «ptdltKl 

Du wat in hri k<H( viittld dt i t tn fW aandkundiglng van oni 
Nt^Tlandi rcntrd*« ttctnpr! mau liieftMdc wcrd dmr d< 
P T T IfVTitf tn lUp d'dHn nut on dr phllaidlLIrn h « » ■» 
df I J 1 iixh uilc>ndfll|k btttfind i<|nt IÜ lwlp«n masr om 
de hand(lar«n «»n vönrrfwltj» M N i o w n die v<>w itdrr« 

vfikochi* »ndag nn inkomil« van 7 unl inuaKtrdtrn irrwiil 
ook de uit^fvirr v « 4iu a«ul««tn aMuurl̂ k hlrraan ook tut 
Éfti aMH viiilifBni H*t btuol kirr n i **■> ptnliuiftt uir^avt 

B«4ii|p «dcd kirr (n a9k U Iwtrn hantbUnn dai wlJ lu lM 
«rn'va'd'n <U*1 rm cxita Inkamilr nMunxM uli nn of andtir 
(>hlUlrl»ln<i>( hr«) mMr van ^jwin« «in wn op ant a<lM 
nu FaiMual itn n iL<n w{, wi dwanfmaatn^rlrn tlrih» ood' 
lrO*ninaalrtaei(n amttaan Wal KW hri h \ unttJtn, mdi<n 4* 
vrriHmrlaaM n>tl ondfillng hun UitU mochHn vrrhandclrn ma«' 
<itiplWht vrdcn hun irflria wrik« tl) isn di> hand wlUtn doiii 
alUtn vlii dt hant<'kirrn ir vcrhandrlrn (iiula. naar wi| v«rnir 
mn hrl «fvat 1« »rl cfltclrn') Nrni dir wrn morf htt alihai» 
vel«»* on» vtntmtlMitkiaiippta. nHi hrta' 

Mau laal on« nttt fr vo aldtralfn rn oni btpabn hi vwt 
iiirld partlttfichl Wi] ondrMtrtrpin i rnt i de w>< 

d*l duldriük b 

ilrmprlma Mr?ll i r vrrjumrlaai dw t 
4irn wfikr aanspan i 

^n iMulatan van dr 

. (ollrclir (Éfttn o»t! ' 
dan maal hl) dit 

uchttn I« btlidpcn door i<< «nhandig lingc omalati 
van dr hanJrl ar luiHn (irplaaiil M »ritiKn. Zo 11 h(t imi hrknid. 
dal **n vrrtainrlalr*\crrnigina Uli r>n rir> noordtllik« landn 
haar tif" analajn aan rtn ronorciw in h« land van uklglfl 
van r t * rrraifdrin tumprl (»rirndi dtt <ian vti« Iranktrlmi dtirr 
om«tac«n lorot Mi ••■11 dt Irdtri drr v*t«n^ l̂ln9 lu«l rrn ijrniak
krhikr vriumrlins m rrn iilfdr tMwatf onuUdrn mogclllk Ir 

Id uandi van de Zonrrtr^tK m d vtrir pml 
laniortn klr> it taniir wrriltn dt daatvuor bv^trnd' ontlafM 
viitach' nair d< koprii maaal'il naar iian IKM »̂  Iwn td ilo« 
(Ml daar̂ ip krumt P«i n anjrr lou ook «1 Hfi|d (i|'i flr>vrt<l 
RUi tinvimvtrawid pcnberlth' daar toch i/u stand« nwi aan^ 
\Uittn wartn tili da vaktfrorp Poittrurlhandtl 

Vtlt vtriamrlaarii wcrdan dan ook In ran impaxR (jfbrarhl «n 
wUltil nwl beirr ir dato lian \ui «r aiaar op u wagrn hun I d 
aiH>lai|rn i« ik btn vtin hat poukanlaor huaiMr woonplaata ir 
depontofi titlukkit ii)n nttidctr dlrtitatirtn dr» i kanUHtn wll 
;rr jrwrrit da» hun injitiuciica. nt« waatvoM wi). Vrtiaairlaa'i. 
him aki dankbaar grno»; kiuinan Hin tn «nuuuii lonnrkUat 
Ihuki dal in dt lagtrr poalrryionan saak laarr bt^rlp vanr 6' 
irTiamelaarthrlangta aanwtipj ti dan HI de hogefrf WtbiB. drK 
direrlrutrn vrriamrUrn dr daaivaor brilrmdr onHia^n »n 
iiuiiidan drle aan da ph laoluNicht danti P T T op Mulde aan 
dilr hotn dMactimtn' 

Dal andetr dan dt ^arvoor htiltiRda ovtlaern mn httirlfd' 
lal kondrn delen <>ofc al waren iil htiindiik als I damalagtn k* 
ttneld lati htm nirl aan dttr dirrclturtn waoi dr phiUirlliiiarh' 
dianil tnhaQC h»1d )i(h ■< 

rdera alUrnpeting op r 
ittndr omilag, 00k al wrrd i i j tr op anrnl grmaakl dal in l^tC 
M dieaiioidrr werd bepaald dal Kdtr hijiandrr sirmpel mori 
>*«Tdtn grUalki bdj dit otlrqtnhaittn waarvoor hei It grmaakl rn 
«p dt poitMukkto die daarWl Iti alaleiapeiinfl wordtn ajinflthodrn 
itiorl wordtn aangtbrachl W() (tvan hltifcil dan ook rtn allHrl 
din« van etn kaan wrikt aan tnvtabcdoeldr phll dirni.t itr af 
■i«ii|>ellni) mal htl I d ttrmptl werd aanofhoden, maar wairnp 
^aa aftteHip(liiit wrid «rwiiflerd omdai hti hiri oein ^aarvonr 
britaai4t ointtag b«lroI Htf iiuk oaivia«) toan wil dt i^tiem 
pdlB« vMi vooriMldt dirBM HtbUo wiJ nki etat M Mit «rhootd 
van Honand op Uf» «maliir 

Nog WI Irn ul| htl In (Brmorr't'i van rtn patiambtrnaaf d r 
wtl i)tnr^B Kai rrn da^evoor b«ltmde om>'*g m Ir nrnrn 
ouar dan niartlrn ocA alt« i t«(li dai toinrrwtic rr ap it|n g 
plaki rn iiiti ren rnfcrl »iijrli 

Dat ook tf 1 (jtavrnhaar aan het hu^tdpotikaniooi de onhuud
tair loittantt van >tn en andrr wrrd infltlan hWk wri daaniii 
du mei vunrhimana van de ilitnitordar tn dr vakgroep Po»i 
trgrlhaiultl dr aan dr (landt tickochit oma!a<Kn aliutog dour dr 
P T T It i aliltBiprIuig mti het fd »emprl wtidan iii^woBitn 
Maar helaai waa n>rl ^ntti vruanrlitai ■□ gtlukklg dit ir «rfci< 
tn in iiaai rrn reitw naat Drn Haag ic oakanf 

Ho« van overheidaw«9t ovtr 4i «tnaan v«n d< htlanghtbbtt 
dr« (dr niilaltliUtn' Red I wrrd at<ta<hi l> nu rekt' itdrr i r r 
lamrlaai «t l diiidthik ^wortfrn NMI dt vtriaaH'laa'a naar d^ 
tundtlartn wetdtn ingiMhakeitl ondaiikt dai « lach «ok ntr"
Ml een honj van belanahthhtntttii iNid Hond van Verenig n î
van Potiit«rlvrriaBK)<ait) briiaM Maa> t l i tr bond w«rd <n\iit 
(lulltngttiouilte tn werd voor eert fail acconf^j geiteldl 

Moriliik kunnen wl) on* e<hlri indeokrn diU hel op (tr wrti 
van dr P I ' T ligt aan r«n bepaald« wigtvar v«n aauUgrn rt» 
inonopolir u vritanta In» kfie van dr VkiMiMlaari Nu wai dr 
|Wij« voor rrn tnhrlr omilaq rrrd« !J irnt hii j i to toih «el wii 
•eel i> voor rrn ennlag wrUe ondrr noiadlr nmitanelinh dfn 

De verzamelaarswereld reageerde aanvankelijk enigszins sceptisch op het feit dat 
PTT Post 'het monopolie op de eerstedagenvelop' aan de NVPH had gegund. 

In het begin van de jaren '60 
werd het mogelijk om de onge

adresseerde enveloppen bij de 
postzegelhandel te betrekken. 

Voor een kleine toeslag verzorg
de de handelaar dan het plak
ken en laten afstempelen, waar
na hij ze netjes verzorgd aan de 

www 

•f 
Een eerstedagenvelop 'nieuwe stijl': vrolijker, mooier en voorzien van een gouden 
balkje dat verwijst naar het jubileum 'Vijftigjaar NVPH eerstedagenveloppen'. 

verzamelaar leverde. Langzaam 
maar gingen de verzamelaars 
over op het verzamelen van co
vers dus zonder adres. 

AORESLOOS: GEZOCHT 
In 1997 werd besloten dat er uit
sluitend nog 'kant en klare' en
veloppen bij de postzegelhan
del konden worden gekocht. 
Aan één kant jammer  veel ver
zamelaars maakten van 'hun' 
envelop een waar kunstwerk 
maar aan de andere kant bleef 
het zo mogelijk een kwalitatief 
hoogwaardige envelop te laten 
verschijnen die voor iedere ver
zamelaar betaalbaar was en is. 
Het zal duidelijk zijn dat eerste
dagenveloppen zonder adres 
(ofeen spoor van een adres) 
en dan met name die van vóór 

TOEKOMST 
Heeft de eerstedagenvelop nog 
toekomst? Zeker wel. Met een 
schuine blik naar de landen om 
ons heen heeft de NVPH beslo
ten nog meer aandacht te gaan 
besteden aan het ontwerp van 
covers en stempels. Daar heb
ben de verzamelaars al iets van 
kunnen merken: sinds januari 
van dit jaar zijn de ontwerpen 
veel vrolijker en professioneler. 
Het ligt in de bedoeling jaarlijks 
een ander thema op de envelop 
te laten terugkeren. Voor het 
jaar 2000 is dat thema uiter
aard '50 jaar eerstedagenvelop'. 
De NVPH kijkt met gepaste 
trots terug op dit gouden jubi
leum. Eerstedagenveloppen 
vormen een verzamelgebied 
dat met zijn tijd is meegegroeid 
en dat nog vele jaren voor jong 
en oud aantrekkelijk zal zijn. 

JUBILEUMACTIE 'VIJFTIG JAAR EERSTEDAGENVELOP' 

In het kader van 'Vijftig jaar eerstedagenvelop' houdt de NVPH een landelijke 
jubileumactie om het verzamelen van eerstedagenveloppen te bevorderen. 

Elke kopervan de nieuwe Speciale Catalogus (ofCD/ROM) van de NVPH (ver
krijgbaar vanaf 12 september a.s.) ontvangt gratis zes verschillende officiële 
onbeschreven fdc's ter waarde van minimaal f 11.50. Wie de bijgesloten ant
woordkaart invult en instuurt doet bovendien mee aan een jubileumloterij en 
maakt kans op de envelop nummer Ei ter waarde van f2.400. ofeen van de 
andere mooie prijzen. 

Er is overigens nóg een actie: bij de winkeliers van de NVPH (ca. honderd ver
kooppunten) alsook bij PTT Collect is voor vijftig gulden een jubileumactie
pakket te kooop met daarin vijftig verschillende eerstedagenveloppen en een 
prachtig album (gezamenlijke winkelwaarde f177.50). 
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SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding meldina 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vondenin'Filatelie'van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
2i7'oo.'Cutty Sark Tall 
Ships' Races' in Aland. 
3.40 Fm. (€0.57). Jongeren 
aan het werk aan dek van een 
zeilschip, op de achtergrond 
de schoener 'Linden' uit 
Aland. Doel jaarlijkse zeil
wedstrijden is jonge mensen 
uit verschillende landen sa
men te laten zeilen om zo 
begrip voor elkaar te vergro
ten. 
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287'oo. Vikingmarkt in 
Saltvik. 
4.50 Fm. (€0.76). Volgens de 
legenden was 'Hlödver der 
Lange von Saltvik' rond 1225 
in dienst van een Noors vi
kingschip. 

258'oo. Oude architectuur. 
3.80,10.Fm. (€0.64,1.68). 
Twee in 1897 ontworpen hui
zen van architecte Hilda Hon
gell (18671952, geboren Sjö
blom), beide beschermd door 
de wet in de straat Sodraga
tan in Mariehamn. 

258'oo. Automaatzegel, se
rie 'dieren van de boerderij'. 
2.20, 2.60, 3., 3.40 Fm. Het 
scheren of Alandschaap. 

ALBANIË 
273'oo. Eeuwwisseling. 
40, go L. Vredesklokken van 
de kinderen van Zadrima. 
283'oo. Klederdrachten. 
5,10,15,20,30,35,40,45, 
50, 55,70, go L. Kleding uit 
resp. Librazhdi, Malesia en 
Madhe, Malesia en iVladhe, 
Tropoje, Dumrea, Tirana, 
Tirana, Arbereshe, Gjiro
kastra, Lunxheri, Cameria, 
Laberia. 
joj'oo. Honderdste sterf
dag van Gustav Mayer. 
50,130 L. Portret G. Mayer 
(18501900), Albanië
deskundige. 
64'oo. Walt Disneyfiguren. 
10, 30, go, 250 L. 

ALDERNEY 
284'oo. Figuren uit televi
sieserie. 
21, 26,36,40,45, 65 p. 

ANDORJRA FRANS 
i4'oo. Internationale zang
wedstrijd 'Montserrat Cabal
lé'. 
3.80 F. (€0.58). Embleem 
van de manifestatie. 
io7'oo. 'Pardal comii'. 
4.40 F. (€0.67). Gewone 
huismus. 

iig'oo. Olympische Spelen 
Sydney. 
5. F. (€0.76). Hordenloper. 

f̂ r̂'Toö 
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289'oo. Werelddag Toeris
me. 
3.F. (€0.46). Stilistisch: 
wandelaar, skiër, hert. 

ANDORRA SPAANS 
g.j.'oo. Europa 2000. 
70 P. Alle bij Posteurop aan
gesloten landen geven een 
zegel met dezelfde afbeel
ding uit**'. 

ARMENIË 
235'oo. Serie fauna en flora 
Armenië {VII); vissen. 
50, 270 d. Resp. Salmo 
Ischan gegarkuni, Barbus 
goktschaicus (bedreigd). 

IIIIVIIIIIIHIIPIII 
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255'oo. Sprookjes uit Ar
menië. 
70,130 d. Resp. 'de liegende 
jager', 'de koning en de 
marskramer'. 

igö'oo. Europa 2000. 
40, 500 d. Alle bij Posteurop 
aangesloten landen geven 
een zegel met dezelfde af
beelding uit**. 
io7'oo. Zeventienhonderd 
jaar geleden werd het chris
tendom staatsgodsdienst in 
Armenië; kerken. 
Blok met vijfmaal 70 d. en ze
gel zonder waarde. Kerk St. 
Gayanè, kathedraal Etchmid
zin, kerk van de Heilige Moe
der, kerk St. Shoghakat, kerk 
St. Hrip'simè, tekst titel. 

ii7'oo. XXVII Olympische 
Spelen, Sydney 2000. 
10, 30, 500 d. Resp. basket
ball, tennis, gewichtheffen; 
beeldmerk Sydney 2000. 

AZERBEIDZJAN 
72'oo. Europa 2000. 
1000, 3000 m. Alle bij Posteu
rop aangesloten landen ge
ven een zegel met dezelfde 
afbeelding uit**. 
i52'oo. Openbaar vervoer in 
Baku. 
Blok met viermaal 500 m. 
Open rijtuig, paardentram, 
tram, trolleybus. 

55'oo. Vijftigste verjaardag 
WMO*. 
1000 m. Kaart Azerbeidzjan, 
beeldmerk WMO*. 

[ 
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2il 
55'oo. Frankeerzegels, to
rens. 
100, 250 m. Resp. toren uit 
veertiende eeuw in Ramany; 
toren uit 1301 in Naradan, ge
bouwd doorMakhmud, zoon 
van Sad. 

wm 

j.j.'oo. Zevenentwintigste 
Olympische Spelen, Sydney 
2 0 0 0 . 
Viermaal 500 m. Worstelen, 
gewichtheffen, boksen, esta
fette; beeldmerk Sydney 

55'oo. Natuurbescherming, 
WWF*. 
Viermaal 500 m. Eend (Ay
thya nyroca): vliegend, vlak 
voor duik, rustend, op jacht; 
pandalogo WWF*. 

BELGIË 
igö'oo. Wereldpatrimoni
um Unesco*. 
Driemaal 17 F. (€0.42). Be
gijnenhoven, Grote Markt 
Brussel, liften van het 'Canal 
du Centre'. 

igö'oo. Toerisme: kerken 
en kerkorgels. 
Viermaal 17 F. (€0.42). Abdij
kerk Grimbergen, St.Waudru 
Mons, O.L.V. Hemelvaartkerk 
Ninove, St.Pieterskerk Baste
naken; van elke kerk het orgel. 

igó'oo. Frankeerzegel ko
ning Albert II (type 
Broux/MVTM). 
32 F. (€0.79). 

iig'oo. Jeugdfilatelie. 
17 F. {€0.42). Kiekeboe, strip 
van tekenaar Merho (pseudo
niem van Robert Merfiottein 
1948). 

ÏÏ-0A2 



i ig'oo. Floralien van Hene
gouwen (bloemen en plan
tententoonstelling). 
17 F. (€0.42). 'Renouveau' 
van Dumont d'Annick. 
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Parablennius lactiflavius, Ja
sus edwardsii, Corynactis 
haddoni, wrak van de Rain
bow Warrior in NieuwZee
land (hierin gaan steeds meer 

soorten planten 
en dieren wo
nen). 

95'oo. Wereld
dag natuurbe
scherming. 
0.40,1. (M). 
Resp. natuur: 
Borackomeer, 
vereniging voor 
behoud en be

i '• 

' ' " " " ' ' ' " 
i ig'oo. Fauna, vogels. 
10 F. (€0.25). Fluiter. 

i ig'oo. Flora. 
17 F. (€0.42); boekje met tien 
zelflclevende zegels. Viooltje. 

20i i  'oo. Frankeerzegel ko
ning Albert II (type 
Broux/MVTM). 
50 F. (€1.24). 

BOSNIË HERZEGOVINA 
io4'oo. Sport, Olympische 
Spelen, Sydney 2000. 
Blok met twee zegels 1.30, 
1.70 (M). Resp. wereldbol 
met kaart Bosniè Herzegovi
na en wereldbol beeldmerk 
'Sydney 2000', kaart Australië 
met symbolische landkaarten 
van deelnemende landen; op 
randen wereldkaart. 

g5'oo. Europa 2000. 
2 (M) (€1.02). Alle bij Post
Europ aangesloten landen 
geven een zegel met dezelfde 
afbeelding uit**. 
g5'oo. Fauna, vogels. 
I., 1.50 (M). Resp. Gyps ful
vus, Platalea leucorodia. 

95'oo. Greenpeace, zeeflora 
en fauna. 
Blok van vier zegels: 0,50, 
0.60, 0.90,1.50 (M). Resp. 

scherming van de rivier Una 
'Unski smaragdi ' : bronzen 
beeld 'meisje uit Una' met ri
vier en brug op achtergrond. 
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io6'oo. Transport, honderd 
jaar sinds eerste vlucht van 
Zeppelin. 
1.50 (M). Graaf Ferdinand 
von Zeppelin (18381917) en 
hetluchtschip LZ127 'Graf 
Zeppelin'. 

BULGARIJE 
303'oo. Bekende personen, 
o.io, 0.20, 0.50 L. Resp. Petar 
Beron (18001871), peda
goog, arts en natuuronder
zoeker; Zachari Stojanov 
(18501889), schrijver en vrij
heidsstrijder; Kolju Fitscheto 
(18001881), architect. 
264'oo. Europa. 
0.18, 0.60 L. Madonna met 
kind (detail van schilderij uit 
14de eeuw), Madonna met 
kind (Leonardo da Vinci, 
14521519). 
284'oo. Olympische Spe
len, Sydney. 
o.io, 0.18, 0.20, 0.60 L. Resp. 
judo, tennis, schieten, hink
stapsprong. 

CYPRUS 
296'oo. Cypriotische ker
ken onder Turkse bezetting. 
10,15, 25, 30 c. 

Mij 

2g6'oo. Vijftigste verjaardag 
van de Europese Conventie 
tot bescherming van de rech
ten van de mens. 
30 c. 

296'oo. Herdruk 2000 
vluch telingenzegel. 

CYPRUS TURKS 
3i5'oo. Europa 2000. 
Blok met tweemaal 300.000 
TL. Resp. aftjeeldingvan alle 
bij PostEurop aangesloten 
landen**, bloem met de ster
ren van de Europese landen 
in bloemblaadjes en kaart Eu
ropa. 
2i6'oo. Vierde internationa
le Bellapaismuziekfestival. 
150.000, 350.000TL. Kunst 
en muziek in de historische 
abdij van Bellapais. 
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î nooo 
. UlffiA 

226'oo. Bezoek van Turkse 
president Ahmet N. Sezeraan 
de Turkse republiek Noord

Cyprus. 
150.000 TL. 
■«••«•••••««I**!!«! 

DENEMARKEN 
238'oo. De twintigste eeuw, 
III. 
4. 575. 675.1225 kr
Resp. deel titelpagina 'Kriste
ligt Dagblad' van 5 mei 1945 
met foto koning Christian X: 
Denemarken vrij; deel teke
ning Herluf Jensenius (1888
1966): nieuwe grondwet in 
1953 met tegelijkertijd een 
verandering in de troonop
volging (hoog op paard nieu
we troonopvolgster eronder 
en ernaast politici); film 'Café 
Paradis' 1950 met Ib Sch0n
berg (19021955), afgebeeld 
affiche film; communicatie in 
1957: voorkant brochure van 
het Deense televisiemerk 
'Arena' (nu Bang& Olufsen). 

DUITSLAND 
i37'oo. Liefdadigheidserie; 
vijftig jaar 'Technisches 
Hilfswerk (THW)', groep 
mensen (meer dan 60.000) 
die technische hulp bieden 
bij noodtoestanden in bin
nen en buitenland 
110 Pf Beeldmerk THW, ge
varendriehoek en zwaailicht. 
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i37'oo. Tweehonderdvijf
tigste sterfdag van Johann Se
bastian Bach (16851750). 
n o Pf. Portret door Johann 
Jakob Ihle. 
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i37'oo. Honderd jaar weer
station Zugspitze. 
100 Pf Weerstation Zugspit
ze en meteorologische kaart. 

i48'oo. Expo 2000 Han
nover III (I: 274'99; II131
'00). 
110 Pf. Beeidmerk Expo, de 
aarde vanuit het heelal, vin
gerafdruk. 

i48'oo. Honderdste sterf
dag Friedrich Nietzsche 
(18441900). 
n o Pf Portret Friedrich 
Nietzsche, filosoof, van Ed
vard Munch. 

FRIEDRICH NIETZSCHE 1844 1900 

Muster 

i48'oo. Vijftigste sterfdag 
Ernst Wiechert (18871950). 
i io Pf Portret Ernst Wie
chert, schrijver, in een water
wolken landschap. 

oeuT^CHiAum ' 

i37'oo. Honderd jaar Zep
pelin. 
n o Pf LZ I, graaf Ferdinand 
von Zeppelins (1838
I9i7)eerste luchtschip, stijgt 
op (271900), constructie 
van Otto Lilienthal (1848
1896) en vliegtuig. 

i48'oo. Serie 'parlementen 
van deelstaten in Duitsland'; 
landdag van 'Rheinland 
Pfalz'. 
n o Pf Deutschhaus in Mainz 
uit de i8de eeuw, in 1945 
zwaar beschadigd, gerestau
reerd en sinds 1951 zetel van 
parlement Rheinland Pfalz. 

ESTLAND 
95'oo. Europa 2000. 
4.80 kr. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
een zegel met dezelfle af
beeldmg uit**. 
235'oo. Landgoed Palmse. 
3.60 kr. Het barokke heren
huis op de zegel is tegen
woordig museum, onderdeel 
Palmsecomplex dat in het 
nationale park 'Lahemaa' ligt, 
bouw begon in 1677 en ging 
door tot begin 20ste eeuw. 
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i36'oo. Fauna; 
dierentuin van 
Talinn. 
3.60 kr. Naemor
hedus caudatus 
raddeanus. 
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30-6-'oo. Treinverbinding 
tussen Viljandi en Talinn 
honderd jaar. 
4.50 kr. Stoomlocomotief 
type 0-3-0 gebouwd in Bel
gië. 

FINLAND 
g-5-'oo. Europa 2000. 
3.50 Fm. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
een zegel met dezelfde af
beelding uit**. 
9-5-'oo. Flora, voorjaarsbloe-
men. 
Klasse i zegel, zonder waarde 
voor binnenlands gebruik. 
Anemone vernalis. 

FRANKRIJK 
ly-j-'oo. De gele trein van 
Cerdagne. 
3.- F. (€0.46). Trein op brug, 
vooraanzicht trein (traject 
van 63 km tussen Villefran-
che-de-Conflent en Latour-de 
Carol met 650 kunstwerken). 

i4-8-'oo. Folklore. 
4.50 F. (€o.6g). Getekende 
uitingen van feest: muziek en 
dans. 

ii-g-'oo. Sydney, Olympische 
Spelen. 
Tweemaal 3.-F. (€0.46); 
doorlopend beeld. Fietser, 
schermers, estafetteloper; es
tafetteloper, judoka's, 
schoonspringster. 

rivieren), Norbert Casteret 
(1897-1987; speleoloog); 
postzegelboekje. 

wapenschild; 1704: in Gibral
tar wordt de Britse vlag gehe
sen door admiraal sir George 
Rooke; 1779-1783: het lange 
beleg, Spanje probeert Gi
braltar te heroveren (generaal 
Eliot te paard); 

25-9-'oo. Broeder Alfred 
Stanke (1904-1975). 
F. (€0.67). Portreten kathe
draal van Bourges. 

25-9-'oo. Gaston Chaissac 
(1910-1964), schilder. 
6.70 F. (€1.02). Schilderij 
'Visage rouge'. 

1805: na de slag bij Trafalgar, 
waar Nelson de vloot van 
Spanje en Frankrijk versloeg, 
l<wamen de schepen voor re
paratie (HMS Victory); 1830-
1900: vredestijd, middelpunt 
van Britse handel met Marok
ko en Spanje (koningin 
Alexandra in een koets); 
1870: verdedigingswerken 
worden gebouwd (100 ton 
kanon); 1940: evacuatie van 
vrouwen en kinderen en later 
van alle burgers die niet bij de 
verdediging van de rots be
trokken waren; 1942: Gibral
tar wordt tijdelijk hoofdkwar
tier voor de Noord-Afrikaan-
se landingen (tank); 1954: 
koningin Elizabeth II bezoekt 
Gibraltar; 2000: Gibraltar is 
een belangrijk financieel cen
trum (bovenaanzicht, vlieg
tuig). 

GIBRALTAR 
9-5-'oo. Millenniumzegels: 
Gibraltar door de eeuwen 
heen. 
Achtmaal 5, achtmaal 30 p. 
Resp. vijfmiljoen V.C.: door 
aardbevingen ontstaat een 
opening tussen Gibraltar en 
Noord Afrika en wordt de 
iVliddelIandse Zee door 3.000 
meter brede waterval gevuld; 

wmmmmm 

^ i8-9-'oo. Grote Franse avon-
= turiers. 
•^ Zesmaal toeslagzegel 3.--H 
^ 0.60 F. (€0.55). EricTabarly 
= (ig3i-'98;zeezeiler), Alexan-
2 dra David-Néel (1868-1969; 
^ woonde veertig jaar inde Hi-
™ malaya, bestudeerde bevol-
2 king en godsdienst en 
:Z schreef daar later over), Ha-

roun TazieflF(i9i4-i998; geo
loog en vulkanoloog), Paul-
Emile Victor (1907-1995; ont
dekkingsreiziger poolge-
bied), Jacques-Yves Cousteau 
(1910-1997; onderzocht en 
filmde onderwaterleven van 
zowel oceanen als meren en 

tweemiljoen v.C.: door het 
zakken van het waterniveau 
ontstaan zandvlaktes met 
Afrikaanse en Europese die
ren; dertigduizend v.C: Ne
anderthalers eerste bewoners 
Gibraltar; zevenhonderd 
v.C: de Phoeniciërs komen 
met handel; honderd v.C: de 
romeinen gebruiken Gibral
tar als ankerplaats; 711: de 
berberstrijder Tarik-Ibn-
Zayad en zijn leger landen op 
Gibraltar, 'Gibel Tarik' ofTa-
riks berg; 1502: Isabella la 
Católica, koningin van Casti-
liè verleende Gibraltar het 

GRIEKENLAND 
26-6-'oo. Maritieme traditie. 
10,120,170, 400 Dr. Resp. 
stoomschip 'Ihssos', torpe
dojager 'Adrias', stoomschip 
'IA II', torpedojager 'Vas. 
Olga'. 
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26-6-'QO. Stampin' the futu
re, wereldwedstrijd postze
gels ontwerpen door kinde
ren. 
130,180, 200, 620 Dr. Resp. 
tekeningen van Spyros Dala-
kos (11 jaar), Moshovaki-
Chaiger Ornella (8 jaar), Zisis 
Zariotis (8 jaar), Athina 
Limioudi (11 jaar). 

GROENLAND 
i8-8-'oo. Cultured erfgoed. 
4.50,4.75 kr. Resp. houtont-

werp, robbenvel; postzegel
boekje. 

i8-8-'oo. Toeslagzegel ten 
bate van 'Hafnia 01', wereld-
postzegeltentoonstelling 
2001 in Kopenhagen. 
4.50-n.-kr.; blok met vier 
zegels. Trommeldans (bracht 
rust en vergeving; samen met 
zang werden verhalen en ge
beurtenissen aan de volgende 
generatie doorgegeven). 

wmmmmm 
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GROOT-BRITTANNIË 
23-5-'oo. Uitgiftedatum mel
ding 5/375. 
i-8-'oo. 'Tree & Leaf; millen
niumzegels 2000, VIII, nrs. 
29>30> 31.32-
Zegels 2nd, ist, 45, 65 p. 
Resp. 'Yews For The Millen
nium', taxusboom; 'Eden 
Project/St Austell', zonne
bloem; 'Millennium Seed 
Bank/ Ardingly', zaden van 
Noorse esdoorn; 'Forest for 
Scotland', Schots bos bij 
Loch Tulla. 

5-9-'oo. 'Mind and Matter'; 
millenniumzegels 2000, IX, 
nrs 33,34,35,36. 
Zegels 2nd, ist, 45, 65 p. 
Resp. 'Wildscreen at-Bristol', 
complex waarin wetenschap, 
natuur en kunst zijn samen
gebracht (kunstwerk: mier 
Gigantiops destructor); 'New 
Technopolis Norfolk', ver
vanging afgebrande biblio
theek door centrum met re
gionale betekenis (roeiboot); 
'Millennium Point/Birming
ham', wordt centrum voor 
bevordering en begrip van 
wetenschap en techniek 
(hand op computermuis); 
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'SCRAN/Internet', Scottish 
Cultural Resources Access 
Network gebruikt multime
dia om Schotse, historische 
schatten wijd bekend te ma
ken (Schotse ruit). 

GUERNSEY 
28-4-'oo. Zestig jaar geleden 
Battle of Britain; vliegtuigen. 
21, 26,36, 40,45, 65 p. Resp. 
Bristol Blenheim Mk IV, 
Hawker Hurricane Mk I, 
Boulton Paul Defiant Mk II, 
Gloster Gladiator Mk I, Bris
tol Beaufighter Mk IF, Super-
marine Spitfire Mk lie. 

HONGARIJE 
3-5-'oo. Vijftigste verjaardag 
van luchthaven Ferihegy. 
136 Ft. Zon komt op boven 
aankomsthal en verkeersto
ren van 1950, neus van Li-2 
vUegtuig. 
mmtmmmmmmmm 

9-5-'oo. Fauna van de conti
nenten, IV; Australië. 
26, 28,83, 90 Ft. Resp. 
mormoonvogeltje, opos
sum, koalabeer, rode kange-
roe. 
Blok 110 Ft. Vogelbekdier, 
met op de rand emoe. 
mmmmmmmmm 

9-5-'oo. Hannover Expo 
2000. 
80 Ft. Istvan Türr (1825-
1908), pionier op gebied van 
waterwerken, Kanaal van Ko
rinthe. 

9-5-'oo. Europa 2000. 
34, 54 Ft. Resp. winnend ont
werp Hongarije (vrouw vol
gens mythologie Europa, 
puzzelstulqes: verschillende 
staten, regenboogkleurig 
haar: veelzijdig Europa), win
nend ontwerp Europa**. 

1MAGYAR0RSZÄG 
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i85'oo. WIPA* 2000; hon
derdvijftig jaar postzegels in 
Hongarije. 
iio Ft. Reproductie van een 
filatelistische rariteit: de hal
ve postzegel (uit noodzaak 
1850 en 1851). 

•V 

i85'oo. Drieënzeventigste 
Dag van de Postzegel. 
26, 28 Ft. Resp. koningin 
Gizella I, Istvan I. 

255'oo. Hongaarse wijnge
bieden IV. 
29, 34 Ft. Resp. Balatonfii
redCsopakaan noordkust 
van Balatonmeer, tros Ries
lingdruiven, wijnhuis, zegel; 
AszarNeszmely langs de Do
nau, druiventros 'Cserszegi', 
voorraadcontainers en ge
bouwen lokale wijnboer. 

306'oo. Zegel 2000. 
Blok met zegel 2000 Ft. 
Hoofdmotief 2000, de twee
de nul wereldbol (is postze
gel); op de randen getallen en 
formules en een rond holo
gram met portret Dénes Ga
bor (19001907), Nobelprijs
winnaar. 
306'oo. Religieuze geschie
denis; kerken I. 
Viermaal 30 Ft. 'Deäk tér' 
evangelische kerk in Boeda
pest, Minorietenkerk gewijd 
aan St. Antonius van Padua in 
Eger, hervormde kerk in 
Takos, kloosterkerk in Jak. 

lERiAND 
i66'oo. Millennium, IV; 
kunst. 
Vel met tweemaal zes zegels 
30 p. Resp. muziek: Beetho
ven (17701827), dans: Dame 
Ninette de Valois (leider van 
het Ierse ballet en oprichter 
van het Koninklijk Ballet), li

teratuur: James Joyce (1882
1941, Ulysses en Finnegans 
wake), schilderkunst: Leo
nardo da Vinci (14521519, 
Mona Lisa), Sir John Lavery 
(18561941, Lady Lavery), 
proza en poëzie: William 
Shakespeare (15641616). 

■yy'oo. Olypische Spelen 
2000. 
Tweemaal 30 p. samenhan
gend en tweemaal 50 p. sa
menhangend. Resp. speer
werpen, hardlopen, hoog
springen en verspringen. 

mmmmm 

77'oo. Stampin' the future, 
wereldwedstrijd postze
gels ontwerpen door kin
deren; Ierse winnaars. 
30, 32, tweemaal 45 p. sa
menhangend. Resp. raket 
en bloemen (iste prijs); 
2000+ met in de nullen 
boom, raket en twee han
den; wereldbol met men
sen hand in hand, maan, 

zon; huis, maanraket. 
mnmrmmm 

ITALIË 
65'oo. Tweehonderdste 
sterfdag Nicola Piccinni 
{17281800). 
4000 L. (€2.07). Portret van 
de componist, profiel van een 
musicus, op achtergrond scè
ne uit de opera 'La Cecchina 
ossia La buona figliuola' 
(1760). 

205'oo. clubkampioen
schap voetbal serie A in 2000. 
800 L. (€0.41). Voetballer in 
de kleuren van SS Lazio, ach
tergrond gestileerd voetbal

veld, links wapenschild met 
tricolore, rechts beeldmerk 
van honderd jaar bestaan SS 
Lazio. 

3i5'oo. Zeven eeuwen Dom 
van Monza. 
800 L. {€0.41). Voorgevel van 
basiliek 'San Giovanni Battis
ta', waarvan de eerste steen 
op 31 mei 1300 is gelegd. 

i76'oo. Rome, hoofdzetel 
van de voedsel en landbouw
organisatie van de Verenigde 
Naties. 
1000 L. (€0.52). Wereldbol 
met graanhalmen, op de ach
tergrond bekende gebouwen 
in Rome, en de afkortingen 
van de drie in Rome gevestig
de VNorganisaties: FAO 
(Food and Agriculture Orga
nization), IF AD (Internatio
nal Fund for Agriculture 
Development) en WFP 
(World Food Programme). 

246'oo. Honderd jaar mo
nument 'Christus de Verlos
ser'. 
800 L. (€0.41). Bronzen 
standbeeld van Vicenzo Je
race op de top van de berg 
Ortobene in Nuoro. 
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286'oo. Honderdtwintigja
rig bestaan van 'Societa Ita
liana per Condotte d'Acqua'. 

800 L. (€0.41). Brug over de 
rivier Parana in Argentinië, in 
1968 ontworpen door de wa
terleidingmaatschappij. 

47'oo. Komst van het jaar 
2000; de voortbrenging en de 
ruimte. 
Blok met tweemaal 800 L. 
(€0.41). Op achtergrond veel 
mensen, de mensheid, daar
voor profielen die levenscy
clus uitbeelden; mens met 
geografische coördinaten. 

87'oo. Serie sport; zeven
tiende wereldkampioenschap 
schieten met pijl en boog. 
1500 L. (€0.77). Op voor
grond boogschieter, achter
grond afbeelding oudGriek
se schutters. 

ITALIA 1500/"> 

268'oo. Achttiende interna
tionale congres van trans
plantatieorganisatie. 
1000 L. (€0.52). Doorzichtig 
bovenlichaam van de mens 
met hart, longen, lever en 
nieren. 

JERSEY 
48'oo. Koningin Elizabeth, 
de koninginmoeder. 
Twee velletjes met tienmaal 
50 p. Twee recente portretten 
van de koninginmoeder (ge
boren op 481900); op de 
randen van de velletjes York

rozen en witte heide, bloe
men uit haar bruidsboeket. 
Blok met de twee zegels; op 
de rand nog twee foto's van 
de koninginmoeder en roze 
rozen. 

i59'oo. Geschiedenis van 
de luchtvaart, VII; zestigste 
verjaardag van de 'Battle of 
Britain'; vliegtuigen. 
22, 26, 36, 40,45, 65 p. Resp. 
Vickers Supermarine Spitfire 
Mk.Ia, Hawker Hurricane 
Mk.I, Bristol Blenheim 
Mk.lV, Vickers Wellington 
Mk.Ic, Boulton Paul Defiant 
Mk.I, Short Sunderland Mk.I. 

Jersey 

JOEGOSLAVIË 
243'oo. Uitgiftedatum mel
ding 6/445. 
76'oo. Honderdzestig jaar 
openbaar postverkeer in Ser
vië. 
10. Ndin. Postgebouw, brie
venbus, brieven, postauto, 

286'oo. Olympische Spe
len. 
6., 12., 24., 30. Ndin. Wa
penschild met olympische 
ringen, vlag en Joegoslavië, 
Australië Sydney 2000, kaart 
Australië met resp. kangoe
roe, emoe, koala, pape
gaaiachtige. 

KROATIË 
224'oo. Honderdjarig be
staan van de Vereniging van 
Kroarische schrijvers (DHK). 
3.30 kn. Leeg gelinieerd pa
pier met boven tekst '100 go
dina Drustva hrvatskih 
knjizevnika' en schrijfmachi
ne; de vereniging kent 529 le
den, voorzitter is Slavko Mi
halic. 
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224'oo. Bekende Kroaten. 
1.80, 2.30, 2.80,3.50, 5.kn. 
Resp. vijfhonderdste geboor
tedag Andrija Medulic Schia
vone (15001563), schilder 
(Graflegging van Christus); 
tweehonderdvijfidgste geboor
tedag Matija Petar Katancic 
(17501825), hoogleraar es
thetica en archeologie, schrij
ver van woordenboeken, ver
taler van de bijbel in het Kro
atisch (portret); hondervijftig
ste geboortedag iWarija 
Ruzicka Strozzi (18501937), 
actrice (portret); vijflionderd
vijffigste geboortedag Marko 
Marulic (14501524), schrijver 
en dichter, (latijnse tekst, te
kening, beeld); vijfhonderd
vijftigste sterfdag van Blaz Jur
jev uitTrogir (ca. 13901450), 
schilder, ('Madonna met Kind 
en heiligen' (+1435) in mid
dennis Madonna met Kind op 
gotische houten troon, in zij
nissen de heiligen Dominicus, 
Benedictus, Nicolaas, Johan
nes de Doper, Jeremias en Jo
hannes van Trogir). 

95'oo. Europa 2000. 
2.30, 5. kn. llesp. konings
kind op dier, afbeelding van 
alle bij PostEurop aangeslo
ten landen**. 

305'oo. Tiende verjaardag 
soevereiniteit republiek Kro
atië. 
2.30 kn. Kroatische vlag, op
gevouwen tot roos. 

i6'oo. Expo 2000. 
Blok 14.40 kn. Kroatisch pa
viljoen op de tentoonstelling 
in Hannover. 
56'oo. Flora. 
3.50, 5. kn. samenhangend. 
Resp. Micromeria croatica. 
Geranium dalmaticum. 

66'oo. Zeshonderd jaar sta
tuut van Kastav. 
1.80 kn. Detail uit een oude 
ansichtkaart van Kastav en 
herdruk tekst statuut (bur
gers van Kastav schreven hun 
oude rechten op bij aantre
den van nieuwe leenheer). 

i56 'oo. Jaar van de wiskun
de. 
3.50 kn. International Mathe
matical Union (IMU) heeft 
met steun van Unesco* 2000 
tot wereldwiskundejaar ver
klaard (Grafiek van Blanusa 
uit 1946). 

PMNHIINIIIIIIIIIIII 

igö 'oo. Driehonderdste ge
boortedag Ivan Ranger (1700
1753), schilder. 
1.80 kn. 'Engelen maken mu
ziek', detail uit fresco (1750) 
in St.Georgekerk in Purga. 

246'oo. Negenhonderd jaar 
stenen tafel uit Baska. 
Blok met zegel 16.70 kn. Af
beelding stenen tafel met in
scripties in Glagolitisch 
schrift. 
io7 'oo. Achthonderdste ge
boortedag Archdeacon Toma 
(12001268) uit Split. 
3.50 kn. 

LETLAND 
84'oo. Alexander Tschaks 
(19011950), Lets schrijver. 
0.40 Lvl. Illustratie uit de ver
telling 'De voerman'. 

LIECHTENSTEIN 
49'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 

wmiwwwwmwww 
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0.80,1. , 1.30,1.80 F. Teke
ningen van resp. koalaberen 
in de ringen, hoogspringen 
jonge kangoeroe, langeaf
standsloop door emoes, 
zwemwedstrijd voor vogel
bekdieren. 

4g'oo. Museum voor kunst 
Liechtenstein. 
0.80,1.20, 2. F. Resp. 'Dro
mende bij' (1979, Joan Miró), 
'Kubus' (1999, Sol LeWitt), 
'Boeket bloemen' (1612, Roe
lant Savery). 

wmmmmmmmm 
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49'oo. Vijfentwintig jaar 
OSCE (Organization for Se

curety and Cooperation in 
Europe). 
F. Vredesduiven. 

LITOUWEN 
Wetenschappelijke namen en 
afbeelding melding 6/445 • 
Pandion Haliaetus en Milvus 
migrans. 

MALTA 
286'oo. Luchtvervoer 1900
2000. 
Blok met tweemaal 6 en twee
maal 16 c. Resp. De Havilland 
DH.66 Hercules GEBMW 
city of Cairo voerde december 
1926 eerste vlucht met beta
lende passagiers tussen Lon
den en Malta uit, op achter
grond beeldmerk Imperial 
Airways; LZ127 Graf Zeppe
lin vervoerde in 1933 post 
voor Malta, op achtergrond 
poststempel en vlag van Zep
pelins luchtschiplijn; Dou
glas DC3 Dakota GAJAY 
werd vanaf juni 1949 door Air 
Malta Ltd gebruikt, beeld
merk luchtvaartmaatschappij 
op achtergrond; Airbus 
A320211, eigendom nieuwe 
Air Malta (opgericht 303
1973) met Air Malta's beeld
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merk op achtergrond. Op 
rand LZ.i van graaf Ferdi

nand von Zeppelin (1838

1917)

i97 'oo. Vuurwerk. 
2, 6,16, 20, 50 c. Siervuur
werken. 

MAN 
i67 'oo. Honderd jaar Gaiety 
Theatre. 
22, 26, 36, 45, 52, 65 p. Resp. 
ballet (spitzen), komedie 
(masker), drama (masker), 
pantomime(wit hoofd opge
maakt met fruit), opera (ver
rekijker) en musical (hoge 
hoed); alle zegels met detail 
van het theater. 
■ ■•■■■if^NPmv 
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MOLDAVIË 
i24 'oo. Gebeurtenissen uit 
de 20ste eeuw. 
25 b., 1.50, 3., 3.90 L. Resp. 
eerste bemande maanlan
ding, gebruik van kernsplit
sing voor energiewinning, 
ontwikkeling van gegevens
verwerking, verzoening van 
de religies (patriarch P.F. Te
octist en paus Johannes Pau
lus II). 
304'oo. Schilderijen uit het 
nationale museum; pasen. 
25 b., 3. L. De opstanding 
van Christus door onbekende 
schilders. 
95'oo. Europa 2000. 
3. L. Alle bij PostEurop aan
gesloten landen geven een 
zegel met dezelfde afbeel
ding uit**. 
305'oo. Wereldtentoonstel
ling EXPO 2000 Hannover, 
postzegeltentoonstelling 
WIPA* 2000 Wenen. 
25 b., 3.60 L.+30 b. Resp. ge
stileerde hoofden, hand met 
pincet en postzegel. 

MONACO 
95'oo. Europa 2000. 
Tweemaal 3 F. (€0.46). Af
beelding van alle bi| PostEu
rop aangesloten landen**, 
kaart Europa met vlaggen van 
de bij PostEurop aangesloten 
landen.. 
95'oo. Tweede Grand prix 
voor oldtimers. 
4.40 F. (€0.67). Raceauto's. 
g5'oo. Wereldtentoonstel

ling Hannover 2000. 
5. F. (€0.76). Paviljoen 
Monaco, beeldmerk. 
305'oo. WIPA* 2000, inter
nationale postzegeltentoon
stelling ter gelegenheid hon
derdvijftigste verjaardag eer
ste Oostenrijkse postzegel. 

4.50 F. (€o.6g). 
Met tekst Ste
phanskirche en 
beeldmerk Wipa 
2000. 
igö 'oo. Golf
toernooi in de 
Monte Carlo Golf 
Club van 6 tot 8 
oktober 2000. 
4.40 F. (€0.67). 

Gestileerde golfspeler, golf
bal. 

236'oo. Monegaskisch 
Rode Kruis. 
10. F. (€1.52). Reproductie 
van een poster uit 1994: twee 
handen, één met een rood 
kruis. 
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236'oo. Monte Carlo Club, 
Monegaskisch genootschap 
bestaande uit zeventien post
musea en ongeveer honderd 
verzamelaars die belangrijke 
tentoonstellingen in het 
prinsdom moeten laten 
voortbestaan. 
3.50 F. (€0.53). 

236'oo. Serie 'Auto's en 
mode'. 
3., 6.70,10., 15. F. (€0.46, 
1.02,1.52, 2.29). Resp. Hum
be r ig i i , Jaguarig47, Rolls 
Royce 1956, Lamborghini 
Countach 1986; steeds met 
mode uit die tijd. 

236'oo. Serie 'Olympische 
Spelen Sydney'. 
2.70,4.50 F. (€0.41, 0,69). 
Resp. schermen, roeien. 



77'oo. World Stamp USA, 
Anaheim, Calefornië van 7 
tot i6 juli 2000. 
4.40 F. {€0.67). 

■•Pi 

NOORWEGEN 
i6'oo. Wereldtentoonstel
ling Expo 2000, Hannover. 
4.20, 6.30 kr. Resp. 'The 
Quiet Room', 'Power and 
Energie'; schilderijen van 
Marianne Heske (1946). 

26'oo. Tweehonderdvijftig
jarig bestaan Noorse Militaire 
Academie. 
3.60, 8. kr. Resp. cadetten 
met uniform van 1750 bestu
deren een tekening, marche
rende cadetten van nu voor 
het slot Akershus in Oslo. 

26'oo. Serie: Noorse uitvin
dingen. 
4.20 kr. Aerosol spuitbus, 
achtergrond octrooiverle
ning. 

26'oo. Vis en visgerei. 
Tweemaal 4.20 kr. Makreel, 
haring. 

OEKRAÏNE 
284'oo. Pasen. 
Velletje met viermaal 0.30, 
tweemaal 0.70 G. Beschilder
de eieren uit resp. Podilja, 
Tschernihiw, Kiew, Odessa, 
Guzul, Wolhyn. 
294'oo. Europa 2000. 
3. G. Alle bij PostEurop aan
gesloten landen geven een 
zegel met dezelfde afbeel
ding uit**. 

OOSTENRIJK 
258'oo. Serie 'volksgebrui
ken en kostbaarheden'; inter
nationale bijeenkomst vlotva
ren in Karinthié. 
7. S. Vlot. 

POLEN 
243'oo. Prehistorische die
ren. 
0.70, 0.70, 0.80, 0.80,1.55, 
1.55 Zl. Resp. Saurolophus, 
Gallimimus, Saichania, Pro
toceratops, Prenocephalus, 
Velociraptor. 
243'oo. Pasen. 
0.70, 0.80 Zl. Resp. 'Christus 
in zijn graf, 'de opstanding 
van Christus'; afbeeldingen 
zijn bewerkingen naar Ag

nieszka Sobczynska. 
263'oo. Toekennen 
ereOscar voor werk 
Andrzej Wajda. 
i . ioZl. A. Wajda(i926) , 
filmregisseur. 
74'oo. De kerk aan het 
begin van het derde mil
lennium. 
0.80 Zl. Paus Johannes 
Paulus II opent heilige 

poort van Sint Pieter in 
Rome. 
i84 'oo. Poolse landhuizen. 
0.80,1.55,1.65, 2.65 Zl. 
Resp. Grabonog, Zelazowa 
Wola, Sucha, Liwia. 
264'oo. Krakau, cultuur
hoofdstad van Europa in 
2000. 
0.70,1.55 Zl. Personen uit de 
geschiedenis van Krakau. 
Blok met zegel 1.75 Zl. Kra
kau in 1489; houtsnede van 
Kunrad Celtes. 
284'oo. Drugsmisbruik. 
0.70 Zl. Verwelkte roos. 
g5'oo. Europa 2000. 
1.55 Zl. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
een zegel met dezelfde af
beelding uit**. 
95'oo. Tachtigste verjaar
dag van Zijne Heiligheid Jo
hannes Paulus II. 
0.80,1.10,1.55 Zl. Resp. por
tret paus, zwarte madonna 
van Czestochowa (14de eeuw, 
klooster H. Paulus de Ere
miet, Polen), pastorale staf; 
zegels worden ook in Vati
caan uitgegeven. 

PORTUGAL 
26'oo. Vijfentwintig jaar 
wetgevende vergadering. 
85.e . (€0.42) . 

246'oo. Kabeljauvwangst. 
52., 85., IOC, 100., 140., 
215. e. (€0.26, 0.42, 0.50, 
0.50, 0.70,1.07). Zesmaal 
verschillend: vissersboot, 

schipper aan het roer, kabel

jauw. 

47'oo. Planten uit het Lau
rissilvabos op Madeira, m 
1999 wereldcultuurerfgoed 
Unesco*. 
52., 85., 100., 100., 140., 
350. e. (€0.26, 0.42,0.50, 
0.50,0.70,1.75). 

ROEMENIË 
i75 'oo. Overdruk met 'pa

let' op 'honderdtiende sterf

dag Van Gogh (18531890)'. 
Tweemaal 1.700 L. Resp. 'de 
irissen' (Yvert39i6), 'boom

gaard in bloei' (Yvert 
3919)

'Insecten II' van io6'g6. 
10.000, ig.ooo, 34.000 L. 

^nvmpvwww 

206'oo Europees kam
pioenschap voetbal 2000. 
Blok met tweemaal 3.800 en 
tweemaal 10.150 L. Voetbal
lers in actie. 

RUSLAND 
75'oo. Vladimir V. Putin 
president van de Russische 
federatie. 
1.75 r. Spasskitoren van het 

Kremlin tegen de 
presidentiele vlag en 
tekst 'op 26 maart 

I j 2000 werd Vladimir 
I [ V. Putin tot presi

dent van de Russi
sche federatie geko
zen'. 

i95 'oo. Overdruk met 'zep
pelin' op 'vijftig jaar OACI* 
(1994)'. 
1.700, 2.000, 3.900, 9.050 L. 
Airbus A310 (Yvert luchtpost 
318). 

; po$TA ROMXNA M | | ^ I 

ig5 'oo. Belangrijke gebeur
tenissen. 
3.800, 9.050 L. Resp. vier
honderd jaar geleden eerste 
politieke unie van Romaanse 
landen (Michael de dappere 
van Walachije veroverde 
Transsylvanie en Moldavië: 
intocht in Alba lulia), vijf
honderdvijtig jaar geleden 
werd de 42regelige bijbeluit
gave van Johannes Gutenberg 
gedrukt (teksten drukpers). 

206'oo. Belangrijke ontdek
kingen en prestaties van Rus
sische wetenschappers in de 
twintigste eeuw. 
Vel met twaalf zegels: drie
maal 1.30,1.75, 2. en 3. r. 
Resp. V.K. Arkadjev, 1913, 
ferromagnetische resonantie; 
N.I. Vavilov, 1920, erfelijke 
divergentie van organismen; 
N.N. Luzin, '20'30, mathe
matische school Moskou; 
I.E. Tamm, 1929, fononen; 
P.L. Kapitsa, 1938, superge
leidng van vloeibaar helium; 
N.N. Semenov, 1934, theorie 
van chemische kettingreac
ties; V.l. Veksler, '44 '45, 
synchrocyclotron; Y.V. Kno
rozov, +1955, ontcijfering 
van Mayateksten; A.V. 
Ivanov, '55'57, ontdekking 

pogonophora (baard
wormen); 'Luna3', 4
io '59, foto achterkant 
maan; N.G. Basov, A.M. 
Prokhorov, begin '60, 
basis kwantum elektro

3i5 'oo. Overdruk in rood 
met 'mosterd' over de waarde 
370 L. van de zegel met Ento
moscelis adonidis uit de serie 

^piMifticul Ipudct 
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nica; N.I. Tolstoi, 1995, 
woordenboek oudSlavisch. 
207'oo. Honden. 
I., 1.50, 2., 2.50, 3. r. Resp. 
chihuahua, terriër, dwerg
poedel, Franse buldog, Ja
panse chin (spaniel). 

SLOVENIË 
204'oo. Cultureel erfgoed; 
overdruk zegel 17 Sit, opslag
plaats maïs van i75'99 
(melding 8/9/606). 
ig Sit. 

: SLOVENIIA 
igoo 

85'oo. Verplichte toeslagze
gel voor Het Rode Kruis. 
10 Sit. Embleem van het Slo
veense Rode Kruis; verplicht 
in de week 8 tot 15 mei 2000. 
236'oo. Serie 'Fruit uit Slo
venië'; kersenboom (Prunus 
avium). 
Driemaal 5 Sit. Kersenbloe
sem, Europese kersenfruit
vlieg (Rhagoletis cerasi), 
trosje kersen ('Vigred'). 
■•••••••«•■«•■ni 

236'oo. Serie 'Kastelen en 
landhuizen in Slovenië'. 
Tweemaal 'A', tweemaal 'B' 
(A porto binnenlandse post 
standaardgrootte, B waarde 
voor binnenlandse post in af
wijkende grootte in de laag
ste gewichtsklasse). Kastelen 
van resp. Ptuj, Otocec, Zu
zemberk, Turjak. 

i59 'oo. Oude wijnstokken 
uit Slovenië. 
20,40, 80,130 Sit.; blok met 
de vier waarden. Resp, 'vipa
ra zelen', 'ela ranfol', 'modra 
kaucina', ' rumeni plavec'. 

i59 'oo. Kunst; Tone Kralj 
(igooig75), 
70, 80 Sit. Resp. zelfportret 
en storm, zelfportret en 
Judita (zie pag. 5g8). 
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SLOWAKIJE 
95'oo. Europa 2000. 
12. Sk. Alle bij PostEurop 
aangesloten landen geven 
een zegel met dezelfde af
beelding uit"**. 
i6'oo. Honderdvijftig jaar 
geleden eerste postzegel in 
Slowaaks postgebied. 
10. Sk. Postbode in histo
risch uniform, Oostenrijkse 
zegel van 2 Kreuzer, post
stempel Presburg. 

SI ÜVl iV.sKC'i 

iaaaaaaaM 

i6'oo. Kinderzegel  Uni
cef*. 
5.50 Sk. Tekening 'Dieren 
van de regenboog', beeld
merk Unicef*. 

MÉMMiaaaaaaiÉaaa 

i56'oo. President van de 
Slowaakse republiek Rudof 
Schuster. 
5.50 Sk. Portret R. Schuster, 
geboren 1934, president 
sinds 199g. 

laiaaaiÉBi 

276'oo. Olymische Spelen, 
Sydney 2000. 
18. Sk. met aanhangsel. 
Schutter; op aanhangsel blik 
op Sydney met operagebouw. 

Julio Rey Pastor, 18881962, 
Spaans wiskundige), hon
derdvijftigjarig bestaan Fa
culteit Farmacie Granada (Pa
lacio de Caicedo, hoofdge
bouw), wetenschapsmuseum 
prins Felipe. 

185/ IdüMas^: 

265'oo. Serie stripfiguren. 
35,70 P. Resp. 'Las Herma
nas Gilda' getekend en ge
schreven door Vazquez (Ma
nuel Vazquez Gallego, 1930
1995), 'Roberto Alcazar en 
Pedrin' uitgegeven door Edi
torial Valenciana in 1940. 

xoaErro AtcAtAR T K D M N 

26'oo. Zevenhonderdjarig 
bestaan Bilbao. 
70 P. Guggenheimmuseum in 
Bilbao (geopend i9io'97). 

96'oo. Spaanse kunst, II; 
beeldhouwer Francisco Sal
zillo (17071873). 
70 P. Fragment van 'gebed in 
de tuin': de engel die Jezus 
begeleidt (beschilderd hout). 

SSMße 
bttMüil 

i66'oo. Postzegel
tentoonstelling Exfi
na 2000 in Avilés. 
Blok met zegel 185 P. 
Fonteinen van 'Los 

SPANJE 
225'oo. Wetenschap. 
35, 70,100,185 P. Resp. drie
honderdjarig bestaan ko
ninklijke academie voor ge
neeskunde in Sevilla, Interna
tional Mathematical Union 
(IMU) heeft met steun van 
Unesco* 2000 tot wereldwis
kundejaar verklaard (portret 

canos de san Francisco', 
Avilés. 
igó'oo. Serie bomen; wilde 
den en steeneik. 
70,150 P. Resp. Pinus sylve
stris, Quercus ilex. 

236'oo. Volksfeesten. 
35, 70 P. Resp. 'Paso del Fu
ego' (blootsvoets over een ta
pijt van gloeiende kooltjes lo
pen) in San Pedro Manrique, 
'Fiestas Caballerescas de San 
Juan' in Ciudadela (ruiter
feest op 23 en 24 juni). 

266'oo. Vijfentwintigste 
sterfdag Josemaria Escrivä de 
Balaguer (19021975). 
70 P. Stichter Opus Dei, op 17 
mei 1992 door paus Johannes 
Paulus II zalig verklaard. 

TSJECHIË 
286'oo. 'Schoonheid van 
ons land', de koninklijke weg 
(route voor kroningsoptoch
ten naar het kasteel van 
Praag). 
9., II., 13. Kc. Resp. goti
sche bruggentoren, barokke 
StNicolaaskerk, art nouveau 
gemeentehuis; alle in Praag. 

286'oo. Natuurbescher
ming; paddestoelen die al
leen in Tsjechië voorkomen. 
5., 5., 5.40, 5.40 Kc. Resp. 
Boletus satanoides, Gea
strum pouzarii, Verpa bohe
mica, Morchela pragensis. 

S5 
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TURKIJE 
234'oo. Tachtigste verjaar
dag Turks parlement. 
275.000, 300.00TL. Resp. 

• ï ia 

bos bloemen met witte ma
nen en sterren (uit het Turkse 
wapen), twee stengels met 
maan en ster. 

95'oo. Europa 2000. 
300.000 TL. Alle bij Posteu
rop aangesloten landen ge
ven een zegel met dezelfde 
afbeelding uit**. 
255'oo. Toeslagzegels met 
thema pelgrimage. 
275.ooono.ooo, 
300.000+10.000 TL. Symbo
len godsdiensten, dansende 
derwisjen. 

56'oo. Wereldnatuurdag; 
vogels. 
Twee blokken met elk twee 
zegels 275.000TL. Aquila he
liaca, Picus viridis, Oxyura 
leucocephala, Recurvirostra 
avosetta. 

cultuur, historie en etnogra
fie. 
2, 30 r. Resp. kerstster, wa
termolen (nieuwe waarden 
op zegels van 58'98 en 17
'98). 
64'oo. Landschappen. 
50 r. Windmolen. 
274'oo. Overwinning in 
Tweede Wereldoorlog (grote 
vaderlandse oorlog) vijfen
vijftigjaar geleden. 
100 r. Schilderij 'The Minsk 
Partizan Madonna' van M. 
Savitsky. 
95'oo. Europa 2000. 
250 r. Alle bij PostEurop aan
gesloten landen geven een 
zegel met dezelfde afbeel
ding uit**. 
255'oo. Balletvan Witrus
land. 
100, blok 150 r. Scène uit 
resp. 'Creation of the world', 
'Passions/Rogneda'. 

ZWEDEN 
i78'oo. Olympische Spelen 
in Sydney. 
Viermaal 8 kr. (postzegel
mapje). Ludmila Engquist 
hordenloopster, Fredrik 
Palm  windsurfer, Magnus 
Petersson  boogschieter, 
Lena Malm  beachvolley. 

VATICAAN 
igö'oo. Vijftiende wereld
jeugddag. 
800,1000,1200,1500 L. Elke 
zegel door kruis in vieren ge
deeld: Roma 2000, verschil
lende afbeeldingen paus Jo
hannes Paulus II, verschillen
de foto's jongeren, tekst 'XV 
Giornata Mondiale della gio
ventu' en beeldmerk Vati
caanstad. 
Boekje met viermaal 1000 L. 
(zelfklevend). 

igö'oo. Zevenenveertigste 
internationale eucharisatie
congres. 
1200 L. Beeldmerk van het 
congres. 

wmmmmmmmm 
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WITRUSLAND 
29i'oo. Frankeerzegels, IV; 

i78'oo. Hemelse voorte
kens; weer en wind. 
Zesmaal 'brev' (porto binnen
landse brieven). Zelfklevende 
zegels met foto's zonneschijn, 
regen, bliksem en donder. 

i78'oo. Koninklijk paar in 
groot gala. 
'Brev', 8 kr. Resp. koning Carl 
XVI Gustaf, koningin Silvia. 
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ASCENSION 
2i7'oo. Achttiende verjaar
dag prins William. 
15, 35,40, 50 p. Resp. peuter 
(dec '83), in 1994, in Klosters 
(Zwitserland), in 1997. 
Vel met vijf zegels als boven 
plus 10 p. Baby (februari '83); 
op de achtergrond prins Wil
liam bij de Dee, Balmoral 

http://275.ooo-no.ooo


Estate in Schotland met zijn 
hond Widgeon op 12 augus
tus 1997. 

ALGERIJE 
gio'gg. Wereldpostdag. 
5. Dh. Postzegelsatelliet in 
ruimte. 
gio'gg. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
5. Dh. Embleem UPU, sym
boliek. 

ANTIGUA EN BARBUDA 
264'g9. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Australia '99. 
Achtmaal $ 1.20. Verschillen
de opnamen van Australisch 
fotomodel E. Macpherson 
(1964). 
65'99. Onderzoek van de 
ruimte. 
Twaalfmaal $ 1.65. Luna 2 
(1959), Mariner 2 (1962), Gi
otto (1985), Rosat (1990), lUE 
(1978), Ulysses (1990), Mari
ner 10 (1973), Luna 9 (1966), 
Axafsatelliet, Magellan 
(1989), PioneerVenus 2 
(1978), Iras (1983). 
Tweemaal blok $ 6.. Mir 
(1986), Saljut(i97i). 

ARGENTINIË 
205'oo. Postzegeltentoon
stelling 'Londen 2000'. 
Blok met 2 zegels: 25, 75 c. 
Resp. beeldmerk postzegel
tentoonstelling 2000, Lon
den met de 'Penny Black', 
fragmenten van zegels uit de 
19de eeuw, 'La Portena', de 
eerste locomotief in Argenti
nië; zegels uit 1862 (Yvert nr 
7), watermerk 'RA', fragment 
van een brief uit de 19de 
eeuw, hedendaagse brieven
bus. 
36'oo. Eenennegentigste 
internationale bijeenkomst 
Rotary, Buenos Aires. 
75 c. Embleem bijeenkomst. 

246'oo. Wedstrijd voor kin
deren: ontwerp een postzegel 
over visie op de toekomst. 
25, 50, 75 c , $ I.. Resp. we
reld op palen, ban de bomte

ken; grijs landschap; vrolijke 
bloem; voertuigen in oranje 
lucht. 
87'oo. SIDA (Sydrome 
d'ImmunoDépression Ac
quise = Aids): preventie is van 
levensbelang. 
Tweemaal 75 c. Twee gezich
ten vormen fiart dat wordt 
omarmd, rood lint (embleem 
van de strijd tegen Aids) ein
digt in handdruk; beeldmerk 
Upaep*. 

AUSTRALIË 
206'oo. Frankeerzegels. 
50 c, $ I., 1.50, 2., 3., 4.50, 
5., 10.. Resp. Opera in Syd
ney (met olympische ringen 
en beeldmerk paralympics), 
Nandroyawatervallen in 
Queensland, havenbrug Syd
ney (met olympische ringen 
en beeldmerk paralympics), 
'Cradle Mountain' in Tasma
nia, 'Pinnacles' in WestAus
tralie, 'Flinders Ranges' in 
ZuidAustralie, 'Devils Mar
bles' in Northern Territory, 
'Twelve Apostles' m Victoria. 

37'oo. Sydney 2000, para
lympische spelen. 
Tweemaal 45, driemaal 49 c. 
Paralympièrs in acne: resp. 
tennis, hardlopen, basketbal, 
fietsen, kogelstoten. 

247'oo. Honderd jaar 'Vic
toria Cross'(VC). 
Strook met vijfmaal 45 c. Sir 
Neville Howse (eerste Austra
lier die VC kreeg, 2471900), 
de drie nog levende ontvan
gers VC: Sir Roden Cutier, 
Edward Kenna en Kcith PJV
ne, het 
'Victoria 
Cross'. 

den, postzegeltentoonstel
ling Londen 2000. 
15, 65, 70, 80 c , blok $ 2.. 
Vliegtuigen; beeldmerk 'the 
stamp show 2000'. 

!»■ 
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276'oo. CoOperatives. 
Blok $2.. 
Zonder datum. Olympi
sche Spelen, Sydney 2000. 
15, 65, 70, 80 c. Resp. 
zwemmen, hinkstap
sprong, 4 X100 m dames, 
zeilen. 

BARBADOS 
225'oo. Trots van Barba

dos. 
5,10,40,45,65,70,90 c., 
$1.15,1.40,1.75, 2., 3., 5., 
10.. Resp. 'Drax Hall', rijpend 
suikerriet, Needham's Point 
vuurtoren, haven St. Charles, 
joodse synagoge, haven 
Bridgetown, Harrisons grot, 
'Villa Nova', cricketterrein 
Kensington, 'Sunbury 
House', raethodistenkerk 
Bethel, namurreservaat, Royal 
Westmooreland, 'Granüey 
Adams International'. 

A D O S 

225'oo. Honderdste 'Test 
Match' op Lord's Ground. 
45, 90 c., $ 2.. Resp. Sir Con
rad Hunte, Malcolm Mar
shall, Sir Garfield Sobers. 
77'oo. Golf, wereldpostze
gel tentoonstelling. 
25, 40 c , $ 1.40, 2.. Resp. 
golfiiitrusting, 'driving', 
'teeing off, 'putting'. 

BOLIVL\ 
284'oo. Geschiedenis, eco
logie en toerisme van het de
partement Santa Cruz. 
0.50,1., 2., 3., 5., 6. Bs. 
Resp. park 'Arenal', ossen
wagen, drie schrijvers uit 
Santa Cruz (Reiche, Mereno, 
Fernandez), maagd van Coto
ca, vaas, berghond (speothos 
venaticus). 

55'oo. Vijfhonderd jaar ge
leden Brazilië ontdekt. 

BAHAMA'S 
225'oo. Battie of Bri
tain zestig jaar gele

5. Bs. Het dorp Serinhaem in 
Brazilië, schilderij van Frans 
Post (Leiden 16121680), was 
van 1637 tot 1644 hofschilder 
van Johan Maurits van Nas
sau in Brazilië. 
Zonder datum. Vij ftig jaar 
Bondsrepubliek Duitsland. 
6.Bs. Brandenburger Tor in 
Berlijn (1788). 
295'oo. Wielersport. 
I., 3., 5., 7. Bs. Vier foto's 
van de wed
strijd 'Doble 
Copacabana de 
Cichsmo2000' 
(La PazCo
pacabanaLa 
Paz). 

paas, smaragd, aquamarijn 
en tweekleurige toermalijn. 
255'oo. Honderdjarig be
staan Oswaldo Cruz Stichting 
(gezondheidszorg). 
R$ 0.40. Wetenschappelijk 
onderzoeker Oswaldo Cruz, 
gebouw van de stichting en 
mensen die nu werken aan 
medische wetenschap om 
welzijn Braziliaanse bevol
king te bevorderen. 

i36'oo. Archeologische 
overblijfselen, precolumbi
aanse kunst. 
0.50, 0.50, 0.70, 0.90,1. , I., 
3., 5., 20. Bs. Vazen met 
gezichten. 
i97'oo. Campagne tegen 
Aids. 
Tweemaal 3.50 Bs. Symboh
sche voorstellingen; beeld
merk 'Amerikca' Upaep* en 
rode lint. 

BRAZILIË 
ii4'oo. Serie: vijfhonderd 
jaar geleden Brazilië ontdekt. 
Zegel met vignet R$ 0.31. 
Op achtergrond detail kaart 
van Cantino (1502), schip 
uit die tijd, nautisch instru
ment; op aanhangsel kan 
een eigen foto gedrukt wor
den. 
224'oo. Serie: vijfhonderd 
jaar geleden Brazilië ontdekt. 
Twintigmaal R$ 0.45. Ge
schiedenis van Brazilië, on
derwerpen gekozen door 
Brazilianen. 
i65'oo. Nationaal program
ma van kustbeheer (Gerco). 
R$ 0.40. Schildpad over een 
deel kaart Brazilië, krab, wal
vis, zeester, mangrove, pape
gaai. 
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ig5'oo. Serie geologie. 
Blok met driemaal R$ 1.30, 
doorlopende afbeelding. 
Achtergrond waterval en 
groeve, geologische kaart 
Brazilië, diamant, opaal, to

255'oo. Afrikadag. 
R$ i.io. Stilistische afbeel
ding van muziekinstrument, 
masker, sieraden. 
275'oo. Atiantische over
steek per roeiboot  om An
tarctica per zeilboot. 
Tweemaal R$ i., doorlopen
de verticale afbeelding. Roei
boot, wereldbol met routes, 
zeilboot. 

3i5'oo. Honderdvijftigjarig 
bestaan stad Juiz de Fora. 
R$ 0.60. Achtergrond detail
kaart uit 1853, gemeentehuis, 
centraal station, stadsvlagen 
wapen. 
56'oo. Serie natuurbehoud. 
R$ 0.40. Vegetatie uit Ama
zonegebied, Anavilhanas ri
vier archipel, bedreigde Fehs 
tigrina, de bloem Vitoria 
amazonica. 

ii6'oo. Serie schepen. 
Tweemaal R$ 0.27, samen
hangend. Driemaster 'White 
Swan', opleidingsschip 'Bra
sil'. 
ii6'oo. Biologische ver
scheidenheid, onderzoek, 
wetenschap, technologie en 
militaire aanwezigheid in het 
Amazonegebied. 
Blok R$ 1.50. Oswaldo Cruz 
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hospitaalschip; op rand Bra
ziliaanse vlag onder vergroot
glas, waarmee noodzaak van 
onderzoek naar bijna alle ein
dige bronnen wordt aange
duid. 
igó'oo. Campagne tegen 
Aids en nationale antidrugs
week. 
Blok met twee zegels R$ i. lo. 
Condoom; stopteken met 
hand, op achtergrond drugs. 

Bras« 2000 
BS 1.10 

BRUNEI 
i57'oo. Leiders van Brunei 
Darussalam igoo2000. 
Vijfmaal 60 s. 

CANADA 
i7'oo. Stampin' the future, 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen door kinderen; 
winnende ontwerpen Cana
da. 
Viermaal $ 0.46. Astronau
ten, wereldbol, vlag Canada, 
regenboog; railwagon naar 
de maan; kinderen maken 
kaart Canada als legpuzzel; 
voertuig in het heelal. 

77'oo. Serie: meesterwer
ken van Canadese kunst 
(XIII). 
95 c. 'The artist at Niagara' 
(1858) van Cornelius Krieg
hoff. 

ig7'oo. 'Tall Ships'; van ig 
tot 24 juh doen de 150 sche
pen die deelnemen aan de 
'wedstrijd van de eeuw' Hali
fax aan, waarna ze aan de 

laatste etappe met bestem
ming Amsterdam beginnen. 
Tweemaal 46 c. in doorlo
pend beeld. Bark, brigantijn, 
schoeners met twee, drie en 
vier masten in de haven van 
Halifax. 

i88'oo. Frankeerzegel, zelf
klevend. 
46 c. Canadese vlag. 
ig'oo. Honderdste verjaar
dag 'department of labour'. 
46 c. Verschillende soorten 
arbeid van mannen en vrou
wen die Canada groot ge
maakt hebben. 

CAYJVIANEILANDEN 
2i7'oo. Achttiende verjaar
dag prins William. 
10, 20, 30, 40 c. Resp. juh 'gg, 
december '97, augustus 'g7, 
als kleuterkorporaal. 
Vel met vijf zegels: als boven 
plus $ I.. februari '83; ach
tergrond zie Ascension. 
■■■••■**> 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
2i6'oo. Monumenten voor 
de Kreeftskeerkring. 
NT$ 5., 12., 25.. Monu
menten van resp. Hsialiao, 
Wuho, Chingpu. 

mmmmmmmmm 

207'oo. Heilige bomen 
op Taiwan. 
NT$ 5., 3g.. Resp. 'Tai
wan Giant sacred Tree', 

2000 jaar oude Chinese jene
verbesboom, 55 m hoog en 
25 m omtrek, grootste boom 
op Taiwan; 'Sleeping Moon 
Sacred Tree', Chinese jene
verbesboom van 3000 jaar 
oud en 50 m hoog. 

48'oo. Vie
rentwintig 
seizoenperio
des (kalender
systeem waar

bij de jaarlijkse rondgang van 
de aarde om de zon is ver
deeld in 24 periodes, die de 
veranderingen in het weer be
schrijven); herfst. 
Strook met zesmaal NT$ 5., 
doorlopend beeld. Resp. 'be
gin van de herfst' (binnenha
len en in de zon drogen van 
de oogst), 'afnemende warm
te' (oogst wordt in graan
schuren geborgen), 'white 
dew' (door groter wordend 
verschil in dag en nachttem
peratuur dauwdruppels), 
'herfstequinox' (nachten 
dag zijn even lang, esdoorn
blad kleurt rood), 'cold dew' 
(bladeren vallen, vochtige 
koude), 'komstvan rijp' 
(kouder, nachtvorst). 

248'oo. Overdruk 'Pijn
boom, bamboe, pruim' (Yvert 
1732)
NT$ 3.50. Bamboe. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
276'98! Schilderijen, hon
derdtwintigste geboortedag 
van He Xiangning (1878
1972), schilder. 
50,100,150 f Resp. tijger, 
leeuw, pruimenbloei. 
247'98! Weidelandschap 
van Xilinguole (Binnen
Mongolië). 
50, 50,150, blok 800 f Resp. 
schapen in een vlakke weide, 
runderen m heuvelachtige 
weide, populieren en ber
kenbossen, paarden bij de ri
vier Xihnguole. 
i58'98! lingpomeer, pro
vincie Heilonjiang. 
Viermaal 50 f. Witte klippen, 
'perlentor', eiland Xiaogu
shan, waterval Diaoshuilou. 
208'98!Wereldcultuurerf
goed Unesco*. 
50, 540 f Resp. Würzburger 
residentie, Puningtempel in 
Chengde (gezamenlijke uit
gifte van China en Duitsland, 
zie melding 10/736 in 1998). 
268'98! Klassieke Chinese 
literatuur: 'De roman van de 
drie koninkrijken'. 
50, 50,100,150, blok 800 f 
Illustraties uit 'De roman van 
de drie koninkrijken' van Luc 
Guanzhong (± 13301400), 
schrijver. 
i29'98! FransChinese cul

tuurerfenis: paleizen. 
50, 200 f Resp. paleis het 
Louvre (nu museum) in Pa
rijs, zaal van de hoogste har
monie in keizerlijkpaleis te 
Peking (gezamenlijke uitgifte 
van China en Frankrijk, zie 
melding9/626 in '98). 
log'gS! Hulpfonds voor de 
vluchtelingen van Yangzi 
Jiang en Songhua Jiang. 
50 (+ 50) f Stilistische vloed
golf over daken (zegel met 
aanhangsel, op aanhangsel 
50 f toeslag). 
23g'98! Rotsschilderingen 
in Helangebergte. 
50, IOC, 150 f Resp. gezicht, 
jachtscène, stier. 
i3io'98! Aardewerk uit 
Longquan. 
50, 50, 50,150 f Resp. vaas 
met vijf openingen (noorde
lijke Soengdynastie g6o
1279), vaas met phoenixoren 
(zuidelijke Soengdynastie 
9601279), dubbelbuikige 
vaas (Juandynastie 1279
1368), waterkan (Mingdy
nastiei368i644). 
28io'98! Mausoleum van 
koning Yandi. 
50,100,150 f. Resp. poort, 
paviljoen, grafmonument. 
iii'gS! Frankeerzegels: Chi
nese muur. 
10, 300,420, 500 f Resp. Jiu
menkoupad, Niangziguan
pad, PianguanPad, Bianjing
toren. 
i4ii'98! Vijftig jaar geleden 
vonden drie belangrijke veld
slagen in de burgeroorlog te
gen Kwomintang plaats. 
Viermaal 50 en 150 f. Resp. 
strategiebespreking, verove
ringvan Jinzhou, beshssende 
slag bij Huai He, bevrijding 
van Peking, ondersteuning 
van de voorste linie. 
24ii'98! Honderdste ge
boortedag Liu Shaoqi (i8g8
196g), politicus en staats
hoofd van 19591968. 
Driemaal 50 en 150 f Resp. 
bij de poort van de hemelse 
vrede, bij congres commu
nistische partij, met bloe
menkrans, aan bureau. 
25ii'98! Zwitserse en Chi
nese bezienswaardigheden. 
50, 540 f Resp. kasteel Chil
lon aan het meer van Geneve, 
brug 24 in Yangzhou (geza
menlijke uitgifte van China 
en Zwitserland, zie melding 
12/908 in'98). 
ii2'98! Lingqukanaal uit 
de qindynastie tussen de 
Xiangjiang en de Lijiang. 
50, 50,100 f Waterwerken. 
i2i2'98! Architectuur in 
Macau. 
50,100,150, 200 f. Resp. ge
bouwen in Nanwan, vriend
schapsbrug, stadion, interna
tionale luchthaven. 
i8i2'98! Twintigste verjaar
dag van derde plenaire zitting 
van het elfde centrale comité 
van de communistische partij 
in China. 
50,100 f Resp. Deng Xiao
ping (19041997) politicus, 
krantentitel en flats. 
22i2'98! Fauna, vissen uit 
de ZuidChinese Zee; tweeën
twintigste wereldpostcon
gres in Peking. 
Vel met achtmaal 200 f en 
zegel zonder waarde. Po
macanthus imperator, Plec
tropomus maculatus, Chae
todon plebeius, Chaetodon 
chrysurus, Heniochus acumi
natus, Lutianus sebae, Balis
toides conspicillum, Pygopli

tes diacanthus. 
5i'99! Jaar van de haas. 
50.150 f Resp. aardewerken 
haas van Zhang Chang, Chi
nese schriftteken 'haas'. 

COCOS(KEELING)EILAN
DEN 
206'oo. Krabben. 
Tweemaal 5 c , tweemaal 
45 c. Resp. Cardisoma carni
fex, Geograpsus grayi, Ocy
pode ceratophthalma, Ocy
pode cordiraana; pandalogo 
WWF*̂ . 

COSTARICA 
28i'oo. Vijftigjarig bestaan 
Centrale Bank van Costa 
Rica. 
Vijfmaal 60, vijfmaal 90 Cs. 
Resp. vijfmaal precolumbi
aanse gouden dierenfiguren, 
vijfmaal muntstukken uit 
Costa Rica. 

1950 BANCO CENTRAL DE COSTA BICA 20 
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DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
i72'oo. vijfentwintig jaar 
'Hogar Crea Dominicano' 
(organisatie met doel aantal 
drugsverslaafden terugbren
gen, verslaafden en familie 
opvangen). 
$ 5.. 'No a las Drogas', spuit, 
pillen. 
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252'oo. Instituto Duar
tiano. 
$ 2.. Museum Casa de Duar
te, over het leven en werk van 
Juan Pablo Duarte (vader van 
het vaderland en stichter van 
de republiek). 
3i3'oo. Voorkomen van 
mishandelde kinderen. 
$ 2.. Kinderhoofdje. 
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64'oo. Nationale politie. 
$ 2., 5.. Resp. beschermhei
lige San Judas Tadeo, beeld
merk politie. 

^^^^^ iw^^pvw^^n«^ 

ii4'oo. Vijfentwintigste ver
jaardag Dominicaans Insti
tuut voor Industriële Techno
logie (Indotec). 
$2 .  . 
i54'oo. Vijftig jaar sinds 
stichting van de provincie 
'Independencia'. 
$ 3 .  . 
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REPÜBLICADOMMCANÄ 

MIMÉIIMIIIIIÉIÉ 

EGYPTE 
5i'oo. Flora; nationale festi
vals. 
Tweemaal 20 P. Aster en 
roos. 

EL SALVADOR 
26'oo. Heiligverklaring 
Marcelino Champagnat (18
4'9g door paus Johannes 
Paulus II). 
10. C. Portret San iVlarcelino 
Champagnat (17891840). 

274'oo. Twaalfde nationale 
sportspelen 'La Romana 
2000'. 
$ 2., 3., 5.. Honkbalhand
schoen, bokshandschoenen, 
beeldmerk spelen. 

i66'oo. Serie geschiedenis: 
Millennium II; San Salvador. 
Blok met viermaal 1.50 C. 
1890: Casa Bianca, 1920: 
marktplaats, 1924 hotel De 
nieuwe wereld, 1924: '2a. 
Avenida Sur' met automobie
len. 

2i6'oo. Achttiende verjaar
dag prins William. 
Viermaal $ i.. Januari '88, 
augustus '95, augustus '97, 
kerst '98. 
Vel met vijf zegels: als boven 
plus $ I.. juni '86; achter
grond zie Ascension. 

FILIPPIJNEN 
ig'oo. Vijftig jaar GMA 
Network, Inc. 
5. P. In 1950 een radiosta
tion, in i960 een tvzender, 
nu 84 radio en 63 tvstations 
in het hele land. 

55'oo. Bijzondere schilders. 
$ 5., 10.. Dario Suro (1917
1997), Chassériau Theodore 
(18191856). 

••■liHIIIIINVIIIVH 
REPUBLICA 
DOMINICANA 

M H t W E S MSTAC&DOS 

mHmiiiiiiiiiiiii 
i25'oo. Presidentsverkie
zingen 2000. 
$ 2.. Stembus. 
3i5'oo. Klassieke muziek. 
Driemaal $ 5.. Enrique de 
iWarchena Dujarric (1908
1988), Julio Alberto Hernan
dez Camejo (190019999), 
Ramo Diaz (19011976). 
i6'oo. Expo 2000 Han
nover. 
$ 5., 10.. Interferentie
patroon. 

FALKLANDEILANDEN 
2i6'oo. Achttiende verjaar
dag prins William. 
10, 20, 37,43 p. Januari '88, 
september '95, januari '00, 
augustus '98. 
Vel met vijf zegels: als boven 
plus 50 p. juni '87; achter
grond zie Ascension. 

FIJI 
i35'oo. Tachtigste verjaar
dag van president Ratu Sir 
KamiseseMara. 
15, 81 c , $1., 3.. Ratu Mara 
met resp. houtproductie, 
mensen van verschillende 
rassen, rietsuikerindustrie, 
zee met marineschepen. 

i6'oo. Vierhonderd 
jaar St. Thomas de 
Aquinasparochie m 
Mangaldan, Pangasi
nan. 

5. P. Dominicaanse missio
narissen stichtten in 1600 
eerste kerk, tweede kerk werd 
in 1812 afgebouwd, maar 
stortte in bij aardbeving van 
1892, huidige kerk dateert 
van 1962. 

i26'oo. 'Battle of Paye' hon
derd jaar geleden. 
5 P. Eiland Marinduque, waar 

BATTLE OF PAYE 
; 1900 c ciiuniu.ll 2000 j 

Eilipinas P5 I 

de strijd tussen Fihppijnse 
vrijheidsstrijders plaats had, 
bamboe signaalsysteem 'Pa
lagsak', gedenksteen. 

i26'oo. 'Battle ofMabitac' 
honderd jaar geleden. 
5 P. Plaats van de strijd en ze
gevierende revolutionairen. 
i26 'oo. 'Battle of Pulang 
Lupa' honderd jaar geleden. 
5 P. Gedenksteen en plaats 
van de strijd. 
i26'oo. 'Battle of Cagayan', 
'Battle of Agusan Hill', 'Bat
tle of Makahambus Hill' in 
Cagayan de Oro honderd jaar 
geleden. 
5 P. Revolutionairen. 

Battle Ol MAKAHAMBUS H I U 
A \ JU«» A 
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GAMBIA 
i66'98! Geschiedenis van 
devliegsport. 
Twaalfmaal 5. D. Zweef
vliegtuig van de gebroeders 
Wright (1902), Curtiss (1910), 
Farman (1907), Bristol (1911), 
Antoinette (1908), Sopwith 
'Bat Boat' (1912), Short Typ 
38(1913), Fokker F.VIIb 3m 
(1925), Junkers J.13 {1919), 
Pitcairn 'Mailwing' (1927), 

Douglas (1920), Curtiss 
'Condor' (1934). 
Tweemaal blok 25. D. 
Albatros {1913), Boeing 
247(1932). 
i7'98! Walt Disneyfilm 
'Mulan'. 
Achtmaal 4. D., acht
maal 5. D., viermaal 
blok 25. D. Filmfiguren. 

i2io'98! Amerikaanse com
ponisten. 
Achtmaal 4. D, blok 25. D. 
Resp. Cole Porter (1893
1964), ballet uit 'Born to dan
ce', scène uit 'Porgy and 
Bess', George Gershwin 
(19981937), Oscar Hammer
stem II (18951960) en Ri
chard Rogers (19021979), 
scène uit 'The king and I', 
scène uit 'West Side story', 
Leonard Bernstein (1918
1990), Irving Berlin (1888
1989). 
i2io'98! Amerikaanse jazz
musici. 
Achtmaal 4. D, blok 25. D. 
Resp. Sidney Bechet (1897
1959), S. Bechet met saxo
foon, D. Ellington met maat
stok, Edward Kennedy 'Duke' 
Ellington (18991974), Louis 
Armstrong (19001971), L. 
Armstrong met trompet, TC. 
Parker met saxofoon, Charlie 
'Bird' Parker (19201955), 
Ella Fitzgerald (19181996). 
ijio'gS! Schepen. 
2., 3., 10., 15., twaalfmaal 
5. D. tweemaal blok 25. D. 
Resp. Chinese jonk, HMS 
'Victory', Britse torpedojager. 
Vikingschip, karveel 'Santa 
Maria', galjoen 'Mary Rose', 
emigrantenschip 'Mayflo
wer', galjoen 'Ark Royal', 
HMS 'Beagle', HMS 'Bounty', 
slagschip HMS 'Dread
nought' , kruiser USS 'Trux
ton', passagierschepen 

'Queen Mary', 'Canberra', 
'Queen Elizabeth', 'Queen 
Elizabeth 11', kruistochtschip 
'Sovereign of the seas', klip
per 'Cutty Sark'. 
i5io '98! Zesentachtig jaar 
geleden 'Titanic' vergaan. 
Zesmaal 5. D., driemaal blok 
25. D. Resp. kapitein Ed
ward J. Smith, J.J.'Molly' 
Brown, krantenjongen. Ben
jamin Guggenheim, Isidor 
Strauss, Ida Strauss, passa
giersschip 'Titanic' (gezon
ken in 1912), ondergang van 
'Titanic', wrak van de 'Tita
nic'. 
29io'98! Schilderijen; vijf
entwintigste sterfdag Pablo 
Picasso (18811973), Spaans 
schilder. 
3., 5., 10., blok 25.D. 
Resp. dood van Casagemas, 
zittende vrouw, moeder en 
kind, met speelgoedtrein 
spelend kind. 
29io'98! Schilderijen; twee
honderdste geboortedag 
Eugene Delacroix (1798
1863), Frans schilder. 
Vierentwintigmaal 4. D., 
driemaal blok 25. D. Resp. 
muildierdrijver uit Tehuen, 
tent Arabische muildierdrij
ver, sinaasappelverkoper, ri
vieroever, Tanger vanuit zee 
gezien, paarden op stal, paar
den aan het drinken, Hassan 
vecht met een ongelovige, ro
kende Turk op een sofa, ge
zicht op Tanger, Spaanse 
kust bij Salobrena, 'Aissaou
as' . Zee vanuit Dieppe gezien, 
dweper uit Tanger, Arabische 
speler, Arabisch kamp bij 
nacht, staande Marokkanen 
uit Tanger, zittende man uit 
Tanger, jonge Arabier met 
geweer, Marokkaans stam
hoofd, zittende Marokkaanse 
jodin, joodse bruid uit Tan
ger, Arbische danser, jonge 
Arabier tegen muur leunend, 
zelfportret, bloedbad op 
Chios, twee vrouwen bij hun 
huis in Algiers. 
29io'98! Eerste sterfdag 
prinses Diana. 
Tweemaal 10. D. Portret. 
29io'98! Honderdste ge
boortedag Enzo Ferrari 
{18981988), Itahaans autofa
brikant. 
Driemaal 10. D., blok 25. D. 
Resp. 365 GTB/4, Daytona, 
275 GTB 1966, 365 GTB/4. 
29io'98! Negentiende we
reldjamboree in Chili. 
Driemaal 10. D., blok 25. D. 
Resp. handdruk, zeilboot, 
scoutinggroet, Robert Baden 
Powell (18571941), Brits ge
neraal en stichter padvinde
rij. 
29io'98! Vijftigste sterfdag 
Mahatma Gandhi (1869
1948). 
Viermaal 10.D., blok 25.D. 
Resp. Gandhi met bril, met 
Sarojini Naidu, bij hetgaren
spinnen, met tulband,, 
schrijvend. 

GUYANA 
3i'99. Zeventigste verjaar
dag Disney. 
Acht velletjes en zeven blok
ken. 
4i'9g. Jaar van de haas. 
Blok met vier zegels, velletje. 
'53'99Vlinders uit de Ca L 
ribbean. P 
Twee velletjes, twee blokken. 
i53'99. Flora, bloemen. 
Drie velletjes, twee blokken. 
223'99. Akira Korosawa. 
Twee velletjes, blok. 
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284'99 Treinen. 
Vier velletjes, vier blokken. 

65'g9. Paddestoelen. 
Vier zegels, twee velletjes, 
twee blokken. 
igö'pg.Koninklijk huwelijk. 
Twee velletjes en twee blok
ken. 
226'99. IBRA 
Twee zegels. 
226'9g. Hokusai. 
Twee velletjes, twee blokken. 

1̂ 1 
226'9g. Rechten van het 
kind. 
Velletje en blok. 
226'9g. Johann Wolfgang 
Goethe. 
Velletje en blok. 
226'99. John Glenn. 
Velletje. 
226'99. Dertigste verjaar
dag maanlanding. 
Twee velletjes, twee blokken. 
226'99. Paus Johannes Pau
lus II. 
Velletje. 
226'g9. Jaar van de oude
ren. 
Twee velletjes, blok. 
226'99. Philafrance. 
Twee velletjes. 
38'9g. Sidney Sheldon. 
Velletje. 
jS'gg. Vogels uitMidden
Amerika. 
Twee velletjes, twee blokken. 
48'9g. Koninginmoeder. 
Velletje en blok. 
i68'99. Ballonnen. 
Velletje en blok. 
i68'99. China'gg. 
Velletje. 
löS'gg. Kennedy junior. 
Twee velletjes. 
Zonder datum. Prinses Dia
na. 
Twee zegels. 
i5ii'99. Veertig jaar Inter
American Development 
Bank. 
Zegel $ 30. 

= gi2'9g. Koninginmoeder. 
"* Zegel $ 1500. 
3 i3i2'gg. Millennium. 
[̂  Velletje met zeventienmaal 
< $35. Afbeeldingen uit de pe

riode 10501100. 
i3i2'9g. Chinese voetbal
bond. 
Velletje met zesmaal $ 50, 
velletje met zesmaal $ 60. 

HONGKONG 
i67'oo. Fauna, Insekten. 
$ 1.30, 2.50, 3.10, 5.. Resp. 
Pyrops candelarius, Macro
midia ellenae, Troides helena 
spilotia, Chiridopsis bow
ringi. 

INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
225'oo. Postzegeltentoon
stelling Londen 2000. 
Velletje 26, 34, 55 p., £ i.. 
Resp. veldmuis, papegaaidui
ker, vos, roodborstje; rand 
met beeldmerk postzegelten
toonstelling en vlag. 

Juni/juli '00. Millennium; sa
tellietbeelden. 
15, 20, 60, 80 p. Resp. Salo
mon, Egmont, Blenheim 
Reef, Diego Garcia. 

ISRAËL 
257'oo. Historische gebou
wen en plaatsen; Juara. 
NIS. 1.20. Honderdvijftigjaar 
oude gebouw op heuvel Ju
ara, eens opleidingscentrum 
van de Hugana, nu museum. 

257'oo. Olympische Spe
len, Sydney 2000. 
NIS. 2.80. Koalabeertje op 
fiets; op aanhangsel beeld
merk Olympische Spelen, 
Sydney 2000. 

257'oo. Israëlisch voedsel. 
NIS. 1.40,1.90,2.30; afbeel
ding doorlopend op aan

hangsel. Resp.couscous en 
bereidingspan (in jaren vijftig 
door NoordAfrikaanse im
migranten naar Israël ge
bracht), gefilte fisch en keu
kenmolen (gevulde karper, 
feestelijk voorgerecht, oor
sprong middeleeuws Duits
land), falafel en apparaat om 
balletjes te maken (erwtenge
recht uit oud Egypte). 

257'oo. Z.M. koning Has
san II van Marokko (1929
1999). 
NIS. 4.40. Koning Hassan II 
bezette de troon van igöi tot 
zijn dood op 23 juli iggg. 

JAMAICA 
265'oo. Ferrari. 
Driemaal $ 10., driemaal 
$ 25.. Resp. racewagen 125S 
uit '47, 375F1 uit '50, 312F1 
uit '66, Dino i66p uit '65, 
312p uit '71, Figo uit '90. 

KAAPVERDIË 
3ii'oo. Millennium. 
40, 50 e. Resp. meetinstru
menten van tijd: oude alma
nak, zandloper en de aarde 
gezien vanuit het heelal, op 
de hoek digitale getallen die 
naar 2000 leiden; een uitno
diging om naar 2000 te rei
zen. 
204'oo. 'Aldeia SOS'; SOS
kinderdorpen (gesticht door 
Hermann Gmeinder, 1919
igSó, in Oostenrijk na 2' WO, 
nu in meer dan 130 landen, 
vaak met jeugdcentrum, me
disch centrum). 
50,100 e. Resp. etend klein 
kind, beeldmerk 'Aldeia 
infanfil SOS' met blij kind. 

KENIA 
3i5'oo. Beeldmerken van 
OostAfrikaanse postadmini
strafies. 
17, 35, 50 Sh., blok70 Sh. 
Beeldmerk van resp. Kenia, 
Uganda, Tanzania, Kenia. 

R TwauwpotncowowmT 
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lORIBATI 
Wetenschappelijke namen en 
afbeelding melding 7/518. 
Resp. Herpetogramma licar
sisalis, Parotis suralis, Aedia 
sericea. Precis villida, Hypo
limnas bolina. 

KOEWEIT 
26i2'g8! Frankeerzegels, 
nationale symbolen. 
25, 50,150 f Resp. valk, dro
medaris, zeilboot. 
3ii2'98! Vijfentwintig jaar 
opleiding en scholing door 
de overheid geregeld. 
25, 50,150 f Jubileumem
bleem. 
i2i'gg! Frankeerzegels, 
nieuwe 'Seefpaleis. 
25, 50,100,150, 250, 350 f 
Panaramafoto's nieuwe pa
leis. 
iggg. Honderdvijfentwintig 
jaarUPU*. 
50,150, 350 f Driemaal we
reldbol met cirkel van postze
gels. 

43'oo. 'International invest
ment forum'. 
25, 50,150 f Teksten beeld
merk. 

244'oo. Twaalfde conferen
tie 'gemeente en organisatie'. 
50,150, 350 f. 'Seefpaleis in 
Koeweitstad. 
56'oo. Wereldnatuurdag. 
50,100, 350 f Wereldbol met 
twee handen. 

KOREA NOORD 
53'oo. Dieren uit het 
Mesozoicum. 
Blok met driemaal i. w. 
Dinosaurussen. 
253'oo. Vlinders. 
Velletje met 40, 60, 80 
eh., 1.20 w. Resp. Ina

chus io, Papilio machaon, 
Hypolimnas misippus, Papi
lio bianor; tekst en beeld
merk Bangkok 2000 wereld
jeugdpostzegeltentoonstel
ling & 13de Aziatische inter
nationale postzegeltentoon
stelling. 
253'oo. Apen. 
Tweemaal 50 eh., blok 2. w. 
Resp. Tarsius spectrum, 
Erythrocebus patas, Cerco
pithecus mona. 

283'oo. Grote Chollima 
mars. 
10 ch. Arbeider en boer op 
Chollima (legendarisch vlie
gend paard), rode vlag, ma
chinegeweer, atoomdiagram, 
achtergrond embleem arbei
derspartij (WPK) en indu
strieën, slogan. 
i54'oo. Achtentachtigste 
verjaardag van president Kim 
IlSung(Zonnedag). 
40 ch. 'Kimilsungia' in volle 
bloei, bloem genoemd naar 
president. 

i55'oo. Orchideeën. 
20, 50, 70 ch., blok 2.w. 
Resp. Cattieya intermedia, 
Dendrobium moschatum, 
Brassolaeliocatüeya malibu, 
Laeliocatdeya 'Autumn 
Symphony'. 
2i5'oo. Bruggen. 
20, 30 ch., I. w. Resp. 'Okr
yubrug' (over de Taedongri
vier in Pyongyang, i960), 'An
sanbrug' (over de Pothong
rivier mssen de districten 
Phyongchon en Mangyong
dae, 1988), 'Rungnabrug' 
(over de Taedongrivier van 
Munsudistrict naar de 
Chongryuklif, 1988); handte
kening president Kim II Sung. 

305'oo. Nationale muziek
instrumenten. 
Blok met drie zegels i., 1.50, 
1.50 w. Resp. 'Okryugum' 
(snaarinstrument), 'Oun
gum' (tokkelinstrument), 
'Janggo' (drum); op de ach
tergrond volksdansen; op de 
randen WIPA*embleem, 
portretten W.A. Mozart 
(17561791) en F.P. Schubert 
(17971828) en veel muziek
instrumenten. 



i56'oo. Zeedieren. 
40, 60 eh., blok 1.50 w. Resp. 
Nautilus pompilius, Octopus 
vulgaris, Ommastrephes slo

LIBERJA 
jiS'gSI Fauna, vogels. 
Negentienmaal 32 c. Baleari
ca pavonina, Goura cristata, 
Ajaja ajaja, Chlorospingus 
sp., Pipra mentalis, Croto
phaga sulcirostris. Ara chlo
roptera, Nectarinia sp.. Tan
gara fastuosa, Merops bul
locki, Momotus momota, 
Harpactes duvaucelii, Phyl
lastrephus sp., Chlorornis 
riefFerii, Tauraco sp., Scopus 
umbretta, Grus antigone. 
Aramus guarauna, Bucorvus 
sp. 
Tweemaal blok $ 2.. Phoeni
copterus ruber, Tauraco 
erythrolophus. 
lög'gS! Kinder en jeugdli
teratuur. 
Negenmaal 40 c. Tom Sawyer 
van Mark Twain, Peter Rabbit 
van Beatrix Potter, 'Nuss
knacker' van E.T.A. Hof
fmann, Hans en Grietje van 
Gebroeders Grimm, Prinses 
op de erwt van Hans Christi
aan Andersen, Oliver Twist 
van Charles Dickens, Rood
kapje van Gebroeders 
Grimm, Repelsteeltje van Ge
broeders Grimm, 'The wind 
in the willows' van Keneth 
Grahame. 
Blok $ 2.. Repelsteeltje van 
Gebroeders Grimm. 
lyio'g&l Internationaal jaar 
van de oceaan. 
Vijfentwintigmaal 15 c. Lito
ria peronii, krater van vul
kaan, vulkaan, Egretta alba, 
Graphium antiphates, Rho
dodendron zoelleri, zeilboot, 
lavastroom, Phalacrocorax 
sp., Vaccinium sp., Carax la
tus, Dugong dugong, lava
stroom onderwater, Cetosca
rus bicolor, Chilomycterus 
spilostylus, Lienardella fas
ciata, Aetobatus narinari, 
Carcharhinus menisorrah, 
Acanthurus leucosternon. 
Hippocampus sp., Eunicella 
sp., Chelonia mydas, Myri
pristis hexagona, Acropora 
sp., koraal. 
Zestienmaal 20 c. Physeter 
catodon, Acanthurus sp. Tur
siops truncatus, Spheniscus 
demersus, harlekijnvis, Man
ta birostris, Zalophus califor
nianus, Epinephelus sp., 
Sphyrna zygaena, Chaetodon 
larvatus, Hypsypops rubicun
da, Amblyrhynchus cristatus, 
Caretta caretta. Hippocam
pus sp., Limulus polyphe
mus. Echidna sp. 
Achttienmaal 32 c. Chelydra 
serpentina, Chaetodipterus 
faber, grote tuimelaar, Mega
ptera novaeangliae, Triae
nodon obesus, Epinephelus 
sp., Zanclus cornutus, Ho
marus americanus, Sasyatis 
sp., Odobenus rosmarus, Pa

gellus erythrinus, Makaira 
audax, Rhincodon typus, 
Diodon sp., Diodon sp.. Oc
topus sp., Pterois sp., Lati
cauda laticaudata. 
Viermaal blok $ 2.. Acanthu
rus sp., Orcinus orca, Henio
chus acuminatus, Carcharo
don carcharias. 
i  io 'g8! Eerste sterfdag prin
ses Diana ( igói  igg/ ) . 
Tweemaal 50 c. 
26io'g8! Vijftigste sterfdag 
Mahatma Gandhi (1869
1948). 
50 c , blok$ 2.. 
löio'gS! Schilderijen, vijf
entwintigste sterfdag Pablo 
Picasso (18811973). 
50, 70 c., $ I., blok $2. . 
Resp. 'een steen werpende 
vrouw', 'man met zwaard en 
bloemen', 'badende met 
boek', detail uit 'Franse can

MAAGDENEILANDEN 
2i6 'oo. Achttiende verjaar
dag prins William. 
20,40, 50 c , $1.. Resp. fe
bruari '83, zomer '84, maart 
I9g8, december 'g7. 
Vel vijf zegels: als boven plus 
60 c. augustus '99; achter
grond zie Ascension. 

48'oo. Koninginmoeder. 
15, 35, 70c., $ 1.50. Konin
ginmoeder resp. in de jaren 
twintig, 1957,1970, 99ste 
verjaardag. 

MACAU 
86'oo. Oost tegenover west 
 bordspelen. 
$ I., 1.50, 2., 2.50. Resp. 
chinees schaken,schaken, 
go, 'xadrezdeVoo' . 
Blok $ 9.. Halma. 

77'oo. Theerituelen. 
$ 2., 3., 3.50,4.50, blok $ 
8.. Theedrinkende mensen. 

u 
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IVIALEISIË 
202'oo. Millennium, III; 
elan van het nieuwe Maleisië. 
Blok met drie zegels 50 sen. 
Expedities. 
Blok met zegel 50 sen. Solo
zeilrace. 

73'oo. Wereldkennisconfe
rentie. 
Tweemaal 30 sen en twee
maal 50 sen; beiden met tus
senzegel zonder waarde met 
informatie conferentie. Resp. 
hand, wereldbol met oog, 
tweemaal hoofd vol met 
woorden. 

i54'oo. Boten. 
Postzegelboekje. 

MAROKKO 
g7'gg. Zeventigste geboor
tedag koning Hassan II. 
2.30, 6. Dh. Portretten ko
ning Hassan II (19291999). 
ig7'gg. Juwelen. 
6. Dh. Ketting met hanger. 
zog'gg. Internationale dag 
van natuurbescherming. 
6. Dh. Symbolisch waterge
ven aan planten. 
gio'gg. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
6. Dh. Embleem UPU en em
bleem jubileum. 
i6io'99. Koning Hassan II 
krijgt de landbouwraedaille 
van de FAO*. 
6. Dh. Medaille. 
iii'gg. Week van solidariteit 
en bestrijding van armoede. 
6. Dh. Gestileerde mensen. 

óii'gg. Vierentwintigste 
'groene mars ' . 
6. Dh. Papierrol en getal 24. 

292'oo. Veertig jaar sinds 
de herbouw van Agadir na de 
aardbeving van i960. 
6.50 Dh. Strand, boek. 

63'oo. Vijfentwintigste ver
jaardag van de Islamitische 
Ontwikkelingsbank. 

Monroe (18171825), $ 6 John 
Quincy Adams (18251829); 
$ 7 Andrew Jackson (1829
1837), $ 8 Martin van Buren 
(18371841),$ 9 William 
Henri Harrison (1841), $ 10 
John Tyler (18411845), $ 11 
James K. Polk (18451849), 
$ 12 Zachary Taylor (1849
1850); $ 13 Miljard Fillmore 
(18501853), $ 14 Franklin 
Pierce (18531857),$ 15 Ja
mes Buchanan (18571861), 
$ 16 Abraham Lincoln (1861
1865), $17 Andrew Johnson 
(18651869),$ 18 Ulysses S. 
Grant (18691877); Ruther
ford B. Hayes (18771881), 
$ 20 James A. Garfield (1881), 
$ 21 Chester A. Arthur (1881
1885), $ 22 Grover Cleveland 
(18851889), $ 23 Benjamin 
Harrison (18891893), $ 24 
het Witte Huis (tweede perio
de Grover Cleveland 1893
i8g7); $ 25 William McKinley 
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6.50 Dh. Bankgebouw. 
303'oo. Nationale gehandi
captendag. 
6.50 Dh. Gestileerde figuren. 
274'oo. Flora. 
2.50, 6.50 Dh. Resp. Jasione 
montana, Pistorinia breviflo
ra. 

i55'oo. Vijftig jaar wereld
organisatie Meteorologie. 
6.50 Dh. Beeldmerk Verenig
de Naties. 

MARSHALLEILANDEN 
i84'oo. Amerikaanse 
presidenten van 1789
2000. 
Zeven velletjes met zes 
zegels, deze tweeën
veertig zegels hebben 
waardes van $ i. tot en 
met $ 42. (waarde 
komt overeen met volg
orde regeerperiode). $ 
I George Washington (1789
I7g7), $ 2 John Adams (1797
1801), $ 3 Thomas Jefferson 
(18011809), $ 4 James Madi
son (18091817), $ 5 James 

(18971901), $ 26 Theodore 
Roosevelt (igoiigog), $ 27 
William H. Taft (19091913), 
$ 28 Woodrow Wilson (1913
ig2i) , $ 29 Warren G. Har
ding (19211923), $ 30 Calvin 
Coolidge (19231929); $ 31 
Herbe r t e . Hoover(1929
1933), $ 32 Franklin Roose
velt (19331945), $ 33 Harry 
S. Truman (i945ig53), $ 34 
DwightD. Eisenhower (1953
1961), $ 35 John F. Kennedy 
(19611963), $ 36 Lyndon B. 
Johnson (19631969); $ 37 
Richard M. Nixon (1969
1974), $ 38 Gerald R. Ford 
(19741977), $ 39 James E. 
Carter (19771981), $ 40 Ro
nald W. Reagan (19811989), 
$41 George H. Bush (1989
1993), $ 42 William J. Clinton 
(igg320oo). 

i i5'oo. Honderdste verjaar
dag van de Zeppehn. 
Viermaal 33 c. 'Original Zep
pelin igoo' , 'GrafZeppelin 
1928', 'Hindenburg 1936', 
'GrafZeppelin II1937'. 

i66 'oo. Ter herinnering aan 
Winston Churchill (1874

1965)
Boekje met zesmaal 60 c. en 



$ I.. Resp. oorlogscorrespon
dent in ZuidAfrika (1899
1900), verloving en huwelijk 
met Clementine Hozier 
(1908), jong staatsman 
(19001914), schrijver en aca
demicus {18981960), opper
bevelhebber admiraliteit 
(19391940), eerste minister 
(19401945), geëerd: in de 
adelstand verheven, Nobel
prijs literatuur (19461965). 
226'oo. Tweehonderdvijf
entwintig jaar Amerikaanse 
krijgsmacht. 
Driemaal 33 c. Resp. leger, 
marine, mariniers. 
W f W W W W ^ ^ ^ I 

47'oo. Nationale regering 
iMarshalleilanden; in 1979 
namen de inwoners een 
grondwet aan die de repu
bliek van de Marshalleilan
den vormde en intern zelfbe
stuur bracht. 
Viermaal 33 c. Nitijela com
plex, waarin het gekozen la
gerhuis is gevestigd; Capitool 
met de kantoren van de presi
dent, het kabinet, staf en be
langrijk regeringspersoneel; 
rijkszegel; nationale vlag. 

MAURITIUS 
286'oo. Olympische Spe
len, Sydney 2000. 
I, 2, 5,15 Rs. Resp. handbal, 
boogschieten, zeilen, judo; 
olympische ringen, wapen
schild. 
'■»■■■■■■■■■■■■■■■■i»»» 

JWAYOTTE 
266'oo. Graftombe van sul
tan Andriantsouli. 
5.40 F. (€0.82). 
266'oo. Wedstrijd hoepelen 
met autobanden. 
3.F. (€0.46). 
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MEXICO 
26'99. Honden. 
Blok $ 3., 3., 4.20,4.20. 
Resp. chihuahua, Mexicaanse 

naakthond, Duitse herders
hond, rottweiler; beeldmerk 
internationale hondenten
toonstelling Mexicostad. 

256'99. Internationale dag 
tegen drugs en illegale drugs
handel. 
$ 4.20. Vrolijke kinderen, we
reldbol, zon. 
27'g9. Vijfenzestig jaar 
staatsbank 'Nacional Finan
ciera'. 
$ 3.. Bankgebouw. 
83'oo. Internationale dag 
van de vrouw. 
$ 4.20. Vrouw gaat trap op, 
motto 'steeds doorlopen'. 

ijj'oo. Eeuw van democra
tische opbouw. 
Vel met viermaal $3. en een 
ovale zegel van $ 4.20. Vier
maal scènes uit Mexicaanse 
revolutie met belangrijke per
sonen, o.a. Villa, Zapata en 
Madero en Mexicaanse presi
denten vanaf1917; op de ova
le zegel Madero met als sym
bool voor de toekomst een 
kind dat stemt; op de randen 
tal van foto's uit de afgelopen 
eeuw. 
i63'oo. Van brief naar inter
net. 
Blok $ 10.. Mensen met 
computers; op randen vor
men van communicatie o.a. 
post, radio, satelliet. 
243'oo. Vijftigste verjaardag 
van het nationale genoot
schap van universiteiten en 
instituten van hoger onder
wijs. 
$ 3.. Boeken, toetsenbord, 
'5oanuies'. 

g4'oo. Vijfentwintigste toe
ristenmarkt, belangrijk eve
nement voor toeristenindu

Dbdd Maestro 

strie in LatijnsAmerika. 
$ 4.20. Symbolische afbeel
ding. 
224'oo. Vijfhonderd jaar ge
leden Brazilië ontdekt. 
$ 4.20. Zeilschip, inboorlin
gen op de kust en in kano. 
i55'oo. Dag van de school
meester: meester Luis Alva
rez Barret (geboren 1901). 
$ 3.. Portret. 
i75'oo. Wedstrijd voor kin
deren om postzegel te ont
werpen met als onderwerp 
'visie op de toekomst'. 
$ 3., 4.20. Resp. verkeer in 
het heelal, huizen en regen
boog. 
245'oo. Vierde bijeenkomst 
van ministers voor telecom
municatie en informatica
industrie van de APEC*. 
$4.20. Symbolische voorstel
ling. 

MICRONESIË 
229'gg. Gezichten uit het 
millennium: prinses Diana 
(19611997). 
Achtmaal 50 c. Een mozaïek 
van bloemen vormt het ge
zicht van prinses Diana. 
4io'99. Millennium I, we
tenschap en techniek in het 
eerste millennium in China. 
Vel met zeventienmaal 33 c. 
en zegel zonder waarde. Bo
ring naar zout en aardgas 
(iste eeuw), kettingpomp 
(iste eeuw), toverlantaarn 
(2de eeuw), seismograaf (2de 
eeuw), geomantische schijf 
(3de eeuw), bepalen pi (3de 
eeuw), porselein (3de eeuw), 
watermolen (3de eeuw), 
stijgbeugel (3de eeuw), thee
ceremonie (3de eeuw), para
sol (4de eeuw), brandewijn 
en korenbrand (7de eeuw), 
boekdruk (8ste eeuw), pa
piergeld (9de eeuw), buskruit 
(9de eeuw), brug zonder pij
lers(7deeeuw), sterrenkaart 
(lodeeeuw). 

MONTSERRAT 
55'oo. Cricket: honderdste 
'Test Match' begint 29 juni 
2000 op 'Lord's Ground' in 
Engeland. 
$1., 5., blok $6.. Resp. 
Alfred Valentine (1930) uit 
lamaica, George Headley 
(1909) uit Panama, paviljoen 
Lord's Ground. 

225'oo. Postzegeltentoon
stelling Londen 2000; 'Battle 
of Britain' zestig jaar gele
den. 
70 c., $ 1.15,1.50, 5.. Resp. 
vliegtuigen op weg naar de 
vijand, vliegtuig in reparatie. 
Hurricane, Spitfire. 
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Blok $ 6.. Spitfire; op de ran
den beeldmerk postzegelten
toonstelling 2000, Londen 
met de 'Penny Black', teke
ningvan binnenkant Spitfire. 
37'oo. Millennium 2000. 
90 c , $ 1.15,1.50, 3.50. Af
beeldingen van bekende pun
ten in de wereld met in een 
cirkel een feest; resp. Vrij
heidsbeeld met carnaval in 
Montserrat, Chinese muur 
met WestIndisch carnaval, 
Eiffeltoren met steelband, 
'Millennium Dome' in Groot
Brittannië met dansers. 
wwwwwv 

MOZAMBIQUE 
32'93! Ordetekens. 
400, 800,1000,1500 mt. 
Resp. orde 'vriendschap en 
vrede', medaille 'Bagamoio', 
orde 'Eduardo Mondlane', 
medaille 'Veterano da Luta de 
Liberta^äo de Mozambique'. 

i2io'94! Transport: vlieg
tuigen; vijftigste verjaardag 
ICAO*. 
300, 500, 2000, 3500 mt. 
Resp. landbouwvliegtuig, 
vliegveld, vliegtuig, propel
ler. 

50- ANIVERSARIO DA ICAO 

54'g6! Sport: voetbal. 
1000, 2000, 4000, 6000 mt. 
Voetballers in actie. 
iö'gS! Cultuur: gastrono
mie. 
2000 mt. 'Matapa': cassave
bladeren, knoflook, pinda's, 
kokosnoot, krab, garnaal. 

256'98! Dag van de vrouw. 
2000, 4000, 8000, loooo mt. 
Resp. vrouw met kind aan de 
borst, lerares, achter de com
puter, vrouw met kind op de 
rug. 

NAMIBIË 
225'oo. Fauna, woestijndie
ren. 

Velletje met vijfmaal $ 2. en 
eenmaal $ 6.. Onymacris un
guicularia. Hyaena brunnea, 
Eremitalpa granti namiben
sis, Aporosaura anchietae, 
Certhilauda erythrochtamys, 
Bitis peringueyi; op rand 
doorlopend woestijnland
schap en beeldmerk postze
geltentoonstelling Londen 
2000 met 'Pennv Black'. 

MONTSERRAT $3.50 

2i6'oo. Flora; Welwit
schia Mirabilis. 
$0.65, 2.20, 3., 4.. Af
beeldingen van de be
schermde plant. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
2i6'oc. Wereldpostzegel
tentoonstelling 2000 Ana
heim, Californië; prestaties 
en toekomst ruimtevaart. 
75, 225 c., blok225 c. Resp. 
space shuttle, fumristisch 
beeld van ruimte kolonisatie, 
interpretatie van ruimtesta
tion met bebouwing. 

NEVIS 
i5'oo. Honden. 
10, 20, 30, 80 c , $ 2., 3.. 
Resp. dwergpincher, pyre
nese berghond, weish sprin
ger spaniel, alaskan malamu
te, bearded collie, Ameri
kaanse cocker spaniel. 
Vel met zesmaal 90 c. Beagle, 
basset, sintbernard. Schotse 
collie, shihtzu, Amerikaanse 
bulldog. Vel met zesmaal 
$ I.. 'Irish red & white set
ter', dalmatiër, dwergkees, 
chihuahua, Enghsh sheep
dog, samojeed. Tweemaal 
blok $ 5.. Langharige tekkel, 
Leonberger. 

2i6'oo. Achttiende verjaar
dag prins William. 
Velletje met viermaal $ i.6o, 
blok met zegel $ 5.. Foto's 
prins William. 

NIEUWCALEDONIË 
i66'oo. Schilder Gilles 
Subileau. 
155 F. Schilderij. 



i66'oo. Jaar van de draal«. 
210 F. 
87'oo. Antoine Saint
Exupéry (19001944). 
130 F. Portret, vliegtuig, 
beeldmerk wereldpostzegel
tentoonstelling USA. 
87'oo. Aquarium van 
Noumea. 
Driemaal 70 F. Garnaal, 
lichtgevende koralen, vis 
(Cheilinus undulatus). 

NIEUWZEELAND 
i6'oo. Auto's. 
40, 80 c , $ i . io, 1.20,1.50, 
1.80. Resp. volkswagen ke
ver, ford zephyr MK i, morris 
mini MKII, holden HQ 
kingswood, honda civic EB2, 
toyota corolla hatchback. 

48'oo. Sport. 
40, 80 C, $ I.IO, 1.20, 1.50, 
1.80. Resp. roeien, paardrij
den, fietsen, triatlon (alle vier 
met beeldmerk Olympische 
Spelen Sydney), bowling, 
netbal. 

48'oo. Koninginmoeder 
honderd jaar. 
Blok met drie zegels: 40 c., $ 
i . io, 1.80. Resp. als kind van 
7, in 1966 vissend in Wanaka, 
bij haar 97ste verjaardag; half 
op de zegels de 'Glamis Rose' 
(genoemd naar het huis uit 
haar kindertijd  Glamis Cas
tle) en de 'Order of the This
tle' (bij haar kroning werd zij 
de eerste 'Lady of the This
tle'). 

NIUE 
54'oo. Vogels. 
225'oo. Verjaardagen prins 
William en koninginmoe
der. 
$1.50 ,3 .  . 

NORfOLKEILAND 
86'oo. Bountydag. 
i66'oo. Achtste festival Pa

cifische kunst in NieuwCale
donië. 
Velletje met 75 c, $ 1.05,1.20, 
2.. Getekende kunstvoor
werpen. 

OEZBEKISTAN 
i78'98! Kemal adDin Beh
sad (± 14501536), Perzisch 
miniatuurschilder. 
15 (S). Miniatuur. 
27ii'98l 'Alpomishepos'. 
8,10,15,15,18,18, 20, 20, 25 
(S) in blok van negen zegels, 
doorlopend beeld. Afbeeldin
gen uit het epos. 

OMAN 
^3'7''99 Vlinders. 
Viermaal 100 b. 

2i8'99. Zeedieren. 
Twaalfmaal 100 b. 
89'99. Wilde dieren. 
Zesmaal 100 b. 
gio'9g. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
200 b. Beeldmerk UPU* in 
het midden van wereldbol. 
181199. Negenentwintigste 
nationale feestdag. 
Strook met tweemaal 100 b., 
doorlopend beeld. Sultan 
Quaboos Bin Said met tradi
tionele feestelijkheden en 
dansen. 

die de storm bedwingt (Ri
cardo Migliorisi). 
20io'99. Schilderijen, inter
nationaal jaar van de oude
ren. 
1000,1900 Gs. Paar (Olga 
Binder), Fruitverkoopster 
(Maria de los Reyes Ómella). 
i i  i i  '9g. Religieuze schilde
rijen, kerst. 
300,1600 Gs. De Heilige Fa
milie (Manuel Viedma), Ma
ria met Kind aan de borst (Fe
dericoOrdinana). 
ii2'99. Honderdjarig be
staan stad Pedro Juan Cabal
lero: bloeiende tabebuia. 
1000,1600 Gs. Resp. Tabe
buia impetiginosa, Tabebuia 
pulcherrima. 

6i2'9g. Veertig jaar Inter
amerikaanse ontwikkelings
bank (BID). 
600, 700 Gs. Resp. herden
kingsplaats, regeringsge
bouw; beide in Asuncion. 

PITCAIRN 
Wetenschappelijke namen 
melding 7/519, frankeerze
gels flora. Resp. Guettarda 
speciosa. Hibiscus tiliaceus, 
Selenicereus grandiflorus, 
Metrosideros collina, Alpinia 
zerumbet, Syzygium jambos, 
Commelina diffusa, Canna 
indica, Allamanda cathartica, 
Calophyllum inophyllum, 
Ipomea indica, Bauhinia 
monandra. 
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PAPOEANIEUWGUINEA 
2i4'oo. 199g Chinees jaar 
van konijn/haas. 
Velletje met viermaal 65 t. 
Konijnen. 

PARAGUAY 
i2io'gg. Schilderijen, het 
nieuwe millennium zonder 
wapens. 
1500, 3000 Gs. Resp. de man 
die de storm opwekt, de man 

225'00. 
Flora. 
Blok met 
$1.50,2.  . 
Commeli
na diffusa. 
Allamanda 

cathartica; beeldmerk post
zegeltentoonstelling Londen 
2000 met 'Penny Black'. 
286'oo. 'Op naar het mille
nium', III. 
20, 90 c , $ 1.80, 3.. Resp. 
' longboat ' op zee, pier en 
' longboat 'huis, tractor met 
aanhanger watermeloenen, 
satellietstation. 

sprake van een landingsbaan 
voor ruimtevaartuigen op het 
onbewoonde Henderson, 
deel van de Pitcairneilanden
groep. Het plan ging niet 
door, maar wordt herdacht in 
een tekening op dit blok met 
zegels; onderzoeksteam met 
helicopters, landmeter, schip 
en ruimtestation. 

POLYNESIË 
2i6'oo. Traditionele jurken. 
85,120,160, 250 F. Missiona
rissen introduceerden het 
maken van lange jurken, om
dat ze geschokt waren door 
de blote, met tatoeages be
dekte lichamen. Tegenwoor
dig wordt deze traditionele 
kleding alleen nog bij feeste
lijke gelegenheden gedragen. 

io7'oo. Toppen m Polyne
sie boven 2000 m. 
90,180 F. Tweemaal de twee 
bergen: 'Orohena (2241 m) 
en 'Aorai (2066 m). 

Wki 
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77'oo. Postzegeltentoon
stelling 2000, Anaheim; 
ruimtevaart. 
Blok met tweemaal $ 2.50. 
Middïn jaren zestig was er 

QUATAR 
2g'gg Achtentwintig jaar 
onafliankelijkheid. 
I., 1.50 R. Sjeik Hamad bin 
Khalifa alThani met staats
vlag (1948), regeert sinds 
1995. 
gio'gg. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
I., 1.50 R. Resp. aarde met 
brievenboom, hoofdpostkan
toor in Doha. 

30io'99. Vijfde geza
menlijk postzegelten
toonstelling van de 
GCC*landen m Doha. 
I., 1.50 R. Resp. zegels 
met emblemen postad
ministraties, strepen; 
beide met tentoonstel
lingsembleem. 
2ii'gg. Nationaal co
mité voor gehandicapte 

kinderen. 
1.50 R. Magnoliabloem. 

SALOMONSEILANDEN 
274'oo. Millennium. 
Blok met $ i., 4.. Vuurtoren 

met roeiboot, vuurtoren met 
motorboot. 

SAO TOME E PRINCIPE 
i8'g8l Nationale spijzen; 
congres van postbedrijven in 
Portugees sprekende landen. 
Vijfmaal 3500 Db., blok 7000 
Db. Resp. gekookte banaan 
met vruchten van de brood
boom, groente met vis en 
worst, gesuikerde brij, 'calu
lu', kokosbrij, kookketel. 
49'98! Vijfhonderd jaar ge
leden zeilde Vasco da Gama 
(1469 1524) rond Kaap de 
Goede Hoop. 
Tweemaal 3500 Db., blok 
7000 Db. Resp. Portugese 
landing op Sao Tomé, stich
tingvan Portugese kolonie op 
Sao Tomé, landkaart. 

SRI LANKA 
284'oo. Vesak 2000. 
2., 3.50,10., 13.50 Rs., 
blok. 
Zonder datum. St. Patricks 
College. 
3.50 Rs. 
io6'oo. Zilveren jubileum 
rechtbank. 
3.50 Rs. 

ST. HELENA 
Afbeelding melding 7/519. 
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ST. KITTS (ST. CHRISTOF

FEL) 
Augustus '00. Carifesta, VII. 
30, 90 c., $ 1.20. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
266'oo. Momentopnamen 
uit de eeuw. 
Tienmaal 3.F. 

ST. VINCENT/GRENADI

NEN 
igó'gg. Koninklijk huwelijk 
prins Edward. 
Vel $9.  , blok $6.  . 
256'99. Gedenkdagen en 
gebeurtenissen. 
$ I.. IBRA: 19de eeuwse 
Duitse stoomtrein. 
Vel $9.  , blok $5 .  . Tiende 
verjaardag van de rechten van 
het kind. 
Vel $ 3.60. Tiende verjaardag 
van de rechten van het kind 
(2). 
Blok $ 12.. Philexfrance 'gg. 
Vel $ 13.20, blok $ 10.. Hon
derdvijftigste sterfdag Japan
se artiest Katsushika Hoku L 
sai. W 
Vel $ 4.40. Jaar van de oude
ren. 
5io'99. Unesco wereldlera' 
rendag. 
Vel $ 8.. 

iS 



iSio'gg. Honderdste le
vensjaar koninginmoeder. 
Vel $8., blok $6.. 
22ii'g9. Kerstmis 'gg, 
schilderijen. 
$0.20, 0.50, 0.70, o.go, 5.. 
Resp. de opstanding (Dürer), 
Christus in Limbo (Durer), 
Chistus valt op weg naar Cal
vary (Raphael), St. Ildefonso 
met Madonna en Kind (Ru
bens), de kruisiging (Rapha
el). 

H H M É M 

7i2'99. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
Vel$g.. 
7i2'99. Millennium: sculp
turen uit de twintigste eeuw. 
Vel met zeventienmaal 60c. 
Elizabeth Murray, ig86 'Ma
king it up'; Alexander Calder, 
ig27 'The brass family'; 
Charles William Moss, 1982 
'Tent'; 

Gaston Lachaise, ig24 'Dol
phin fountain'; Claes Olden
burg, 1966 'Soft toilet'; Loui
se Bourgeois, 1984 'Nature 
study, velvet eyes'; Duane 
Hanson, 1977 'Woman with 
dog'; Brancusi, igig 'Bird in 
space'; David Smith, ig6i 
'Lectern sentinel'; Dan Fla
vin, 1977 'Untitled (for Ro
bert, with fond regards)'; 
Boccioni, 1913 'Unique forms 
of continue in space'; George 
Segal, 1976 'Walk, don't 
walk'; Lucas Samaras, 1963 
'Untitled box no. 3'; Marcel 
Duchamp, 1951 'Bicycle 
wheel'; 
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Isamu Noguchi, 1946 
'Humpty dumpty'; Louise 
Nevelson, 1959 'Dawn's wed
ding chappel 0'; Donald 
Judd, 1965 'Untitled'. 
7i2'99. Millennium: be
langrijke gebeurtenissen 

twintigste eeuw (19301939). 
Vel met zeventienmaal 60 c. 
Mahatma Gandhi (i86g
ig48) leidt de 'Salt March' in 
1930; astronoom Clyde Tom
baugh ontdekt planeet Pluto 
in 1930; 'Empire State Buil
ding' wordt in ig3i voltooid; 

Spanje wordt republiek (1931); 
president Franklin D. Roos
evelt begint in 1933 aan eerste 
van vier regeringsperiodes; in 
Duitsland brandt in 1933 de 
'Reichstag' af; Mao Tsetoeng 
leidt de communistische revo
lutie tegen Tjiang K'aisjek, 
China, 1934; Francisco Franco 
(i8g2ig75) sloot zich aan bij 
het complot tegen de repu
blikeinse regering in ig36, 
Spaanse burgeroorlog; koning 
Edward VIII doet afstand van 
de Britse troon en trouwt met 
Wallis Simpson; Diego Rivera 
(i886ig57), mexicaans muur
schilder, wordt in 193 6 vijftig 
jaar; de 'Golden Gate Bridge', 
verbinding tussen San Fran
cisco en Marin County wordt 
in 1937 geopend; eerste kern
reactie gebaseerd op uranium
splitsing in 193g, maakt de 
ontwikkelingvan de atoom
bom mogelijk; 

Duitsland valt Polen binnen 
in ig39, begin Tweede We
reldoorlog; 'New York 
World's Fair' is in 1939 het 
decor voor het begin van tele
visie; de huidige, 14de Dalai 
Lama wordt in 193g op vijfja
rige leeftijd tot leider van het 
Tibetaanse volk gekozen; de 
Hindenburg explodeert in 
ig37 boven Lakehurst en 
maakt een eind aan commer
ciële zeppelinvluchten; Igor 
Sikorslq' (18891972) bouwt 
de eerste helicopter in 1939. 
3ii2'99. Fotomozaiek prin
ses Diana. 
Vel $8.. 
282'oo. Vissen uit de Cari
bische omgeving, II. 
$ 0.50,0.90,1., 2.. Resp. 
Equetus acuminatus, Bodianus 

pulchellus, Gramma loreto, 
Holacanthus ciliarus. Twee
maal blok $ 5.. Holacanthus 
tricolor, Chaetodon striams. 

io4'oo. Datum en aanvul
ling melding 5/381, Anthony 
van Dyck. 
De vier velletjes hebben als on
derwerp: Religieuze schilderij
en, visies; religieuze schilderij
en, apostelen; Engelse portret
ten, Engelse portretten (staan
de figuren). Schilderijen op de 
blokken zijn: Het mystieke hu
welijkvan St. Catharine (1618
20), St. Augustijn invervoe
ring(i628), William Fielding 
ist Earl of Denbright (163334), 
m 
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255'oo. Orchideeën, Lon
den 2000. 
$ 3., tweemaal blok $5., 
drie velletjes $ 9.. 

SURINAME 
i85'oo. Brug over de Suri
namerivier. 
Sf iioo, 1700. Resp. in rood 
en blauwde Surinamerivier. 

i85'oo. Verkeersborden. 
Sf 2000. Verbod voor motor
voertuigen om elkaar onder
ling in te halen. 
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SWAZILAND 
Zonder datum. Afrikaanse 
wilde dieren. 
65, go c , 1.50, 2.50 E. Resp. 
leeuw, panter, rinoceros, buf
fel. 

SWÄ2ilILÄWi© 
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TANZANIA 
Zonder datum. Herdenking 
Mwalimu J.K. Nyerere (ig22
iggg). 

200, 500, 600, 800 Sh., blok 
1000 Sh. Resp. op jonge en 
latere leeftijd, luistert aan
dachtig naar Edward Morin
ge Sokoine  premier, portret, 
in 'Mgolore' (inheemse kle
ding), mausoleum. 

TOKELAU 
Zonder datum. Postzegelten
toonstelling Londen 2000. 
$ 6.. Munt met hoofd konin
gin Victoria, koraalrif, beeld
merk postzegeltentoonstel
ling. 

TONGA NIUAFO'OU 
225'oo. Koninklijke eeuw. 
Blok met twee zegels $ 1.50, 
2.50. Koningin Elizabeth en 
koningin Salote Topou III 
(19001965) metbloemen
achtergrond; de favoriete 
roos van de koninginmoeder 
en nationale bloem van ko
ningin Salote de 'Hailala'. 

TRISTAN DA CUNHA 
2i6'oo. Achttiende verjaar
dag prins William. 
Viermaal 45 p. Oktober '85, 
augustus '95, augustus 'gg, 
december 'g8. 
Velletje met vijf zegels 45 p. 
Als boven plus juni '86; ach
tergrond zie Ascension. 

TUNESIË 
iö'gg. Veertig jaar grondwet. 
250 m. Symbolische afbeel
ding. 
256'g9. Flora, inheemse 
bloemen. 
70, 250, 250, 500 m. Resp. 
Acacia cyanophylla. Papaver 
rhoeas, Bougainvillea specta
bilis, Dianthus caryophyllus. 
27'99. Internationale post
zegeltentoonstelling Philex
France 'gg. 
500 m. Postzegels voor we
reldbol. 
igS'gg. Geboortedag van 
Tahar Haddad. 
500 m. T. Haddad (iSgg
1935), sociaal hervormer en 
schrijver. 
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TUVALU 
Zonder datum. Vlinders. 
Twee vellen met zesmaal 90 c. 
Ornithoptera paradisea, Poly
ura pyrrhus, Papilo aegeus, 
Delias mys, Lampides boeti
cus, Delias nigrina; Acraea an
dromacha, Graphium sarpe
don, Doleschalia bisaltide, Li
bythea geofïroyi, Liphyra bras
solis, Bindahara phocides. 
Zonder datum. Vogels van 
Tuvalu 

Tweemaal blok $ 3.. Pachyp
tilavittata, 'Morepork'. 

UGANDA 
2i4'98! Frankeerzegels: 
reptielen. 
300, 600, 700 Sh. Resp. 
Lacerta sp., Cordylus sp., Ki
nixys belliana. 
45'98! Zeventig jaren Walt 
Disneyfiguur Mickey Mouse. 
Negenmaal 400 Sh., twee
maal blok3.000 Sh. Scènes 
uit de tekenfilm 'Runaway 
Brain' (iggs). 

VANUATU 
Zonder datum. Satellietcom
municatie. 
10, 34,100, 225 vt. Resp. lan
cering Ariane 44LP (vervoer 
Intelsatsatelliet 802 naar 174 
graden oost), grondstation in 
Port Vila, Intelsat 802 boven 
de archipel van Vanuam, tam 
tam en satelliet. 

VENEZUELA 
iii'99. Twintig jaar Andes
Pact. 
500 Bs. Detail schilderij 
'Voorwaarts LatijnsAmerika' 
van Juan Carlos La Rosa. 

VERENIGDE NATIES 
77'oo. Wereldpostzegelten
toonstelling 2000, Anaheim. 
Blok met zegel $ 2.. Uni
space III. 

zie Tu
l/a lil 

VERENIGDE STATEN 
275'oo. Jeugdteamspor
ten. 
Viermaal 33 c. Kinderen die 
deelnemen aan resp. basket
bal, voetbal, soccer, baseball. 



i46'oo. Geschiedenis Ame
rikaanse vlag. 
Twintigmaal 33 c. Twintig 
vlaggen verbonden met de 
evolutie van de 'Stars and 
Stripes' sinds 1775. 

John W. Young in april 1972. 
97'oo. Wereldpostzegelten
toonstelling 2000 Anaheim 
met thema 'ruimte: verwor
venheden en onderzoek'. 
Blok met twee hologramze
gels $ 3.20. Computerbeeld 
NASA* en artistiek ontwerp 
van ruimtestation; op rand 
foto astronauten David Leest
ma en Kathryn Sullivan bui
ten de zwaartekracht van de 
aarde (oktober 1984). 
io7'oo. Wereldpostzegel
tentoonstelling 2000 Ana
heim met thema 'ruimte: ver
worvenheden en onderzoek'. 
Blok met zesmaal 60 c. Hub
ble ruimtetelescoop, radio in
terferometer, optische en in
frarood tweelingtelescoop, 
optische telescoop, looinch 

zegels). 
i37'oo. Stampin' the future, 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen door kinderen. 
Viermaal 33 c; winnende 
ontwerpen Verenigde Staten. 
Mensen en voertuigen in de 
ruimte, hart met sterren en 
kinderen, op weg naar de 
maan: 'Zijn weeraP', hond 
op de maan met Amerikaanse 
vlag en ruimtestations op 
achtergrond. 
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67'oo. Baseballlegendes. 
Twintigmaal 33 c. Roberto 
Clemente, Ty Cobb, Mickey 
Cochrane, Eddie Collins, 
Dizzy Dean, Jimmie Foxx, 
Lou Gehrig, Josh Gibson, 
Lefty Grove, Rogers Hornsby, 
Walter Johnson, Christy 
Mathewson, Satchel Paige, 
Jackie Robinson, Babe Ruth, 
George Sisler, Tris Speaker, 
Pie Traynor, Bonus Wagner, 
Cy Young. 

77'oo. Wereldpostzegelten
toonstelling 2000 Anaheim 
met thema 'ruimte: verwor
venheden en onderzoek'. 
$ 11.75. Ronde, hologramze
gel: de aarde, gebaseerd op 
beelden van NASA*. 
87'oo. Wereldpostzegelten
toonstelling 2000 Anaheim 
met thema 'ruimte: verwor
venheden en onderzoek'. 
Blok met hologramzegel 
$ 11.75. Maanlander, geba
seerd op computerbeelden en 
een model van NASA*; op de 
rand foto astronaut Charkles 
M. Duke jr. genomen door 

optische telescoop, 305me
ter radiotelescoop; op rand 
sterrennevel 'eagle nebuia'. 
ii7'oo. Wereldpostzegel
tentoonstelling 2000 Ana
heim met thema 'ruimte: ver
worvenheden en onderzoek'. 
Blok met vijfmaal vijfhoekige 
zegel $ I. met beelden van de 
zon. Zonsverduistering van
uit satelliet, tekening open
gewerkte zon, digitaal be
werkt NASA*beeld van 
zonsopkomst vanuit de ruim
te, een zomereruptie vanuit 
skylab op 19 dec. 1973, een 
foto van de zon met wolken; 
rand is montagefoto van Sa
turnus en verschillende ma
nen genomen door Voyager I 
in nov. 1980. 
ii7'oo. Wereldpostzegel
tentoonstelling 2000 Ana
heim met thema 'ruimte: ver
worvenheden en onderzoek'. 
De zegel en blokken van 77 
tot en met 117 in één vel {15 

37'oo. Gebouw LE.O.M. 
200 F. 
277'oo. 'Tarodières amé
nagées' in Futuna. 
275 F. 

ZIMBABWE 
276'oo. Dr. Joshua Nkomo 
(19171999) een jaar geleden 
gestorven. 
$ 2., 9.10,12., 16.. Portret
ten Nkomo. 
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i87'oo. Gezondheid en 
strijd'tegen ziekte. 

$ 2., 6.70, 7.70, 9.10,12., 
16.. Resp. ministerie van ge
zondheid en welzijn kinderen 
is verantwoordelijk voor vac
cinatie kinderen (verpleeg
ster met klein kind op de 
arm, RAPT: Rehabilitation 
and Prevention of Tuberculo
sis (jongen met voetbal), 
'New Start': centra voor 
HIV*testen (man, vrouw, 
baby), 'Riders for Health': in
ternationale organisatie die 
voorziet in motorfietsen voor 
hulpverleners (man op mo
torfiets), NACP: National 
Aids Coordination Program
me (rood 'I care ribbon'). 
Rotary geeft veel geld voor 
gezondheidsprojecten (vis
ser). 

ZUIDAFRJKA 
juni '00. Frankeerzegels, vo
gels. 
1.50, 2.30 R. Resp. Aquila ra
pax (steppenarend). Gyps co
protheres (kaapse gier). 

ZUIDGEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
i8i2'99. Eeuwwisseling. 
Driemaal 11 p., driemaal 35 
p. Resp. zonsopgang, kerkje, 
nest albatrossen (Diomedea 
albatrus), zonsondergang, 
rendier in berglandschap 
(Rangifer tarandus), pinguin
kolonie (Pygoscehs papua). 
io2'oo. Zuidpoolexpeditie 
(19141916) van Sir Ernest 
Shackleton (18741922), Brits 
onderzoeker (zie ook Falk
landeilanden melding 2/149 
en Zuidpoolgebied Brits mel
ding 2/152). 
35,40, 65 p. Resp. Shackle
tons boottocht van Schotland 
naarZuidGeorgie (1916), 
Shackleton, Crean en Wors
ley in ZuidGeorgië, Shackle
tons graf in ZuidGeorgiè. 
2i6'oo. Achttiende verjaar
dag prins William. 
25. 3°' 35. 4° P Resp. maart 
'94, februari '94, september 
'97, april'99. 
Velletje met vijf zegels: als 
boven plus 50 p. Juni '86; 
achtergrond zie Ascension. 
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ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
225'oo. Sir Vivian Fuchs, 
Trans Antarctische expeditie 
19551958. 
Velletje met zesmaal 37 p. 
Route, expeditiegroep, schip 
'Magga Dan', snowcat repa
ratiekamp, snowcat, seismi
sche expeditie; rand met 
landschap. Portret Fuchs, 
embleem postzegeltentoon
stelling Londen. 

ZUIDPOOLGEBIED AUS
TRALISCH 
247'oo. Pinguïns. 
Tweemaal 45 c. Aptenodytes 
forsteri, Pygoscelis adeliae. 

*: Gebruikte afkortingen: 
APEC Asia Pacific Econo

mie Cooperation 
FAO Food and Agricul

ture Organization 
GCC GulfCooperation 

Council 
HIV Humane Immuno

deficiency Virus 
ICAO InternationalCivil 

Aviation Organiza
tion (OACl) 

NASA National Aeronau
tics and Space Ad
ministration 

OACI Organisation de 
l'Aviation Civile In
ternationale (ICAO) 

Unicef United Nations 
International 
Children's Emer
gency Fund 

Unesco United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Pormgal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WIPA Wiener Internatio
nale Postwertzei
chen Ausstellung. 

WMO World Meteorologi
cal Organization 

VfWF World Wildlife Fund 

**: De postzegel toont een 
zuil van sterren, die de landen 
van Europa symboliseren. De 
zuil steekt omhoog van de 
groene aarde naar de blauwe 
lucht, de kleur van de Europe
se vlag. Voor een schaduw 
van de hoofdletter E , die voor 
Europa staat, komen kinde
ren uit de vier windstreken 
gelopen en vormen het Euro
pa van de toekomst. 



SELECT POST 

Anno 2000 
Jubeljaar 

Uil 
Select Post is de overkoepelende Organisatie van vier van de zeventig door de Stadspost Unie erkende Stadsposten. De Stadsposten van 
Select Post zijn: Zaanstad, PurmerendAVaterland, Lelystad en Haarlem/Kennemerland. 
Dit jaar verschenen bij Select Post drie uitgiften: 
• Een postzegelboekje Voetbal "Euro 2000" met 4 x 5 Stadspostzegels van Zaanstad (0,70), Purmerend/Waterland (0,70), Den Helder 

(0,65) en Almere (0,65). De prijs van dit boekje is f 13,50. 
• Een blokje Sport op Schilderijen van Select Post met 4 zegels van f 0,60. Afgebeeld zijn: Honkbal, Golf, Bowlen en (Europees) 

Voetbal. De prijs van dit blokje: f2,40. 
• Een boekje: "De reizen van Paus Johannes Paulus/Anno 2000 Jubeljaar", bevattende 8 x 5 zegels van de Stadsposten: Purmerend 

(0,70), Zaanstad (0,70), Hoorn (0,65), Lelystad (0,70), Alkmaar (0,65), Den Helder (0,65), Haarlem (0,70) en Beverwijk (0,65). Het 
boekje kost f27,00. 

Ten opzichte van de meeste postzegeluitgevende landen kan het emissiebeleid van de Stadsposten gematigd worden genoemd. Door het 
grote aantal stadsposten in Nederland kost een complete jaargang toch nog ongeveer f300,00 tot f350,00. De Stadspostzegels zijn voor 
de nominale waarde te koop bij "De Croupe" (zie advertentie op pagina 609) in Amsterdam. 
Ook is het mogelijk een abonnement af te sluiten bij De Croupe. In dat geval krijgt u de zegels en/of eerste dag enveloppen naar wens, 
één keer per 2, 3, 4 of 6 maanden toegestuurd. Om de kennismaking met het verzamelen van Stadspostzegels aantrekkelijk te maken, 
ontvangt u, via De Croupe, van Select Post na eenjaar abonnee te zijn geweest, een collectie Stadspostzegels van ongeveer f500,00 
cataloguswaarde. 
De Stadspostzegels zijn gecatalogiseerd in de SPP catalogus editie 2000. Deze Stadspostcatalogus bestaat uit twee delen: De prijslijst en 
het handboek. 
Het handboek vermeldt bij iedere uitgifte een registratienummer. Op de prijslijst wordt aan dit registratienummer een cataloguswaarde 
toegekend. De prijslijst heeft het formaat A4 en kost f 15,00. 
Het complete handboek bestaat uit twee delen in het formaat A5, bevat een copie van de prijslijsten kost f 105,00. 
Voor meer informatie leunt u bellen met Select Post Zaanstad, tel. nr. 075-653 63 63 of met De Croupe, tel. nr. 020-47 066 47. 
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1190/93 
1195/99 
1202/06 
1207/09 
1214/17 
1218/21 
1222/25 
1226/29 
1231/35 
1236/37 
1238 
1239 
1240/44 
1266/69 
1270/73 
1279/82 
1284/87 
1346/57 
1363/66 
1372/75 
1376/79 
1380/83 
1384/87 
1388/91 
1396/99 
1402/08 
1410/14 
1415/19 
1422ß3 
1455/56 
1457/58 
1460/63 
1469/72 
1477/83 
1484/88 
1490/93 
1503/10 
1511/15 
1516/25 
1526/29 
1543/46 
1547/50 
1551/55 

4,75 
7.25 
4,50 

21,50 
4,75 
7 75 
5,75 
4,75 
7,25 
4,75 
2,75 
5,-
5,50 
5,25 
5,25 
6,25 
2,-
1,75 
3,75 
6,50 
5,-
4,25 
4,25 
5,-

13,25 
5,25 
4,75 
7,25 
5,-
425 
8,75 
5,?5 

1 0 , -
4,25 
5,25 

12,50 
2 25 
2 50 
4 75 
4,75 
6,50 
4,75 
4,25 

11,75 
5,75 

13,25 
4,75 
4,75 
4,75 
5,75 

1556/60 
1579/90 
1596/05 
1615/18 
1619/20 
1621/23 
1624/27 
1628/32 
1633/36 
1640/44 
1645/49 
1650/59 
1660/63 
1664 
1665/69 
1674/77 
1679/82 
1686/89 
1692/96 
1698/02 
1704/08 
1709/14 
1718/29 
1733/37 
1738/47 
1748/52 
1753/57 
1758/61 
1762/66 
1774/78 
1803/13 
1826/30 
1832 
1837/41 
1847/50 
1861/65 
1866/70 

Pnrt 
53/56 
66/72 
73/82 
83 
86/97 

7,25 
1 0 , -
7,25 

28,50 
2 25 
3,25 
4,75 
4,75 
4,75 
5 25 
5,25 
8,50 
4,75 

2 5 , -
5,25 
4,25 
4,25 
4,25 
4,75 
4,25 
5 , -
5,25 

1 0 , -
4,75 
8,50 
4,75 
4,75 
4,50 
4,25 
4,75 
4,75 
3,50 
7.25 
4,75 
4,25 
4,75 
4,75 

21,50 
9,50 

38,50 
32,50 
19,75 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
O I ^N j r \ ^ 1. TeL/Fax 030-2618720 
b . j . c d e n O u d s t e n Bank39.47.69.112 
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ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

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

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 0 7 6 - 5200105 
E-mail: 
kienhorst.breda@freeler.nl 

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

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

WWW.KIENH0RST.COM 
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^VAA XVW /Â WA XVW X W \ I E U W V̂̂ WA ^VAA XWWA X V V \ X W \ 

^ \ A A X\AA XVAA ^AAA . A A A 

Filatelieloket van 
Croupe Philatélique et Numismatique Internationale B.V« 

Scheldeplein 20 - 1078 GR Amsterdam 

Nederland 1 Nederlandse Antillen Aruba 
Suriname i-VJ ïKaii?^'^*^^ 

Nederland 
Postzegels, Blokken, Boekjes van Nederland 
leveren wij, zolang deze bij de post verkrijgbaar zijn, 
tegen de nominale waarde 

Select/Stadspost 

FDC's, Postzegelmapjes, Maximumkaarten en EDB's 
zijn ook via het loket leverbaar. 

, - ^ . Produkten van de Filatelistische Dienst zi|n voor 
dezelfde prijs te koop als in Groningen 

Numismatiek, alle munten van Nederland leveren 
wij voor dezelfde prijs als bij de Rijksmunt te Utrecht. 

Nederlandse Antillen 
Postzegels, Blokjes, Boekjes, FDC's en Postzegel-
mopjes van de Filatelistische Dienst Nederlandse 
Antillen via het loket te verkrijgen tegen de Antilliaanse 
waarde omgerekend naar Nederlands geld. 

Postzegels van de Nederlandse Antillen zijn 
maximaal één jaar aan de post. Jaarsets van 1998 zijn 
nog verkrijgbaar voor co. ff. 117,50, afhankelijk van de 
koers van de Antilliaanse gulden. 

Munten en muntsets van de NedeHandse Antillen 
leveren wij voor dezelfde prijs als de Rijksmunt. 

Arubo 
Postzegels, Blokjes en Boekjes van Aruba 
leveren wij tegen de nominale waarde 
omgerekend in Nederlands geld. 

FDC's worden tegen de postprijs geleverd. 
(Er bestaan geen postzegelsmapjes) 

Postzegels van Aruba zijn maximaal 2 jaar 
aan de post. Jaarsets 1997, 1998 en 1999 zijn 
nog verkrijgbaar voor resp. ca. fl. 27,50 
(1997 en 1998) en ca. fl. 35,00 afhanke
lijk van de koers van de Arubaanse gulden. 

Munten en muntsets van Aruba zijn ook 
voor dezelfde prijs te koop als bij de Rijksmunt. 

Suriname 
De prijzen van de emissies van Suriname 
worden vanwege de hoge inflatie aldaar vast
gesteld door Surpost in Nederlands geld. 
Het loket levert de postzegels, blokjes, boekjes, 
FDC's en postzegelmapjes voor deze vastgestelde prijs 

Postzegels van Suriname zijn maximaal 3 jaar 
aan de post. Er zijn geen munten en/of jaarsets. 

Seject:/S|gdspost 
Postzegels, Bfokjes, Boekjes van de erkende 
Stadsposten en de vier Selectposten levert 
het loket tegen nominale waarde. 

FDC's en jaarsets zijn eveneens leverbaar. 

Mocht u NIET regelmatig in Amsterdam zijn, maar bent u WEL geïnteresseerd, dan bestaat ook de mogelijkheid dat wij u 
de postzegels toezenden. Daartoe dient u lid te worden van De Croupe. Door middel van de aankoop van ten minste 

TWEE participaties in het Project De Croupe a 20,- Euro per stuk (= fl. 44,07 per stuk) bent u automatisch lid. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap restitueert De Croupe tenminste het ingelegde bedrag. 

Daarnaast dient u, als vooruitbetaling, een tegoed-bedrag te storten voor de levering 
van uw abonnement(en) en/of uw bestelling(en). 

U kunt kiezen uit toezending per 2, 3, 4 of per 6 maanden. Ook is het mogelijk uw zending(en) direct te laten versturen. 
Voor zendingen beneden 50,- Euro (= fl. 110,20) berekenen wij 5,- Euro (=fl. 11,02) verzendkosten. 

Voor informatie kunt u bellen met tel: 020-4706647 of faxen naar 020-6766754 
of schrijven naar: De Croupe, Scheldeplein 20, 1078 GR Amsterdam 
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DIEREN IN AUSTRALIË 
In de vierde serie in de 
Hongaarse reeks 'Dieren 
van de continenten' (9 
mei) was het werelddeel 
Australië aan de beurt. 
Mfllurus splendens is de La
tijnse naam van het blau
we vogeltje op de zegel 
van 26 f. De vogel be
hoort tot het geslacht van 
de Elfjes (Malurus) en tot 
de onderfamilie van de 
Australische zangers 
(Malurinae). Van deze 
splendid Jairyujren - een in
heems vogeltje dat veel 
voorkomt in zuidelijk 
Australië - waren al drie 
soorten afgebeeld op 
Australische zegels, maar 
deze variëteit ontbrak 
nog. We vinden het vo
geltje dan ook nog niet 
terug in de vogelcatalogi 
van Domfil en Stanley 
Gibbons. 
Het dier op de zegel van 
28 f wordt opossum ge
noemd, maar die aandui
ding is eigenlijk onjuist. 
Het gaat om een verte
genwoordiger van het ge
slacht Phalfltiger, de koes
koezen, hoofdzakelijk 
nachtdieren. In de bo
men kunnen ze grote 
sprongen maken, waarbij 
ze soms wel negen meter 
overbruggen. 
Op de zegel van 83 f (af
beelding: zie de rubriek 
'Nieuwe uitgiften') staat 
de koala (Phascolarctus ci-
nercus) en het nationaal 
symbool van Australië, 
de kangoeroe, zien we op 
de zegel van 90 f In het 
laatste geval gaat het om 
de rode kangoeroe, waar
schijnlijk de rode reu
zenkangoeroe (Macropus 
rujiis). 
Het dier op de zegel van 

iio f is minder goed her
kenbaar. Het is een vo-
gelbekdier (Ornithorhyn-
chus anatinus). Engelse 
wetenschappers die het 
dier in 1789 voor het 
eerst zagen, dachten dat 
iemand een grap met hen 
wilde uithalen. 
Op het velletje is ook nog 
een emoe (Dromaius no-
vaehoUandiae) afgebeeld. 

'RODE BOEK VAN 
LITOUWEN' 
In 1991 begon Litouwen 
met de reeks 'Het Rode 
Boek van Litouwen'. Jaar
lijks geeft het land twee 
zegels uit over bedreigde 
planten- en dierensoor
ten. Op 3 juni verscheen 
de tiende serie. 
Op de twee zegels zijn 
roofvogels afgebeeld. Die 
van 11. (zie 'Nieuwe uit
giften') toont een vis
arend (Pandion hahaetus) 
in actie: met gespreide 
vleugels en een vis in de 
klauwen. Visarenden ko
men voor in het oosten 
van Litouwen. De popula
tie neemt langzaam weer 
toe. 
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Heel wat minder goed 
gaat het met de zwarte 
wouw (Miluus migrans), 
afgebeeld op de zegel van 
2 1. De soort sterft in Li
touwen snel uit. 

BOERDERIJDIEREN 
Aland greep de vijfen
twintigste augustus, ope
ningsdag van de postze
geltentoonstelling Alex 
2000, aan om met een 
reeks automaatzegels te 
beginnen. 
Op de eerste zegel uit de 
nieuwe serie zien we het 
archipel- of Aland-
schaap; een afbeelding 
vindt u in de rubriek 
'Nieuwe uitgiften' elders 
in dit nummer. Op Aland 
leven zo'n 2.200 van deze 
schapen, verdeeld over 
ongeveer honderd scha
penboerderijen. Hoewel 
de dieren vlees van uitste
kende kwaliteit leveren, 
neemt hun aantal gestaag 
af door de lage prijzen in 
de Europese Unie. De 
schapen eten alleen plan
ten, hooi en koren en 
grazen buiten van april 
tot november. De Aland-
schapen zorgen er onder 
meer voor dat een be
langrijk historisch land
schap zoals het weidege
bied rond de ruïnes van 
het Bomarsundfort zijn 
open karakter behoudt. 

ZELDZAME 
PADDESTOELEN 
Tsjechië gaf op 28 juni 
een serie met afbeeldin
gen van zeldzame padde
stoelen uit. 
Op de linkerzegel (5 k.) 
wordt als Latijnse naam 
Boletus satanoides vermeld, 
maar in de paddestoelen-
catalogi van Domfd en 
Stanley Gibbons wordt 
de aanduiding Boletus sa-
tanas gebruikt. De satans-
boleet is al negenmaal 
eerder op postzegels af
gebeeld. Dat het niet ver
standig is deze boleet 
rauw te eten doet niet al
leen de naam vermoeden, 
maar ook het doodskopje 
linksonder op de zegel! 
Geastrum pouzarii, afge
beeld op de rechterzegel 
(eveneens 5 k.), hebben 
we nog niet eerder op een 
postzegel gezien. De 
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paddestoel komt hier en 
daar voor in de omgeving 
van Praag. 

De klokjesmorielje (Verpa 
bohemica) is te zien op de 
linkerzegel van 5.40 k.; 
ook deze paddestoel is 
voor het eerst afgebeeld 
en dat geldt ook voor 
Morchella pratensis op de 
rechterzegel van 5.40 k. 

KROATISCHE FLORA 
Op 5 juni gaf Kroatië 
twee zegels uit met voor
beelden van Kroatische 
flora. 

Op de zegel van 5 k. zien 
we de bloem van de Dal
matische ooievaarsbek 
(Geranium dalmoticum), 
een plant die behoort tot 
de lage leden van het ge
slacht Geranium. 
De afbeelding op de zegel 
van 3.50 k. (zie 'Nieuwe 
uitgiften') is enigszins 
twijfelachtig. Het zou 
moeten gaan om Micro-
meria croatica, die purper
achtig of violet gekleurde 
bloemen heeft. De bloe
men op de zegel zijn ech
ter duidelijk roze; ze 
doen daardoor meer aan 
Micromenagraeca denken. 
Het geslacht Microneria 
behoort tot de familie van 
de Lipbloemigen en is 
verwant aan het bone-
kruid (Satureja); de plant
jes lijken op tijmstruik-
jes. Over de gehele we
reld bestaan er meer dan 
honderd soorten, die 
vooral in hetMiddelland-
se-Zeegebied voorko
men. 
Micremeria croatica is en
demisch; een plant die 
slechts in een beperkt ge
bied - in dit geval het 
Kroatische Velebit-ge
bergte - voorkomt. De 
plaatselijke volksnaam is 
'heidekruid'. De soort 
groeit op droge plaatsen, 
maar ook op rotsen en 
muurtjes. 
De heer R. Frieke te Am
sterdam dank ik voor de 
aanvullende informatie 
die hij verschafte. 

STEENBOK TERUG 
IN DE ALPEN 
De Oostenrijkse zegel van 
7 s. die op 18 februari ver
scheen in de reeks Jagd und 
Umwelt is gewijd aan de te
rugkeer van de steenbok 
in de Alpenlanden. In het 
begin van de negentiende 
eeuw was het dier uit dit 
gebied verdwenen. Slechts 
een klein aantal - vijftig ä 
honderd - wist in een 
streng beschermd gebied 
(het Grand Paradiso-
massief in Noordwest Ita
lië) te overleven. Dieren uit 
dit gebied werden uitgezet 
in omringende landen en 
de steenbok keerde terug. 

Hoewel met dit 'reïnte-
gratieproces' als sinds 
1924 werd begonnen, 
l<wam de uitbreiding pas 
na de Tweede Wereldoor
log goed op gang. De 
populatie is in Oostenrijk 
al opgelopen tot meer 
dan drieduizend dieren. 
In de Europese Alpenlan
den samen leven nu tus
sen de 24.000 en 28.000 
steenbokken. 
Op de bewuste zegel is 
een Alpensteenbokfami-
lie (Capra ibex) afgebeeld 
in de Oostenrijkse ber
gen. 

FRIESE NATUUR 
It Fryske Gea, de natuurbe
schermingsorganisatie in 
Friesland, bestaat in 
2000 zeventig jaar. In sa
menwerking met deze or
ganisatie gaf RegioPost 
Noord-Oost Friesland in 
KoUum een velletje met 
tien zelfklevende zegels 
van 50 cent uit met af
beeldingen van natuurge
bieden in de directe om
geving van het versprei
dingsgebied van deze lo
kale postdienst. 

We zien niet alleen een 
eendenkooi, een zwerf-
stenenmonument uit de 
voorlaatste ijstijd, maar 
ook de gele lis (Iris pseu-
dacorus), een kuifeend 
(Aijthyafubgula) met kui
kens, eikels (van Quercus 
robur) en een vliegen-
zwam (Amanita muscana). 
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RAADSELACHTIGE 
EKVOETBALZEGEL 
Stond in het juninummer 
al een leuke Sloveense, 
door katten geïnspireer
de voetbalzegel, op 9 mei 
zorgde hetzelfde land op
nieuw voor een verras
sing. De kwalificatie van 
het Sloveense elftal voor 
het Europees Kampioen
schap vond men reden 
genoeg voor een extra 
uitgifte. 

Hlodver Lange is de pa
troon van de markt. 

Op de zegel staat een kip 
op een voetbal. Ter ver
klaring: Slovenië lijkt op 
de landkaart enigszins op 
een kip. Het gouden ei dat 
op de eerstedagenvelop 
van de desbetreffende ze
gel is afgebeeld is leuk ge
vonden, ware het niet dat 
de deelname aan het EK 
Slovenië slechts een lege 
dop heeft opgeleverd... 

VIKINGMARKT IN 
SALTVIK (ALAND) 
Aland kwam op 28 juli 
met een zegel die aan
dacht besteedt aan de Vi
kingmarkt. Dit evene
ment werd op 28 en 29 
juli in Saltvik gehouden 
om het duizendjarig be
staan van de 'Alandvi
king' te herdenken. 

Deze vermaarde viking 
uit de sage van koning 
Olaf Trygvason maakte 
deel uit van de beman
ning van 'De Lange 
Slang', een schip van de 
Noorse koning Olaf 
Op de markt werden een 
runensteen en een hou
ten beeld onthuld. Vooraf 
werd gefluisterd dat 
Hlodver Lange zelfde 
markt zou bezoeken. Als 
dat al gebeurd is dan zal 
een lid van de plaatselijke 
toneelvereniging deze rol 
ongetwijfeld met verve 
hebben vervuld. 

BELGISCHE 
SCHEEPSLIFTEN 
België beeldde in de serie 
'Unesco wereldpatrimo
nium' (igjuni) niet alleen 

monumenten af (de 
Vlaamse Begijnhoven en 
de Grote IViarkt in Brus
sel), maar ook een voor 
België kenmerkende 
scheepslift. De vier liften 
van het Canal du Centre 
zijn een pronkstuk van 
het Waals industrieel erf
goed. Gedurende 
tweeëndertig jaar  van 
1885 tot 1917 werkte 
men aan de constructie 
van het kanaal en de bij
behorende kunstwerken. 
Er ontstond een wonder 
van technische vaardig
heid en originaliteit, dat 
tot op de dag van vandaag 
zijn doeltrefi^endheid 
weet te bewijzen: de lif
ten functioneren nog 
steeds. 
Een andere scheepslift, 
die van Ronquieres, is af
gebeeld op een Belgische 
postzegel van 10 f uit 
1968. 

HET WEER OP 
Z'N ZWEEDS 
Zweden keek de kat lang 
uit de boom, maar nu ko
men er toch ook in dat 
land zelflclevende zegels. 

Sverlge 
BKCV 

lucht. De zegels zijn ook 
in een boekje uitgegeven. 
De emissie is vergelijk
baar met de uit zes zegels 
bestaande serie Scenic 
Skies van NieuwZeeland 
(1998) en enkele emissies 
van Ross Dependency. 

Ook in zogenoemde ge
mengde series zitten 
soms verrassende weer
zegels. In de serie Scenic 
Rivers van Botswana (5 
april) is een zegel met 
een zonsondergang op
genomen. 

Wie 'meteorologie' een 
leuk thema vindt kan ove
rigens ook terecht bij 
Duitsland: dit land gaf op 
13 juli een zegel van 100 
p. uit ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan 
van het weerstation op de 
Zugspitze. 

Op 17 augustus was het 
zover: onder het motto 
'Tekens aan de hemel' 
verschenen er zes Breu
zegels (voor een binnen
landse brief. Afgebeeld 
zijn weertypen en ken
merken: zonnig met een 
gouden randje aan de 
wolken, onweer, regen, 
het Noorderlicht, een re
genboog en een wolken

Slovenië kwam op 9 mei 
met een zegel van 150 s. 
('150 jaar meteorologi
sche waarnemingen') die 
bliksemschichten toont, 
een moderne elektrische 
windsnelheidsmeter 
(animometer) en een va
riëteit van de driedistel. 

de zilverdistel (Carlma 
acaulis). 

FRUIT IN SOORTEN 
Twee Breuzegels die 
Zweden deze zomer uit
gaf tonen schilderijen 
van Philip von Schantz, 
wiens werk vaak vruchten 
en bessen als thema 
heeft. Op de zegels zien 
we een kist appels (Appel
kappe) en een schaal met 
bosbessen (Blobors/at). 
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Slovenië bracht twee 
fruitseries uit, elk be
staand uit een strip van 
drie zegels met de bloe
sem, de vrucht en een in
sect dat schade toebrengt 
aan de fruitsoort. De ap
pelserie (Malus domestica) 
kwam uit op 20 april. Op 
de eerste zegel is de ap
pelbloesemkever (Antho
nomus pomorum), een ke
ver die ernstige schade in 
appelboomgaarden toe
brengt. Zegel twee toont 
bloesem van de appel
boom en de derde brengt 
een Dolenjskawasappel 
in beeld; deze variëteit 
komt veel voor op de 
rechteroever van de rivier 
de Sava en langs de rivier 
de Mirna. De appels wor
den in de tweede helft 
van september geplukt; 
ze zijn dan nog groengeel 
en krijgen pas later hun 
karakteristieke gele was
kleur. 

De fruitserie werd ver
volgd op 23 juni met de 
kers (Prunus auium) in de 
hoofdrol. Op de eerste ze
gel is de bloesem van de 
kersenboom afgebeeld. 
Een afbeelding van een 
boorvlieg, de Europese 
kersenvlieg (Rhagoletis ce
rasi), vinden we op de 
tweede zegel. Op de laat
ste zegel zien we een nieu
we Sloveense variëteit van 
de zoete kers, de Vyred. 
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UM 
BELGISCHE KERKEN 
EN KERKORGELS 
Pentekeningen van de 
Limburger Steven Wil-
sens zijn gebruikt voor de 
vier zegels van de Belgi
sche serie 'Toerisme' van 
19 juni, die combinaties 
van kerken en kerkorgels 
laten zien. 
De Norbertijnenabdijkerk 
van Grimbergen staat op 
de eerste zegel uit de 
reeks; de kerk werd na een 
brand in 1993 weer in zijn 
oude glorie hersteld. On
langs werd de - in 2000 
driehonderd jaar oude -
kerk tot basiliek verheven. 
Het bijna herstelde barok-
orgel harmonieert prach
tig met het triomfantelij
ke, barokke interieur van 
het gebedshuis. 
Op de tweede zegel zien 
we de Sainte-Waudru in 
Mons (Bergen). Raam-
schilderingen, kunstwer
ken, relikwieën en niet te 
vergeten het orgel, ma
ken een bezoek aan deze 
kerk de moeite waard. 
De Onze Lieve Vrouwe-
Hemelvaartkerk, een 
voormalige abdijkerk in 
Ninove, staat op de derde 
zegel. Het orgel is in de 
achttiende eeuw gebouwd 
naar het voorbeeld van 
het orgel van de Brusselse 
Smt-Michielskathedraal. 
Na een grondige restaura
tie is dit barokinstrument 
weer in perfecte staat. 
De kerk op de vierde ze
gel is de gotische Saint-
Pierre van Bastogne (Bas
tenaken). Deze Sint-Pie

terskerk liep tijdens het 
Ardennenoffensief zware 
schade op. De orgels 
werden in hun oude luis
ter hersteld. 

OLYMPISCHE SPELEN 
De zegeloogst naar aan-
leidmg van de komende 
Olympische Spelen valt 
nog wat tegen. De 
Zweedse serie (vier ze
gels, emissiedatum 17 
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menhangende zegels, 7 
juli, zie 'Nieuwe uitgif
ten') is aan de fletse kant. 
Monaco (twee zegels, 23 
juni, zie 'Nieuwe uitgif
ten') koos voor actiebeel-
den en in zilver gedrukte 
olympische ringen. 
Mauritius (vier zegels, 28 
juni, zie 'Nieuwe uitgif
ten') laat leuke actiebeel-
den zien, zoals hand-
boogschieten. Slovenië 
(twee zegels, 9 mei) komt 
met aquarelachtige beel
den, terwijl San Marino 
(vier zegels, 31 mei) op 
de ludieke toer gaat. 
HetVatikaan steelt voor
lopig de 'Olympische 
show' met de uitgifte op 
19 juni van een luchtpost
blad, gewijd aan de Do
minicaanse pater Henri 
Didon (1840-1900), die in 
1896 het bekende Olym
pische devies Citius, Alti-
us, Fortius ('sneller, ho
ger, sterker') bedacht. 
En dan is er nog het fran-
keerstempel (FR9045) 
van Houtagenturen Alti-
us bv uit Laren (NH) uit 

:itius ÜUIUS fortius PostbLSoC. 
1250 AH 
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augustus, zie de rubriek 
'Postzegelboekjes') ziet 
er goed uit, die van Ier
land (twee maal twee sa-

de jaren tachtig. De 
olympische ringen gaan 
hier vergezeld van het 
spitse woordgrapje 'citi

us ALTIUS fortius'. Des
tijds gebruikte ook de 
Koninklijke Nederlandse 
Atletiek Unie in Utrecht 
een frankeerstempel 
(FR22161) met een verge
lijkbare Latijnse slogan: 
Veni, Vidi, Vin ('ik kwam, 
zagen overwon'). 

AUTO-NOSTALGIE 
De serie On the Road is er 
een die je van Nieuw-Zee
land mag verwachten. Op 
de zes zegels (i juni) zijn 
auto's afgebeeld uit de 
naoorlogse periode. Alle 
zes reden - of rijden nog -
in ons land rond. Het 
gaat om een nostalgische 
emissie. 

Op de zegel van 40 c. zien 
we de overbekende 
Volkswagen Kever. 
Een Ford Zephyr MKi is 
afgebeeld op de zegel van 
80 c. Deze auto werd in 
1950 in Engeland in pro
ductie genomen. 
De Morris Mini is bijna 
net zo bekend als de ke
ver, zeker bij de jongere 
generaties. De Mini vero
verde in Nieuw-Zeeland 
de tweede plaats in de Car 
of the Century-verkiezing. 
De MKII is afgebeeld op 
de zegel van $ i.io. Deze 
auto wordtal sinds 1959 
geproduceerd. 
Op de zegel van $ 1.20 is 
een grote familieauto te 
zien, de GM Holden HQ 
Kingswood. Sinds 1971 
zijn bijna een half miljoen 
van deze auto's verkocht. 

In 1972 maakte de Japan
se autoindustrie een 
spectaculaire entree op 
de internationale auto
markt met de Honda Ci
vic. Model EB2 is afge
beeld op de zegel van 
$ 1.50. Ook de Nieuw-
Zeelanders vielen voor 
deze moderne Japanner. 
Op de laatste zegel, die 
van $ 1.80, staat de Toyo
ta Corolla. 
Op de omslag van het 
postzegelboekje is de 
voorruitpartij van een 
Ford Zephyr afgebeeld. 

Pure auto-nostalgie is te 
vinden op de blauwe ze
gel van 9 s. die Oostenrijk 
op 2 juni uitgaf 
Honderd jaar geleden 
werd de eerste autolijn
dienst voor het vervoer 
van personen opgericht, 
te weten tussen Purkers-
dorf en Gablitz. Een Can-
nstatter Daimler-autobus 
uit die tijd is afgebeeld. 

Op 23 juni gaf Monaco de 
serie 'Auto's en mode' 
uit. We zien een dame 
met een parasol op de ze
gel van 3 f bij een Hum-
ber type-Beeston uit igii. 
De stijfjes geklede dame 
op de zegel van 6.70 f. 
(zie 'Nieuwe uitgiften') 
fleurt een Jaguar 4 CYL 
uit 1947 op. Bij een Rolls 
Royce Silver Cloud (1956) 
past natuurlijk een bij
zonder modieus geklede 
dame, een combinatie die 
te vinden is op de zegel 
van 10 f Bij de Lamborg
hini Countach uit 1986, 
afgebeeld op de zegel van 
15 f, zou je eerder een 
dame in een flitsende out-
Jit verwachten. 

GEKOCHT, DE GROTE COLLECTIE DIEREN 
IN 27 BANDEN VAN RIETDIJK. 
GAARNE UW MANCOLIJST 
Postzegel-en Muntenhandel * * D e O l o b c 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 055-5213708, Bank 303385952 

Postzegel handel Krokol 
Gr.Spuistr.26 3311 GE Dordrecht 

Email ap.kooijman@quicknet.nl 
Nu nieuwe Michel katalogus + alle andere katalogi 10% 

korting, bv. Duitsl.Spec. 98,- nu 88,-
zie www.krokol.nl voor meer oanb. 078-6135901-fax. 

mailto:ap.kooijman@quicknet.nl
http://www.krokol.nl


BREDENHOF-DE BERM-POSTZEGELIMPORT 
BovenslTaat286-a,3077BLRotterdam-Usselmoncte • Telefbon (010) 482.6725 • Tetefax (010) 479.7065 
De vvinl<el is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 
Maandag is de vtnnl<el gesloten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Veaendkosten ƒ 7,50. Rembours ƒ 12,50. Boven ƒ 200, - geen verzendkosten. 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
VOOR ONZE NOG STEEDS GROEIENDE KLANTENKRING ZIJN WIJ OP ZOEK 

NAAR VERZAMELINGEN POSTZEGELS, MUNTEN EN KILOWAAR, 
WIJ KOPEN ALLES OOK MOEILIJK TE VERKOPEN VERZAMELINGEN 

EN FRANKEERGELDIGE POSTZEGELS. 

VANAF HEDEN VINDT u ONS OOK OP INTERNET MET ACTUELE 

INFORMATIE OVER NIEUW BINNENGEKOMEN KILOWAAR 
WWW.BREDENHOF.NL 

AANBIEDING VAN DE AAAANQ: 
500 GR. AUSTRALIË GROOT VAN 62,50 VOOR 5 0 , 0 0 

250 GR. ZWITSERLAND GROOT VAN 40,00 VOOR 3 5 , 0 0 
1 KG KLEMSTROKEN VOOR BOEKJES ALLEEN 

ZWART VAN 115,00 VOOR 8 9 , 5 0 

tettOfliB l[ÄÄ®(E(il Bffl gÖffliÖpilM] 
normaal 1 x 3x 5x 10 X 

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

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

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

26,50 24,50 
29,00 27,50 

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

26,25 24,50 

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

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1, 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13,50 12,50 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 21,50 20,5ÏÏ" 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,00 28,00 
LS4/32 64 BIz zwart 51,50 38,00 36,00 

BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

Dißi»ffi(offiEK] wmL mmmmm^ 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 32,50 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 115,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 37,50 

IKILO BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 135,00 

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

9 KILO MISSIE ENGELAND NORMAAL 180,00 NU 160,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 300,00 NU 150,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORMAAL 400,00 NU 325,00 

9 KILO MISSIE USA NORMAAL 315,00 NU 270,00 

PEigQ îgïï gB[?E™i@TOÄE (mm^wm^ 
LAND 
Australië 
België 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Engeland 
Faroer 
Finland 
Frankn|k 
Frankri|k 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Konaaieil & 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 
altijd met de nieuwste geen kerst 
met extra tioge waarde en greetings 
greetings veel |aren 
leuke sortering moeili|k 
leuk met boek|eszegels 
zeer moeili|k veel nieuw 
grote mix met iets hoge waarden 
goede mix met nieuw 
zeldzoom 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 pren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
aardige mix iels 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 
30,00 
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 

160,00 
35,00 
40,00 

500 gr 
62,50 

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

65,00 

55,00 

42,50 
105,00 

75,00 
90,00 

310,00 
65,00 
75,00 

http://www.bredenhof.nl
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AANGEBODEN 
DDR25% Ned. Bund. Berlin 
Reich+ Geb Eur ect 3 5 % 
Pf & Gest J. Romkens 045-
546^894 

Nederland & Ver. Europa 
pfr +ges t v.a nr i Bijna 
alles m 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(ó)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 kom
plett ab 1850, Liste gratis, 
VoUenweider CH-6612 Asco-
na, fax 0041 gi 7912354 

100 telefoonkaarten voor 
ƒ 5 0 , - Postbank 1537084 
H Garrelds, 7558 BB Hen
gelo, tel. 074-2770854 

Eurocat Europa Speciaal. 
Supplementcat. 2000 Cept 
en uitgebr. meelopers Prijs
lijst (=aanvulling cat.) v.a. 
1980 
Info: A van der Pluijm, 
0180-520069/06-55918354 
E-mail info@testnet nl 

Groenland beroemde perso
nen MiNr 209/10,221/22, 
227ronds t voor ƒ 15 , - Grf 
versch , rondst 60 st. 
Groenl. ƒ 2 0 , - , l o o s t Oos
tenrijk ƒ 14,-, 200 st. Finl 
ƒ 1 6 , - , l o o s t . IJsl ƒ12 ,50 . 
J. Mulder, Maarssen, giro 
734982, tel. 0346-572704. 

1000Wereldƒ37,50 Bank 
26 07 77.811 J Schoenma
ker, Meer en Boslaan 47, 
Heemstede 

Kilowaar Finland, Noorwe
gen, Denemarken of Zwe
den, 50% herdenkings
zegels. Zend ƒ 2 0 , - in een 
brief of op g i ronummer 
1624853 en ontvang 125 gr 
franco thuis. Correspond m 
English LennartRunfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrkoping, Zweden 

Maandblad 'STAMPS'. 129 
banden, oktober 1949 tot en 
met juni 1986 (incompleet) 
Schriftelijke biedingen voor 
I oktober 2000 aan J.P Lok
ker Tomatens t raa t245, 
2564 CRDen Haag. 

Jaarg. maandblad Filatelie '64 
t/m '99 ook in gedeelten G 
Baarslag. Tel 0578-571933 
Vaassen Halen, ƒ 3 0 0 , -

Roemenie 5%-i5%' michel 
pfr gest 1865-2000 gratis 
prijslijst Dans OF48-CP27 
Bukarest, Roemenie 

Kilowaar pr ima kwaliteit en 
goedkoop grootformaat wb. 
2000 nu meer landen. H.J. 
de Vries, Heemskerklaan 16, 
2181 XRHillegom, tel. 0252-
518302. 

1500 wereld met doubletten 
ƒ 1 0 , - in brief of giro 
3330084 Boetzkes, Baronie
hof 100, 5709 HB Helmond. 

± 200 partijen kilowaar, 
grat. lijst op aanvr. R. Wor-
telboer, Astron.laan 30, 
9602 ERHoogezand Zie: 
www.start-bob.com/djole 

Jaargangen en los Philatelie 
vanaf 1950-1980 prijs in 
overleg. C van Bruggen, tel. 
023-5276986. 

50oNederland ƒ 10,-, 
1000/2000 wereld 
ƒ 1 5 , - / ƒ 2 5 , - , 1000 Europa 
ƒ 2 0 , - , 400 Duitsland gr f 
ƒ 3 0 , - , 300 Australië grf 
ƒ 2 5 , - . Giro 413922 tnv. A. 
Snoep, Dordrecht. 

Ned. NVPH 1489X ***) ge
woon papier ƒ 10,- , blok van 
4 ƒ 3 0 , - o-zegel NVPH blz 
313 metvoll , k a a r t ƒ 10 , -
pst., bep aantal. Giro 
2614424. R. Emmelot, Bilt-
hoven Tel 030-2292540. 
Fax 2290931. 

500 grf W.-Europa met HW 
ƒ 2 5 , - . 20oBund-Duitsl 
ƒ 1 0 , - . Giro 3561584. 
Nieuwlaat, Loggerstraat40, 
Eindhoven. 

±730 Europa-Cept. w.o. en
kele dubbele, incl. stock-
boek ƒ 60 , - . Tel. 0294-
262436 M. Roos 

België postfr. jaarcoU. 95/99 
z.g a. compl. fr keer pr. 
ƒ 2 7 0 , - . P. Peperstraate, 
010-4847132 

Jaargangen Filatelie i960 
t/m 1999 ƒ 1 2 5 , - a f N o o r d -
wijk. W.J. Peeters, tel. 071-
3616495-

1500 versch Wereld Koop
je. Incl verznd. ƒ 24 , - . van 
Bulten, tel. 073-6567737. 

Roemenie postfris, ge
bruikt, fdc, Pavarotti, 
maansverduistering, unieke 
bankbiljet. Matei, Deventer, 
0570-627693. 

Complete jaargangen Filate
lie 1988 t/m 1999. J B.V. Fro-
nik. Hoofddorp, 023-
56^4^51 

Rondzendboekjes motief 
bloes gest. postfris gemengd 
enz uitzoeken a 20-25% 
cat w. v.d. Meer, Oldeholtpa, 
0561-688809. 

Postzegels Alderney catalo
gus ƒ 1575,-postfr is en ge
stempeld en album ƒ 4 7 5 , -
Tel. 0182-536218. Emmen, 
Gouda 

Frankrij'k 73/87 pfr. iffialb. 
866 IFR .ƒ6oo , -V .E . 
56/78 2 8 7 8 2 B L . ƒ 4 o o , - V E . 
pfr. 93/95 11682BL. ƒ 300 , - . 
G. Borst, Want 19,1276 HG 
Huizen. 

KI kavels, zegels + postst . 
wereld A Breebaart, Mr. 
P. Hordijkstr. 15, 4001 DH 
Tiel. Tel. 0344-615697. 

Firmaperf. zegels + postst . 
grote voorraad. Breebaart, 
Hordijkstr. 15, 4001 DH Tiel. 
Tel. 0344-615697. 

300 versch Ned. met compl. 
gel. en kinderser ƒ 3 5 , - o p 
giro 2197981 van W. Stou
ten, tel. 071-5722626, cat. 
w. ruim ƒ 200, - . Gratis toe
zending. 

www.hangboekjes.nl 
(-i-hangzakjes) catalogus/ 
ruil/verkoop, v.d. Putten, 
070-5112808 Wassenaar. 

Ned. + Overzee, Indonesië, 
Oost-Eur. V a. 35% Abo ge
hele wereld H. Sundquest, 
J. Perkstr. 39, Papendrecht. 
Tel. 078-6153386. 

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-
6^1339-

Zoek ruiladres in Ned. of 
Turkije voor gebruikte Turk
se zegels Hr. J. Koninx, 
Ahornzoom 11, 2719 GM 
Zoetermeer. 

Aantekenstrookjes Ned In-
die, los of op stuk. Aanbiedin
gen graag versturen aan W. v. 
Engelen, v. Bronkhorstvliet7, 
2992 WJ Barendrecht. 

DIVERSEN 
Studiegroep Britannia, voor 
de actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden. 
Blad. meetings, veiling, 
rondzending. Bel 070-
3860232. See you' 

www.filasoft.nl - De mooi
ste en meest verrassende 
website van 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 Kinsber-
genstr. 33, 2518 GV Den 
Haag, tel 070-3460328. 

www.filateliehpz.nl Wij 
bieden méér op zowel filate-

Iistisch als numismatisch 
gebied. C. v.d. Wel, Ko
ningstraat lo i , 1781 KE Den 
Helder. 

Oostenrijkbrieven, kaarten, 
e.d. tot 1918 + Boomerang-
kaarten. Tel 0342-491399 
Heimgartner, Barneveld 

Ruilen: Engeland + Kan.-ei
landen, Duitsland, Indone
sië, Ver.-Nat C A.W. de 
Zeeuw, 078-6146698 

Verzamelaar koopt of ruilt 
alle firmaperforaties, los of 
op stuk. Veel ruilmateriaal 
aanwezig' W.J. Manssen, 
Laan der V.N. 31, 3844 AD 
Harderwijk. Tel. 0341-
417980. 

Schriftelijke veiling van uit
sluitend poststukken, brie
ven, posthistorie, censuur, 
luchtpost, thematische 
stempels, kamppost , Cinde
rella materiaal etc. van de 
gehele wereld. Gratis catalo
gus bij: G A. van Albada, 
Klimopzoora 119, 2353 RH 
Leiderdorp (071-5415609, na 
18.00 uur) 

Zend mij 100, 200 of 300 ze
gels van Canada, Australië 
na 1980. Zelfde aantal re
tour, zo mogelijk uw wens. 
Schölte, Schoolkade 44, 
9581 HB Musselkanaal. 

Ruilen: Stuur 150 zegels 
DDR, Berlijn, Duitse Rijk, 
Staten/Geb., ofOost Euro
pa, zelfde aantal retour E. 
Vroege, Ben. Rijweg 337, 
2983 GE Ridderkerk. 

Postzegels, munten, ruil
beurs Fidei et Arti te Ouden-
bosch, zondag 10.00-13 00 
uur, 24 september, 0165-
314898. 

Contactgroep Frankrijk ver
zamelaars (CFV) voor allen 
met interesse voor postze
gels van Frankrijk & voorm. 
Franse kolomen. Eigen blad, 
veiling, rondzendingen, 
4 bkmsten pj in Utrecht. 
Contr. ƒ 4 5 , - . Info: Frits 
Bakker, De Ibis 32, 7609 ES 
Almelo, 0546-827552. 

Ruilen 1000 zegels gr./kl 
liefst Zweden, Finl , Polen. 
Zelfde aantal retour. Zwart, 
Spengenp. 58,1107 WJ 
Amsterdam. 

Postzegels 
W. van der Bijl b 

-̂-M 

Zadelstraat 35 
3511 LS Utrecht 
Netherlands 
tel 0031 30 2342040 
fax 0031 30 2317077 

BREAK SETS BY TOPIC 

http://www.start-bob.com/djole
http://www.hangboekjes.nl
http://www.filasoft.nl
http://www.filateliehpz.nl


%ora op zondag 24 september 2000 naar de 

p e n d a g Indonesië Filatelle 
B r o n b e e k Arnhem 

I N D O N E S I Ë I Programma voor Open Dag Indonesië Filatelie Bronbeek 
Jaaigangen compleet inclusief blokken. 
Luxe postfrisse kwaliteit 

1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

8 5 -
2 9 -
6 2 -
6 6 -
4 2 , -
2 4 -
1 1 -

8,50 
8 . -

69 , -
37 , -
17 , -
12 , -
1 8 , -
4 3 , -
82 , -
9 7 , -
29 , -

149,-
245 , -
135 , -
125, -
235 , -
110,-

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

199,-
230,-

70 , -
70 , -

199,-
210,-
570,-
215, -
295 , -

6 5 , -
5 5 , -

100,-
365 , -
395, -
130,-

90 , -
115, -
115, -
105, -
130,-"* 
250,-

79,50* 
195,-* 
145,-* 

* Compleet vgls Davo-album 
'* excl. Jakarta blokken 

Toerisme 1970 

Ongesneden Blokpaar Zeldzaam ƒ 350,— 

THEO PETERS 
N U M I S M A T I EK & F I L A T E L I E B V 

* 10.00 uur opening publiek 
* 11.00 uur Ie rondleiding museum gids, aangeboden door firma DAVO 
* 12.00 uur welkomstwoord door Jhr. N.A. van Geen, voorzitter Dai Nippon 
* 13.30 uur veiling postzegels, brieven, foutdrukken, etc. Ca. 100 kavels. 
* 15.00 uur 2e rondleiding museum gids, aangeboden door firma DAVO 
* 16.00 uur aanwezigheidsverloting met vele mooie prijzen 
* 17.00 uur afsluitend indonesisch buffet (voor eigen rekening, na reservering vooraf) 
* ca. 19.30 einde open dag 

De hele dag kunt u terecht voor gratis taxaties, keuringen Tevens zijn enkele handelaren aanwezig 
met een ruime voorraad op filatelistisch gebied. Tevens bestaat de mogelijkheid diverse opbergsyste
men te bekijken en kunt u de speciale Bronbeek gelegenheids envelop kopen. 

1 

Uitgegeven 09-10-1999 

Foto Stamps 

ƒ 44,50 

m 
H 1 l 
\A 
5 
6 
9 
10 
17 
18 
19 
20-21 
22-23 
24-27 
28-29 
30-31 
32-33 

4ä^f 
^ S Ä 

BLOKKEN 
l (souvenir sheets) 
1 extra voordelig 

Toerisme Luxe 1961 
Flora 
Scheepv. 

1966 
1966 

Rampenfonds 1967 
Borobudur 
Toerisme 
Jakarta 
Flora 
Kuituur 
Jakarta 
Amphilex 
Flora 
Fauna 
Essen 

1968 
1971 
1971 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 

3 9 , -
1 1 , -
19 , -
54,50 
54,50 
84,50 
39,50 
84,50 
4 4 , -
41,50 
76,25 
33,25 
17,50 
21,75 

42 
43 
44 
46-47 
48 
50-51 
53-54 
55 
56 
57 
58 
63-64 
65 
66 
67-68 
69-72 
73-76 
77-78 
79-80 
81 
82-83 
117-23 

Londen 
Fauna 
Flora 
WIPA 
Fauna 
Philex FR 
Italië kamp. 
Parken 
Fauna 
Borobudur 
Zonsverd. 
Filacento 
Ausipex 
Philkorea 
Brisbane 
Olymp, sp. 
Filacept 
Toerisme 
Fauna 
Flora 
Orang-Utan 
Jakarta 95" 

1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1983 
1983 
1984 
1984 
1984 
1988 
1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1995 

24,50 
38,50 
28,50 
4 7 , -
34,50 

190, -
360 , -

2 5 , -
3 5 , -
3 5 , -
2 7 , -

120, -
49,50 
49,50 

107 , -
115 , -

7 9 , -
4 6 , -
6 9 , -
58,50 

230 , -
265 , -

nr . 01 Bronbeek 19S 
nr . 02 Bronbeek 20C 

Speciale enve lop 
'Open Dag 
Bronbeek' 

>9 9,50 
)0 6,95 

■BB 

r^S^ 

wm 

i^i 
g» 

i^jj^ 1 

S 
iin 

F o u t d r u k k e n I n d o n e s i a 

Superaanbieding van 
25 verschillende bijzondere 
foutdrukken (winkelwaarde 
ƒ 5 0 0 , - t o t / 1 . 0 0 0 , - ) 

Nü voor /199 , -

Stuurt u mij mt deze advertentie 
de navolgende aanbiedingen: 

1 1 Ja, ik ontvang graag uw gratis 
nieuwsbrief en veilmglijst 

1 1 Ja, ik ontvang graag informatie over 
ppn a h n n n p m p n r nn nipnwp tutcriftpn 

^ ^ 
Bestelformulier s t u r e n aan : Nieuwezijds Voorburgwal 252 
1012 RR Amsterdam, Tel. 020 - 622 25 30, fax 020 - 622 24 54 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoon: 

1 1 Ik ben reeds klant by Theo Peters en betaal binnen 14 dagen 
1 1 Ik betaal vooruit dmv bijgevoegde cheques/contanten 
Q Ik heb het bedrag op uw Postbankrekenmg 2351646 of 

AHM 4H/IPn R i n k - r a V a n m o d n g ä l 1Ai\^ r.,mrnam-i-iVt 



SPECIALE 2 D O 
CATALOGUS 

POSTZEGELS VAN NEDERLAND 
Sc OVERZEESE RIJKSDELEN 

Met originele NVPH nummering en prijsnoteringen! 

l A L E 

2D 
C A T A L O O U S V A N 

N E D E R L A N D & O^^RZmMM. 

cof^wp 
i R l ^ A N D S C H E V t R E E N I S l N E S V A N p a 

filatelie! 

k o e i - A R t N 

SPECIAAL KATERN: 
uitgebreid en rijk geïllustreerd overzicht van 

de afstempelingen eerste emissie 1852 

^1928? 




