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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 
internationaal het best georiënteerd 

VEILING 12/17 OKTOBER 
VEILINGPROGRAMMA 

DONDERDAGAVOND 12 oktober 18.30 uur 
COLI^CTIES/STOCKS NEDERLAND EN OVERZEE, BREVEN EN DOZEN 
W.O. BELANGRIJKE DO, X COM ECITE 

ZATERDAGMIDDAG 14 oktober 12.00 uur 
BUITENLAND, LOSSE KAVELS, COII ECnES EN RESTANTEN 

W.O. PRACHTIG ENGELAND EN KOLONIËN, CHINA, RUSLAND EN GEBIEDEN, 
ZUID-AMERIKA EN ZEPPELINBRIEVEN 

DINSDAGMIDDAG 17 oktober 12.30 uur 
Ie EMISSIE, NEDERLAND EN OVERZEE, I ASSE KAVFJ S 

MET VRUWEL ALLE TOPNUMMERS 

kavels 1-690 

kavels 1001-1973 

kavels 30014195 

KIJKDAGEN 

6 oktober VRIJDAG 

7 oktober ZATERDAG 

9 oktober MAANDAG 

10 oktober DINSDAG 

11 oktober WOENSDAG 

12 oktober DONDERDAG 

13 oktober VRIJDAG 

10.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

10.00-19.30 uur 

10.00-16.00 uur 

10.00-16.00 uur 

kavel 1-1973 
op afspraak 

De gehele catalogus met alle foto's in kleur staat op Internet: www.npv.nl 
Catal(^;us ook te verlirijgen in de veilii^zaal 

Inzendingen dagelijks 
Vanaf heden Leeuwenveldsew^ 14,1382 LX Weesp 
makelaars en taxateurs TeL 0294-433020 Fax 0294-433055 

http://www.npv.nl


Philaposf start 
het Wereldpostkantoor®.. 

.. een wereldwijde Nieuwtiesdienst. ^.^ f 
Nieuw 

Nieuw 

Nieuw 

Nieuw 

Nieuw 

Nieuw 

Jubileum Collectie Nederland & Overzee van ƒ 249,= voor slechts 
Gratis 60^ Editie Speciale Catalogus 2001 t.w.v. ƒ 34,75 
Jubileum Collectie Republiel< Suriname van ƒ 249.= voor slechts 
Gratis ZONNEBLOEM Catalogus 2001 t.w.v ƒ 17.90 
Jubileum Collectie Indonesië van ƒ 249.= voor slechts 
Gratis ZONNEBLOEM Catalogus 2001 t.vi/.v ƒ 21.90 
Jubileum Wonderdoos Oost-Europa van ƒ 249.= voor slechts 
Gratis MICHEL Oost-Europa 2000 t.w.v ƒ 76.50 
Jubileum Wonderdoos Oost-Europa van ƒ 495,= voor slechts 
Gratis MICHEL Oost-Europa 2001 t.w.v ƒ 76.50 
Jubileum Wonderdoos West-Europa A-L van ƒ 249.= voor slechts 
Gratis MICHEL West-Europa A-L Deel 1 2000 t.w.v ƒ 50,= 
Jubileum Wonderdoos West-Europa M-Z van ƒ 249,= voor slechts 
Gratis MICHEL West-Europa M-Z Deel 2 2000 t.w.v. ƒ 50.= 
Jubileum Wonderdoos West-Europa A-Z van ƒ 495.= voor slechts 
Gratis MICHEL West-Europa Deel 1 & 2 2001 t.w.v ƒ 100,= 
Jubileum Collectie Verenigd Europa Cept van ƒ 249,= voor slechts 
De Officiële Speciale Catalogus 2001 op CD-Rom van de postzegels van 
Nederland & Overzeese Rijksdelen met 1001 Mega-Mogelijkheden. 
De overtreffende trap! www.nvph.nl 
De Officiële Speciale Catalogus 2001 van de postzegels van 
Nederland & Overzeese Rijksdelen 

20' Editie Zonnebloem Catalogus Republiek Suriname 2001 
43' Editie Zonnebloem Catalogus Republiek Indonesië 2001 
35' Editie Zonnebloem Catalogus Verenigd Europa Deel 1 2001 
T Editie Zonnebloem Catalogus Verenigd Europa Deel 2 2001 

Collect-a-Rom Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 2001 
CD-Rom Republiek Suriname & Indonesië Zonnebloem 2001 
CD-Rom Denemarken. Far Öer, Groenland en West Indië 2001 

ƒ 500,= 
9 9 . = catalogu 

ƒ 500.= 
9 9 _ catalogus 

99.= 

ƒ A 000, 
9 9 _ catalogus 

ƒ 2.000,= 
i 2 4 9 = catalogus « 
■' ' ■*.oof 

ƒ 500.= • ^ ' 
ƒ 9 9 = catalogus «f^ ( Y 

ƒ 500,= 
ƒ 9 9 _ catalogus 

ƒ 1.000,= 
2 4 9 = catalogus 

AANBIEDING: 
De officiële postfrisse uitgiften van de 

Olympische Spelen "Sydney 2000" 
voor de vriendelijke 

Wereldpostkantoorprijs van ƒ 49.=. 

P> JaarcoUecties Nederland 
D Nederlandse Postzegels 2000 

per 28 november 2000 
D Nederlandse Postzegelboekjes 

2000 per 28 november 2000 
D Nederlandse Velletjes 2000 

per 28 november 2000 

ƒ 74.50 

ƒ 16.= 

ƒ 48.= 

Extra Bonus set Eerstedag-enveloppen met 
kans op de E-1 t.w.v ƒ 2.500.=. 

U betaa l t slechts de off ic iële u i tg i f te 
prijs van PTT Post, 

39,90 
49,90 
69,90 

D Officiële Eerstedag-enveloppen 
2000 per 28 november 2000 ƒ 138,50 

D DAVO 
D Importa 
D Leuchtturm of 
D t.w.v ƒ 59.50 Gratis 
Luxe uitvoering van een album voor 
Eerstedag-enveloppen naar keuze. 

Extra Bonus set Eerstedag-enveloppen met 
kans op de E-1 t.w.v. ƒ 2.400.=. 

U betaal t slechts de of f ic ië le u i tg i f te 
pri js van PTT Post, 

1 Alle albums hebben dubbele schutbladen! 
Witte Bladen Vlaktiggend 
D X A4-8/U 8 bladen/l 6 zijden 
D X A4-16/32 16 bladen/32 zijden 
D X A4-24/48 24 bladen/48 zijden 
D X A4-32/64 32 bladen/64 zijden 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
D X A4-8/16-T 8 bladen/16 zijden 
D X A4-16/32-T 16 bladen/32 zijden 
D X A4-24/4a-T 24 bladen/48 zijden 
D X A4-32/64-T 32 bladen/64 zijden 

Zwarte Bladen Vlakliggend met Glasheldere Stroken 
D X A4-8/16-ZB 8 bladen/16 zijden 
D X A4-16/32-ZB 16 bladen/32 zijden 
D X A4-24/48-ZB 24 bladen/48 zijden 
D X A4-32/64-ZB 32 bladen/64 zijden 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
D X 100 Mini 100 X 73 mm 
D X lOOSemi 147 x 84 mm doosje 
D X 100 Midi 157 X 109 mm doosje 
D X 100 Maxi 209 X 149 mm 

per stuk 
f 9,50 
f 15,00 
f 22.50 
f 29,50 

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

f 12,50 
f 19.50 
f 29.50 
f 39.50 

f 9.50 
f 14.50 
f 19.50 
f 29.50 

stuksprijs 
per 5 stuks 
f 7,60 

/ 1 
/ 

f 12,00 \ 4 ^ 
f 18.00 \ 
f 23.60 ^ 

f 7.60 
f 12.00 
f 18.00 
f 23.60 

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

f 7,60 
f 11,60 
f 15,60 
f 23,60 
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PHILAPOSI 
BERKEL ENRODENRIJS 

BEL 

FAX 

POST 

BEZOEK 

010511 50 99 
Van 9 00 uur to t 17 00 uur mavr 

010511 8321 
24 uur per dag, 7 dagen per week 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

Ranonkelweg 4, 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

Bezoek: maandag t/m vrijdag van 10.0017.00 uur 
LET OP: Eerstvolgende Open Dag vrijdag 3 november! 

LID NVPH Geen verzendkosten 100% Retourgarantie binnen 7 
dagen Betaling binnen 10 dagen Vaste kosten per . ^ 
bestelling f 5,= tenzij automatische incasso Levering » \ N * ^ ^ \ 
zolang de voorraad strekt Uitgebreide leverings fif'^^^/m 
voorvwaarden worden u op verzoek toegezonden l i L i ' ^ f L r Ji) 

Philapost* Phila" en Wonderdoos* zijn geregistreerde ^ ^ J r ^ ; ^ ' 
handelsmerken van Phila B V ^■"BH" '^ 

http://www.nvph.nl
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1 30,— 
2 28,— 
3 145,— 
1/3 gave randen 
1/3 z fr 110,— 
4 18,— 
5 9,— 
6 90,— 
6 z fr 50,— 
7 2,50 
8 3,50 
9 38,— 
10 27,— 
11 120,— 
12 170,— 
1 2 z f r 95,— 
13 5,— 
14 80,— 
1 4 z f r 48,— 
16 80,— 
1 6 z f r 45,— 
17 19,— 
18 80,— 
I S z t r 44,— 
20 22,50 
21 2 — 
22 3,— 
23 7,50 
24 7,50 
25 55,— 
26 6,— 
27 12,50 
28 40,— 
29 150,— 
29 2 fr 75,— 
30/33 6,— 
30b/33a 6,— 
36 6,50 
39 6,50 
40 4,— 
41 15,— 
42 6,— 
43 20,— 
43A 75,— 
44 90,— 
45 15,— 
46 20,— 
46C 95,— 
47 175,— 
47A 210,— 
47B 175,— 
48 650,— 
48 z fr 3 7 5 , -
49 150,— 
56/76 44,— 
61b 110,— 
77 1 , — 
78 6,— 
79 7,50 
80 luxe 995,— 
80 2 fraai - ,— 
82/83 19,— 
84/86 66,— 
84/86 (W) 6,— 
87/89 9,25 
90/94 7,50 
95 12,50 
96 12,50 
97 36,— 
98 2 1 , — 
99 45,— 
100 40,— 
101 luxe 995,— 
101 2 fr 675,— 
102/03 10,— 
104 175 — 
105 130,— 
105 2fr 75,— 
105f 325 — 
106 3,— 
107/09 3,— 
110/13 3,— 
114/20 1 1 , — 
121/28 7,50 
129 10,— 
130 270,— 
130 z f r - ,— 
131 240,— 
132 2,— 
133 20,— 
133A 45,— 
134/35 44,00 
136/38 175,— 
136/38 Tent 

1 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook losse waarden. 
10% 
bOV€ 
stempel 
139/140 
141/43 
144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 
184 
191 
195 
199/02 
199a/02a 
203/07 
208/11 
212/19 
217A 
219 los 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
235 los 
236/37 
236A 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 
269 
270/73 
273 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 
326 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 
372 
373 
356 a/d 
356 c 
356 d 
374/78 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 
508/12 

Alle zegels zijn pracht ex 

korting bij afname 
m ƒ 100,-

220,— 
6,50 

12,— 
6,— 

19,80 
12,50 
1 2 -
8 , -

70,— 
15,— 
6,— 

28,— 
18,— 
10,— 

175,— 
3 0 , -
10,— 
4 5 , -
84,— 
30,— 
13,— 
2,50 

18,— 
25,— 
16,— 
14,— 

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

5,— 
35,— 
30,— 
28,— 
25,— 
10 — 

5,— 
3,— 

28,— 
25,— 
16,— 
15,— 
14,— 
12,— 
10,— 

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

15,— 
35,— 
35,— 

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

4,— 
10,— 

2,50 
2 — 

12,— 
90,— 

130,— 
15,50 
2 — 
3,50 
5,— 
2,50 
3,50 

24,— 
14,— 
5,— 
4,— 
4,— 
3,50 
4,— 

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

7,50 
10,— 

2,50 
6,— 
5,— 

18,— 
6,60 
4,— 
6,— 

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

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

22,50 
2,50 

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

10,— 
12,— 
3,— 
9,— 

14,— 
14,— 
10,— 
14,— 

8,— 
4,— 

13,— 
14,— 

9,50 
6,— 
6,— 

12,— 
6,— 
8,— 

enz tot heden 
leverbaar 40-60% 
netto 
Gaarne uw 
manoolijst 
Kinderblok 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltanding 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
30 
31 
44 
46 
51 
54 
55 
56 
66 
67 
68 
69 
70 

35,— 
5,— 
9,50 

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

7,50 
los 

175,— 
66,— 
15,— 
75,— 
38,— 
20,— 
30,— 
15,— 
29,— 
60,— 
15,— 

125,— 
15,— 
36,— 
60,— 
35,— 
15,— 

7,50 
12,— 
14,— 
60,— 

Rolt senes 
1/18 475,— 
19/31 140,— 
33/56 295,— 
57/70 105,— 
71/73 155,— 
74/77 75,— 
78/81 24,— 
82/85 24,— 
86/89 28,— 
90/93 44,— 
94/97 44,— 
98/01 38,— 
Automaatboekjes 
en combinaties le
verbaar, spec 
pnjslijst gratis op 
aanvraag 1 
Porto 
1 16,— 
2 20,— 
28 44,— 
3/12 140,— 
8 los 45,— 
12 los 32,— 
Div typen 
leverbaar 
13/26 77,50 
20 los 50,— 
27 III 44,— 
28 III 175,— 
31/43 175,— 
42 los 60,— 
43 los 98,— 
44/60 25,— 
67/68a 32,50 
67b (o) 125,00 
68b (o) 425,— 
69/79 9,50 
80/106 17,50 
Luchtpost 
1/3 4,— 
4/5 1,50 
6/8 15,50 
9/11 3,— 
12 los U C 
IS los 145,— 
Dienst 
1/8 keur 315,— 
9/15 60,— 
16/19 47,50 
16/19a 47,50 
20/24 6,— 
25/26 18,— 
27/40 12,50 
27+29+30 
fosfor 15,— 
Telegram 
1 55,— 
2 60,— 
3 10,— 
4 220,— 
4 2fr - ,— 
5 45,— 
6 15,— 
7 z f r 1275,— 
8 25,— 
9 25,— 
10 4 0 , -
11 40,— 
12 425,— 
Postpakket Ver 
1/2 A 66,— 
1/2 8 175,— 
1/2 C 98,— 
Brandkast 
1/7(0) - , -
stempel met 
controleerbaar 
Postbewijs 
1/7 450,— 
3 los 75,— 
4 los 95,— 
6 los 15,— 
7 los 50,— 
6A 75,— 
7A 75,— 

1 Internenng 1 
1 195,— 
2 (x) 7 5 , -
Nieuw franco, 1 
levering vanaf 
ƒ 300,- netto 

let jes gestempeld, tenzij z f r = z e e r fraai, mooie 
zegels maar met klem gebrek, (o) =gebruikt maar Stempel met controleerbaar, 
duurdere soor ten desgewenst met foto-Cert van erkende keurmeester, 
kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, post -
giro 271040, Porto extra, echter f ranco levenng vanaf ƒ 3 0 0 , - opdracht . 

J.H. ACKERMANN 
ROSENDAEL 2 - 1 1 2 1 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 | 

ienhors« 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
TiTiTïT 

alles I 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

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

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 

lail: 
kienhorst.breda@freeler.nl 

INSULINDE 
L. v. Meerdervoort 255 

",C Den Haag 
,. V. O-3450686 
1x070-3654100 

E-mail: insulinde@wanadoo.nl 

KIENHORST 
Turfsingel 18 

Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 

lail: 
posttrein@planet.nl 

WWW.KIENH0RST.COM 
AANBIEDING OKTOBER 2000 

NEDERLAND 

203-207 
229-231 
248-251 
300-304 
323-324 
325-326 
332-345 
454-459 
469-473 
474-489 
495-499 

R/S 
72,00 
72,00 

128,00 
46,75 
17,50 
27,50 
32,00 
3,50 
3,00 

170,00 
5,25 

DE GEHEEL 1 

VERNIEUWDE 
PRIJSLIJST 

VAN 

NEDERLAND 
EN 

OVERZEE 

LIGT OP AANVRAAG 

GRATIS 
VOOR U KLAAR 

POSTFRIS 
518-533 
542-543 
550-555 
556-560 
592-595 
612-616 
617 636 
671-675 
681-682 
lp 6-8 
lp 12-13 

335,00 
9,50 

54,00 
79,00 
67,00 
17,50 
12,25 
39,00 
43,50 
83,00 

695,00 

Op onze geheel vernieuwde internetpagina WWW.pOStzegelhoeS.nl 
vindt u vele postzegelaanbiedmgen en alle mogelijke 
toebehoren voor uw boeiende hobby. 
Neem eens een kijkje op deze web-site. 

internet www postzegelhoes nl 
e-mailadres info@postzegelhoes nl 

Tel 

Fax 

Prive 

077 

077 

077 

351 26 98 1 
354 72 42 

465 37 64 

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

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen Nederland en overzee postfris-plakker-
gestempeld -Winkel op maandag gesloten-

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

mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
mailto:insulinde@wanadoo.nl
mailto:posttrein@planet.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM
http://WWW.pOStzegelhoeS.nl


VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN staat al meer dan een 
eeuw garant voor topkwaliteit, deskundigheid, betrouwbaarheid 
en passie voor de filatelie. 
Daarom komen de grootste en mooiste collecties gewoonlijk bij 
VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN onder de hamer. 

Onze specialiteit is aandacht en zorg voor u, zowel als inzender 
als koper. En uiteraard voor uw inzending die, gepresenteerd in 
een zeer luxe veilingcatalogus, verspreid wordt onder een grote 
internationale klantenkring. 

Veiling 578, kavel 202 

LUCHTPOST 

Veiling 579, kat el 4185 
Veiling 580, kavel 1462 

Wilt u uw collectie geheel of gedeeltelijk verkopen? Of uw collectie 
laten taxeren? Neemt u dan contact met ons op voor een 
betrouwbaar advies. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar é filatelist thuis is. 

■•«»»«♦fl^ 

xt VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

/ 
. « r ' ^ Prinsessegracht 3 

,^ /^ «fj' 
2514 AN Den Haag 

schuin tegenover het Haagse C S. 
i > 1*1" \„Telefoon 070  365 38 17  Fax 070  361 74 36 

Email info@vandieten nl 

^ f ^ » ^ 



1 

622 

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 

Vraag gra t is onze pri jsl i jst cata log i aan 

Scand inav ië 2 0 0 1 
Facit speciale catalogus Scandinavië 2001 105,00 
Facit catalogus Zweden 2000 In kleur 49,50 
Facit speciale catalogus stempels & brieven Zweden 1600-1996 125,00 
Philatelia Scandinavië deel 1: Zweden 2001 in kleur 49,50 
deel 2: Denemarken/Färöer/Groenland/Noorwegen 2001 in Ideur 49,50 
deel 3: Finland/Aland/Baltische Staten na '90/IJsland 2001 in Itleur 49,50 
Michel catalogus Scandinavië 2001 54,00 
Fillips speciale catalogus Aland 2000 39,50 
OFK speciale catalogus Noorwegen 2000 In kleur 92,50 
AFA semi-speciale catalogus Denemarken 2001 In kleur 65,00 
Nord. Staaten handboek Posttarieven Scandinavië editie 1999 45,00 

Gibbons speciale catalogus Groot-Brittannië & 
Brits Commonwealth 2001 2 delen 260,00 

Yve r t Wes teu ropa 2 0 0 1 
catalogus Westeuropa Landen A-G 2001 69,50 
catalogus Westeuropa Landen H-Y 2001 (december) 69,50 
Westeuropa 2001 2 delen bij bestelling & betaling tot 30-11-2000 125,00 

Europa CEPT 2 0 0 1 
Domfil semi-speciale catalogus Europa CEPT 2001 In kleur 88,15 
Michel catalogus Europa CEPT & UNO 2001 39,00 
Zonnebloem catalogus Verenigd Europa deel 11956-1992 ed. 2001 34,90 
Zonnebloem catalogus Verenigd Europa deel 2 1993-2000 21,90 
Yvert catalogus Monaco/Andorra/Europa CEPT & UNO 2001 in kleur 22,00 

OCB speciale 
catalogus België & 

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

Lhéritier Frankrijk 1870 
o.a. "Ballons Montés, 

Boules des Moulins" edi
tie 2000 115,00 

T o p o g r a f i s c h e Gids Nede r l and 
Aanbieding: v. d. Hoven Topografische gids Nederland editie 1997 met 
alle plaatsnamen en postkantoren van Nederland. Dit Standardwerk is on
misbaar voor de serieuze stempelverzamelaar, maar ook bijzonder ge 
schikt voor heemkunde en genealogie. 795 biz. van 140,00 voor 85,00 

Pa les t ina & I s rae l 2 0 0 0 
Bale speciale catalogus Israel 2000 millenium-editie 159,00 
Bale speciale catalogus Palestina in het Ottomanse Rijk 1999 199,00 
Bale speciale catalogus Palestina 1918-1920 editie 2000 199,00 
Philex catalogus Israel 2000 in kleur 18,00 
Balian speciale catalogus Egypte 1800-1998 535 bIz. In kleur 275,00 

DBZ - D e u t s c h e B r i e f m a r k e n Ze i tung 
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 

Onze winkel is geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 zaterdag 10.00 - 14.00 

Telefoon -1-31 (0)70 365 22 27 
Fax +31(0)70 36518 85 
E-mail pwmeinhardt@compuserve.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Banlt 80.70.90.077 
Orders tot ƒ150,00 plus ƒ6,00 verzendkosten bij vooruit
betaling. Bij facturering werl<elijl<e verzendl<osten. Prijs
wijzigingen voorbehouden. 

Michel Kleurengids 2000 verbeterde 37e editie, 
controleer de kleuren van uw zegels 58,00 

Michel 
Postwaardestukken 

^Miche l -ca ta loa i ^ ^ 1 
Westeuropa 2001 2 delen 
Oosteuropa 2001 
Duitsland 2001 in kleur 

99,90] 
78,00 
42,50 

Noord-& Middenamerika 2000 102,50 
Caribische Eilanden 2000 
Zuidamerika 2001 (december) 
Noord-ÄOostafrika 1997 
Westafrika (mei 2001) 

104,00 
104,00 
90,00 

104,00 
Zuidelijk-SCentraalafrika 1998 95,00 
Australië & Oceanië 1997 
Zuid-AZuidoostazië 1998 
Midden- & Oostazië 1999 
Midden Oosten 1999 

V 

95,00 
102,50 
102,50 
102,50 

) 

Westeuropa 2001 
prijzen in Euro ! 

119,50 

Yver t - ca ta log i 
fVrankrijk 2001 in kleur 
Frankrijk gebonden editie 
Overzee A-Brazilië 1998 
Overzee Brunei-C 1998 
Overzee D-Guatemala 1999 

38,00^ 
47,50 
59,00 
59,00 
59,00 

Overzee Guinea-Lesotho 2000 65,00 
Overzee Libanon-N 2000 
Overzee O-Samoa 1998 
^^i^öflf Spychelles-Z 1998 
Jaaroverzicht 1998 In kleur 
Jaaroverzicht 1999 in kleur 

65,00 
59,00 
59,00 
30.00 
32,50 

J 

Pergami jnzak jes | 
linmm 
45/60 
53/78 
162/62 
163/93 
165/102 
175/102 
175/117 
170/150 
185/117 
185/132 
95/132 
105/150 
115/160 
120/180 

[130/200 
125/230 
1145/230 
165/215 
170/230 
v. 

per 100 
6,00 
6,00 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

11,00 
15,00 
15,00 
15,00 
15,00 
20,00 
20,00 

perlOOOj 
50,00 
50,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 

100,00 
140,00 
140,00 
140,00 
140,00 
170,00 
170,00 

J 

Disney op zegels 
wereldcatalogus van Domfil 

edit ie 2 0 0 0 vol ledig in kleur 8 2 , 6 5 
Nu ook leverbaar: Voordrukalbum Disney 

vraag de fo lder aan ! 

Domf i l t h e m a t i s c h e w e r e l d c a t a l o g i 
Domfil thematische wereldcatalogi vermelden Michel- & Yvertnummers 
Autos op zegels editie 2000 in kleur (oktober/november) ca. 80.00 
Monaco speciale catalogus editie 2001 in kleur 59,60 
Padvinders & Jeugdbewegingen op zegels editie 2000 In kleur 85,95 
CD-ROM Padvinders op zegels editie 2000 39,75 
Paddestoelen op zegels editie 2000 in kleur 39,50 
Vogels op zegels editie 2000 64,00 
Katten (huiskatten) op zegels editie 2000 in kleur 49,00 
Schaken op zegels editie 1999 in kleur 29,50 
Olympische Spelen zegels organiserende landen editie 2000 in kleur52,90 

N o v e m b e r n ieuw (onder voorbehoud): N e d e r l a n d speciale 
verzameigebieden, P o r t u g a l , C a n a d a & S c h e p e n 

Ook geen catalogus cadeau gekregen ?!: 
NVPH Nederland speciaalcatalogus 2001 met 6 gratis FDCs 34,50 

>| 

1 

mailto:pwmeinhardt@compuserve.com


San Marino: 
Fascinerend verzamelland! 

.•->»—• w ^ 

Een rijke cultuur, eeuwenoude tradities, een adembe
nemende natuur en prachtige ontwerpen: ontdek de 
postzegels van de Republiek San Marino! 

Bestel vandaag nog de uitgiften van 15 september 

• 10 jaar Internationale Conventie van Kinderrechten 

UNICEF, met prachtige tekeningen over het recht om 

te leven, het recht op onderwijs, het recht op vrede 

en het recht om op te groeien zonder gew/eld 

• 50jaar Europese Conventie van Mensenrechten 

• Kerken uit Montefeltro, tweede uit een reeks over 

historische gebouwen m de regio, na een serie vorig 

jaar over Kastelen 

Bestel deze postzegels bij uw postzegelwmkel' 

San Marino: de vreugde om in cultuur te investeren. 

SAN MARINO 650 60,34 
/ diritti ik'Winfanzia 

SAN M^KINO^ 

S A N M A R I N O 

A ' f i ^ ^ 
6 5 0 o j ^ ' / ï l 

SAN MARINO 1500 €0,77 

ISpO € 0 . 7 7 

Uitgiften van 15 september 2000 

* 4 R ^ * ^ 

5 0 ' ANNIVERSARIO DELLA CONVENZIONE 
EUROPEA DEI DIRini DELl UOMO 

8 0 0 SAN MARINO € 0 41 

mm w ü r 

Voor het bestellen van deze en andere postzegels van San Marino, of voor het beginnen van een abonnement, ga naar de vakhandel' 

Voor het aanvragen van het adres van een postzegelwmkel bij u m de buurt, neem contact op met de agent van de Post van San 

Marino in de Benelux Filagent BV • Windbrugstraat 13-13 • N L 7511 HR Enschede 



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

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

10 ENGELAND met nieuwen HWs 
10A ENGELAND GREETINGS qoede variatie 
11 IERLAND zeer mooie sortennq 
12 KANAALEILANDEN met Isle of Man 
13 BELGIË veel verschillende zeqels 
15 FRANKRIJK prachtiq assortiment 
16 DUITSLAND met toeslaq 
17 DUITSLAND zondertoeslaq veel nieuw 
17B DUITSLAND zondertoeslaq veel nieuw dubbel papier 
18 NEDERLAND met toeslaq 
19 ZWITSERLAND met toeslaq en HW's 
20 OOSTENRIJK mooie sortennq met HW's 
21 LIECHTENSTEIN prachtiqe variatie mei HW's, 50 qr 
22 MALTA moeili|kverkri|qbaar 
23 AUSTRALIË nieuw en met HW's 
24 NIEUW ZEELAND Prachtiq modern materiaal 
26 JAPAN werkeliik fantastisch assortiment 

100 GR 
f - , -
f - , -
f 2 0 -
f 1 6 - , -

f 22,-
f 15,-
f 65,-
ƒ 68,-
f 76,-
f 11 , -
f 25,-
f 22,-
f 22,-
f 20,-
ƒ 38,-
f 17,-
f 14,-
f - -
f 12,-
f 20,-
f 36,-
ƒ 45,-
f 20,-
ƒ 16,-
f 25,-
f 25,-

250 GR 
f 47,50 
ƒ 60,-
f 48 
f 38 
f 28 
f 52 
f 35 

f -
f -
f -
t 25 
ƒ 60 

-
^ 
-
-
-
-
_ 
-
-
-

f 5 2 -
f 5 2 -
f 48,-
ƒ 90 
f 40 
f 30 
ƒ 28 
f 28 
f 48 
ƒ 85 

f -
f 48 
ƒ 38 
f 60 
f 60 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1KG 
ƒ180,-

f -
f -
ƒ150 
f 100 
ƒ205 
ƒ135 
f -
f -
f -
t 95 

-
-
-
-
-
-
-
-
^ 
^ 

ƒ 230,- 1 
f 205,-
ƒ 205,- 1 
ƒ185,-
ƒ350,-
ƒ155,-
ƒ120,-
ƒ100,-
ƒ110,-
ƒ185,-
ƒ325,-

ƒ - . -
ƒ185,-
ƒ150,- 1 
ƒ235,-
ƒ235,-

1 

1 MISSIEWAAR (groot- en kleinformaat) 
Ml DENEMARKEN met hoqer Kr-waarden 
M2 NOORWEGEN nieuw en met veel HW's 
M3 ENGELAND met buitenland en HWs 

1M4 IERLAND prachtiq assortiment 
M5 DUITSLAND rechtstreeks van de missie 
M6 USA onuitqezochtopcoilnummers 

1M7 AUSTRALIË zeer nieuw, veel qrootformaat 
M8 NEDERLAND met toeslaq 
M9 WERELD enorme verscheidenheid 

500 GR 
ƒ 4 5 -
ƒ 48,-
ƒ 25 
ƒ 45 
f 28 
ƒ 25 
ƒ 45 

ƒ 24 

-
-
-
-
-
-

ƒ 45,-

1KG 
ƒ 80,-
ƒ 85,-
ƒ 40,-
ƒ 80,-
ƒ 55,-
ƒ 40,-
ƒ80 , -
ƒ 45,-
ƒ - -

5KG 
ƒ375,-
ƒ400,-
ƒ165,-
ƒ - , -
ƒ250,- 1 
ƒ195,-
ƒ375,-
ƒ205,-
ƒ - , -

1 N u o o k b e r e i k b a a r p e r E - M A I L : j . h a a r l e m @ w x s . n l 

V O O R E E N > ^ C X U E E L O V E R Z I C H T Z I E 

www.ki lowaar .n i 

NADERE INFO ? BEL, SCHRIJF OF FAX GERUST! 
Bezoek mogel i jk na te lefonische afspraak. Levering uitsluitend onder 
rembours of voorui tbeta l ing o p g i ronr 3752594 of bank 93.28.13.720. 
Prijzen incl. por to , excl . rembours - wi jz igingen voorbe l iouden. 
Bij aankoop van minimaal 3 soorten 5 % kort ing bij aankoop boven ƒ 1 5 0 , -
en 1 0 % boven ƒ 400 , - . Deze regeling geldt niet voor 
Geen bestel l ing o n d e r / 7 5 , - . ^ _ 
Betaling ook mogelijk met uw creditcard ^g^^ Z E ! 
(VISA en EUROCARD/IVIASTERCARD) » * 

aanbiedingen. 

Tel. 024-3777730 Fax 024-3730735 Postbus 3 3 0 , 6 5 0 0 AH NIJMEGEN 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 

Rudolf Steltzer tel. 00 49 69 234131 
fax 00 49 69 233870 

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenscliappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Franl^furt/Main 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
10x per jaar vervaardigen wij lijsten waarin we de in de afgelopen periode 
verschenen zegels in omschrijven van alle landen der gehele wereld 
Deze lijsten dienen als specificatie van in abonnement geleverde zegels, 
FDC, MK e d volgens uw landen en/of motiefabonnementen. 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

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

624 

B Signoscope 
g e l » * * ,̂„,«,«.« 

Sigtvoscope 
Tiat>s{ornvatoi 
Setbatteriietv 
StoOsaP 

Signoscope ^2 n , . 9 8 l 6 j Z Z ' 

Setbatteriietv 

Voor informatie onfitrent de signoscope 
of overige Safe artikelen, 

informeer bij uw/ fiandelaar. 
Of scfirijf of bel naar 

verzamelsystemen-testapparatuur 

Safe Nederland 
Fa. M. V. Mastrigt 

Botersloot 62 & 64, 3011 HJ Rotterdam 
Tel. 010-4143077 Fax 010-4149499 

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


'#33N.V.P.H.C 
POSTZEGELHAIIDELAREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te v\felkonn 

op de 

(POSTEX) 
POSTZEGELSHOW 

APELDOOM 
3 DAGEN MET VELE EXTRA EVENEMENTEN, 
O.A. EEN VEILING EN GRATIS TAXATIES. 

Vrijdag 20 - 10 - 2000 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag 21 - 10 - 2000 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 22 - 10 - 2000 van 10.00 tot 16.00 uur 
Entree ƒ 10,00 p.p. 

Op zaterdag: 
Dag van de Postzegel 

met speciale cover 

Plaats: 
Amerika Hal, Laan van Erica, 

Apeldoorn 

Gratis vervoer van station v. v. 

EEN BEZOEK IS 
'EEN MUST VOOR DE ECHTE 

VERZAMELAAR' 

BRANDENBÏMÖ 
TRESORE® 

POSTZEGELKLUIZEN 
Separaat afsluitbaar 
binnen kluisje inpandige 

schanieren 

goed
keurings
plaatje 

M-4 Kluis f 59%-
[x> Afmeting hxbxd 

150x40x3Scm 
S> Geuncht ca. 75 kilo 
[x> Mauer veiligheidsslot met 

gehard staal 
\S> 4 zware schoten 4 punt deur

vergrendeling 1S> Binnenkluis 
Ix> } verankeringsgaten 
(I> 3 legschapjes 

veiligheidsslot E> Antiek-zilver gemoffeld 
met dubbele 
baardsleutel 

.mamJk M-4 DP Kluis 
. dubbel
wandige 
deur 

3 veranke
ringsgaten 
in 
achterwand 

f1099,-
\E> Als M-4 
1S> Dubbelwandig en geïsoleerd 

volgens DIN 4102 
|x> Gewicht ca. 140 kg 

3 in hoogte 
verstelbare schappen 

f 

u , 
Documentkluizen 

braak en brandwerend 
Standaard met basic. 

Elektronisch 
veiligheidsslot. 

f2795,-

E> Afmeting hxbxd 100xS0x40cm 
(buitenwerks) 

[H> Kleur licht grijs 
S> Gewicht ca. 85 kilo 
E> Braak en brandwerend 
[x> Indicatie waardeberging 

ca. f20.000,-
|x> Kluisslot met 

dubbele haard sleutel (2 stuks) 
S> Extra bepantsering 
12> 4 zware schoten 
|x> Separaat binnenvak SM-1 f999,U. 

HUNTER, 
Kluizen en b r a n d k a s t e n 
Kelvinstraat 19, 7575 AS Oldenzaal 
Tel. 0541-522315 
Fax 0541-522190 
vanaf 17.00 uur: 06-51828094 
Internet: www.kluis.com 
Openingstijden van maandag t/m 
vrijdag 08.30 t/m 17.00 uur 

http://www.kluis.com


Hapotel 
zeer ruime sortering nederlandse telefoonkaarten 
gratis prijslijst op aanvraag 
mancolijst behandeling 
klantenkorting 

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

databasekaarten, verzamelingen 
nederland enz. 

C.H. Hijdendaal 
E Bolstraat 8, G415 TS Heerlen 
045-5728474, 06-51068682 
www.brunssuin.net/ ~ hapotel 
eniail:hapotel@brunssum.net 

70EK7 Ü fiEOEÜiam EN 0VEQZEE7 
Dan zijn wellicht mijn regelmatig verschijnende lijsten iets 
voor u! 
Deze lijsten, welke zegels, brieven, boekjes, FDC's, etc. be
vatten, zijn interessant voor zowel de beginnende als de ge
vorderde verzamelaar, alsook voor de wederverkoper. 

Mf/nr ivmm Giiaamtm noptfi lonots cm fimcoi 
U heeft een onbeperkte mogelijkheid tot retourneren en u 
betaalt na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens nader informeren? Ik stuur u graag mijn laat
ste lijsten toe. 

W.M. HOEKSTRA Blijhamsterstraat 27D3,9671 AT Winschoten 
Telefoon 0597-430755, Fax 0597-431428 

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

munten, bankbiljetten, etc, etc. 
Wij staan op "De Dag van de Postzegel m Apeldoorn 
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 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

Ä ^ 
fÉÊSa^ 
" ^ ^ ^ ^ ^ 

HK 
f^^^w$ 
iïi^((!^i 

Postzegelhande 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

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. 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
JAN VAN GALEN LAAN 5 
7441 JC NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 

1 POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 110 
11 november 2000. 
aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 10 november van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur -11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 
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. 
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. 

uur. 

http://www.brunssuin.net/
mailto:hapotel@brunssum.net
http://www.filatelie.net


Postzegelhondel k . D G N H G R T O G 
Gorinchennsestraat 10 A - 4231 BH Meerkerk - Tet/fox 0183 - 352169 of 0347 - 320943 Postbank 4269335 - KvK Dordrecht 70087 

I'S 246,50 voot 

hebtoen-; jnKele 
\\Ne 

voor A van 
\Nedertondsef..^ 

ƒ700, 

7 ƒ 

ƒ 375,-
; 25 - ƒ 375.-

ƒ 725, ƒ 375,-

\onboscmevcn 
\ ,aat90"9*" „ „ 7 0 

Verzamelt u 
ZO of ZO? 

Beide verzamelaars zijn wij gaarne van dienst 
NEPgRlANO POSTFRIS NEDERLAND 

Jaargangen en series 

Jaar Nummer Prijs 
1945 443-448 2,~ 
1946 449-473 22,~ 
1947 474-489 175,— 
1947 490-499 13,— 
1948 500-512 23,50 
1949 513-17 en 

538-548 72,50 
949 518-533 395,-
1949 534-537 1 395,-
1950 549-567 210,50 
1951 568-577 63,50 
1952 578-600 172,50 
1953 601-616 67,50 
1953 617-636 1050' 
1953 465b-634b 17,50 
954 637-640 36,—1 
1954 641-654 63,-
1955 655-670 59,50 
956 671-687 138,75 
957 688-706 57,50 
1958 707-719 33,75 
1959 720-735 34,-
1960 736-751 49,— 
1961 752-763 17,50 
1962 764-783 27,50 
1963 784-810 2375 
1964 811-835 7,-
1965 836-855 41,50 
1966 856-875 11,25 
1967 876-899 24,25 
1967 amphilex 
velletjes van 10 100,— 
1968 900-917 17,— 
1969 918-938 23,90 

939 2,-
939a 4,-
940-958 32,50 
952b-958b 27,50 

1970 963-983 33,40 
1971 984-1001 23,75 
1972 1002-1024 24,35 
1973 1025-1042 23,— 
1974 1043-1063 22,55 
1975 1064-1083 13,60 
1976 1084-1107 22,50 
1976 1098-11020 6,30 
1976 1098-1102 

blok 9+4 12,501 
1976 1108-11180 14,-
1977 1128-1150 22,-
1978 1151-1171 19,-
1979 1172-1190 16,— 
1980 1191-1214 21,— 
1981 1215-1236 20,— 
1981 1237-1251 70,— 
1982 1260-1279 18,-
1983 1280-1299 23,-
1984 1300-1320 25,-
1985 1321-1344 24,-
1986 1345-1366 24,— 
1987 1367-1390 31,— 
1988 1391-1419 65,-
1989 1420-1439 41,— 
1990 1440-1461 44,-
1991 1462-1487 45,— 
1991 1488-14950 32,— 
1992 1515-1543 60,-
1993 1544-1580 68,— 
1993 1581-1582 24,50 
1994 1595-1629 70,— 
1995 1630-1663 65,— 
1996 1664-1705 81,-
1997 1706-1745 80,— 
1998 1746-1807 89,-

Eerste dag 
enveloppen (FPC/s) 

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 

55,— 
17,50 
9,95 

2 5 , -
17,50 
3 2 , -
29,75 
25,~ 
37,50 
23,75 
3 0 , -
44,50 
4 0 , -
15,75 
13,50 
10,— 
1 0 , -
1 0 , -
1 0 , -
17,50 
22,50 
22,50 
22,50 
36,— 
3 2 , -
2 2 , -
27,50 
34,50 
49,50 
6 5 , -
6 5 , -
6 5 , -
67,50! 
87,50 

120,-
110,75 

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

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

NEDERLAND 
automaatboekjes 
posttris 

Nr. 
1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
ÓFFQ 
7A 
78 
7BF 
8A 
8B 
8C 
8AF 
8BF 
8CF 
9A 
9B 
9D 
9E 
9F 
gG 
9H 
9AF 
9CF 
9DF 
9EF 
9FF 
9HF 
lOA-
lOAF 
lOBF 
HAF 
IIBF 
12A 
13A 
14A 
14B 
15A 

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

195,— 
50,— 
50,— 
12,50 
3,50 
7,50 

3 5 , -
5 , ~ 
5,— 
7,50 

1 5 , -
15,— 
60,— 
15,— 
27,50 
75,— 
17,501 

210,— 
150,— 
120,— 
1 4 0 , -
37,50 
17,501 
13,75 
85,— 

105,— 
21a— 
140,— 

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

Prijs van de boekjes 
1 6 A t / m 5 0 = 
postkantoorprijs + 1 ,-
per boekje uifgezondeid: 

37A 
42A 
48 
49 

15 , -
7,50 
9,— 

10 , -

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

Bestellingen boven ƒ 75,- Vi'orden portvrij toegezonden 
Verzending geschiiedt na ontvangst bedrag op giro 
42 69 335 of girobetoolkaart/eurocheque Bij rembours + 
ƒ 15,- Ons bekende klanten betaling binnen 14 dagen 
Levering zolang de voorraad strekt 

Wij hebben voor U op voorraad: 
- Nederland + Overzee 
- Automaatboekjes NL + wereld 
- FDC's NL + Overzee 
- P loo t fou ten NL + Overzee Wi lgenburg 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Postfrisse complete 
jaargangen 
zeer scherpe prijzen!! 

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 

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

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 
56,— 
72,50 
6 8 , -
57,— 
76,— 
6 4 , -
91,50 

122,— 
135,-

Prijslijst 
Israël 
Postfrisse jaargangen. 
zeer scherpe prijzen !! 

Jaar 

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

Prijs 

7,-
9,-

12,-
17,-
17,-
12,-
19,-
20,-
25,-
48,-
40,-
64,-
66,-
72,-
58,-
88,-
69,-
72,-
99,-
94,50 
86,-

107,50 
114,-
88,25 

J a a r g a n g e n zijn zonder 
boekjes, vel len, 
spec ia le fosfors e t c 

Kindblokken op 
onbeschreven 
FDC'S 
Nr. Prijs 

E81 ƒ 250,-
E87 ƒ 175,-
E93 ƒ 175-
ElOO ƒ 150-
E114 ƒ 137,50 
E122 ƒ 137,50 
E129 ƒ 90,-
E136 ƒ 49,50 

Automaatzegels 
Israël op FDC'S 
(nrs. Zonnebloem) 
A n - T 6 ƒ 225,-
Computerlabels 
Israël op FDC 
C l 1-3 ƒ 375,-

Postzegelboekjes 
Israël postfris 
(nrs. Zonnebloem) 

nr omschrijving 
12 Anti Honger 
19 Frank Zegels 
20 Wenszegels 
21 Joods Nieuwj 
22 Frank Zegels 
23 Mozart Jaar 
24 Frank Zegels 
25 Spoorweg 
26 Wenszegels 
27 Kevers 
28 Wenszegels 
29 Joods Nieuwj 
30 Olym Spelen 
31 Frank Sport 
32 Joods Nieuwj 

prijs 
75,-
15,-
18,75 
55,-
16,-
25,-
45 -
25,-
22,50 
48,-
17,50 
27,50 
21,-
27,-
17,-

- Druk toeva l l ig t ieden NL + Overzee 
- West-Europa 
- Israel + FDC's 
- Motieven 
- Rolzegels NL 
- etc 

Openingsti jden winkel donderdag 9 00 -12.30 en 13 30 -18.00 uur Andere d a g e n regelmatig open, even belleni 

file:///onboscmevcn


OVERIJSSELSE 
POSTZEGELVEILING B.V. 

:0 (H. Vleeming) Postbus 603  7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 7678 

""' ■ Tel. 053433.55.00 (privé 053433.33.98) Fax 053434.10.94 

VEILING 160 
staat gepland op 1 O / ■ 1 H O V G I I I D G I ' ^\3%3\3 in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS te 
Apeldoorn. 
Voor deze veiling ontvingen wij vele belangrijke inzendingen: 

NEDERLAND: 
Enkele tientallen collecties gestempeld, ongestempeld en postfris met vele betere zegels en series, 
deels kompleet aangeboden en deels uitgekaveld. 
Veel betere zegels en series vanaf emissie 1852 w.o. fl. 5, nr 48 IN GESTEMPELD BLOK VAN 6. 
Postgeschiedenis, opnieuw delen uit een belangrijke collectie EO. 
Veel gefrankeerde poststukken met schaarse frankeringen en tarieven o.a. POSTBUSKAARTJES 
(o.a. met 100 en 500 cent tralie en enkelfrank. luchtpost 7) en een formulier van 'terpostbezorging 36 paketten'! 
Een collectie LUCHTPOSTSTUKKEN t.g.v. luchtpostdagen 19061920 met ballonpost, veel 
kaarten Jan Olieslagers enz. 

OG: 
O.G., betere zegels gestempeld, ongestempeld en postfris, stempelmateriaal en veel POSTSTUKKEN. 

EUROPA: 
Belangrijk aanbod van Denemarken (met veel plaatfouten.'!!), Duitsland, Finland, 
Frankrijk (w.o. blokken van 4, coin dates en zeepost), Zweden en Zwitserland (incl. veel luchtpostcovers). 

DEZE VEILING BEVAT EEN ZEER BELANGRIJK EN GROOT AANBOD COLLECTIES. 
Een deel van deze collecties wordt NIET VERKAVELD aangeboden! 

Al met al bevat de veiling ruim 6000 kavels. 
Onze omschrijvingen zijn objectief en nauwkeurig, het gevolg: een enorm (en iedere veiling toenemend) aantal 
schriftelijke biedingen!! (en natuurlijk veel persoonlijk bezoek aan kijk en/of veilingdagen in Enschede en 
Apeldoorn). 

INTERESSE??: vraag onze (nog steeds gratis!) catalogus eens aan: een telefoontje, brießkaart) of fax is voldoende. 
De catalogus met alle informatie en tijden wordt onze clientèle half oktober toegezonden. 

Losse nummers en kleine partijtjes zijn van 20/22 oktober tijdens 'Postzegelshow POSTEX 2000' in de Americahal 
te Apeldoorn te bezichtigen. 

Veiling 161 staat gepland 19/20 januari 2001 a.s. in Apeldoorn. 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot medio november (ook tijdens de POSTEX). 
Omvangrijke inzendingen kunnen afgehaald worden. 

DE O.P.V., RUIM 29 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!!! 



M P O MUNTEN- EN POSTZEGELORGANISATIE organiseert: 
GROTE MUNTEN - EN POSTZEGEL - KERSTVEILING 

Zat. 23 december 2000 in ''Het Veerhuis", Nijemonde 4, Nieuwegein 
Inzenden nog mogelijk tot en met 3 november, ook op onderstaande beurzen! 

Schitterende kavels Nederland & OG, Wereld, poststukken, variëteiten, stempels, etc. 
Voor gratis veüingkatalogus bel MPO: 030-6063944 

MUNTEN-EN POSTZEGELBEURZEN (zondag van lO.OO tot 16 uur) 

Rotterdam 
Alkmaar 
Etten-Leur 
Eindhoven 
Nieuwegein 
Amsterdam 
Eindhoven 
Rotterdam 
Alkmaar 
Waalwijk 
Den Haag 

1 oktober 
8 oktober 
15 oktober 
22 oktober 
29 oktober **NIEUW! 
5 november 
19 november 
26 november 
3 december 
16 december (zat!) 
17 december 

Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 (to. R'dam CS) 
'De Rekere', Muiderwaard 396 
Cultureel Centrum 'De Nobelaer', A. van Berchemlaan 2 
'De Tongelreep' A. Coolenlaan 5 
'Het Veerhuis', Nijmonde 4 
Ondernemerscollege Amsterdam, Jan Tooropstraat 101 (OCA) 
'De Tongelreep' A. Coolenlaan 5 
Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 (to. R'dam CS) 
'De Rekere', Muiderwaard 396 
"Het nieuwe Lido", Vijverlaan 10 
Ned. Congresgebouw, Churchillplein 10 

Informatie: MPO: Tel. 030-6063944 - Fax 030-6019895 - www.mpoweb.nl 

P O S T Z E G E L B O E K J E S 
' TIEN ZELDZAME AANBIEDINGEN' 

20 POSTZEGELBOEKJES AUSTRALIË 
Normale prijs ƒ 270 
Zeldzaam aanbod f 190 

20 POSTZEGELBOEKJES CANADA 
Normale pri)s ƒ 255 
Zeldzaam aanbod f 180 

20 POSTZEGELBOEKJES NOORWEGEN 
Normale prijs ƒ 364 
Zeldzaam aanbod f 255 

20 POSTZEGELBOEKJES ZWITSERLAND 
Normale prijs ƒ 389 
Zeldzaam aanbad f 272,50 

20 POSTZEGELBOEKJES U.S.A 
Normale prijs ƒ 340 
Zeldzaam aanbod f 235 

30 POSTZEGELBOEKJES BLOEMEN 
Normale prijs ƒ 402 
Zeldzaam aanbod f 280 

30 POSTZEGELBOEKJES KERSTMIS 
Normale prijs ƒ 435 
Zeldzaam aanbod f 305 

30 POSTZEGELBOEKJES SPORT 
Normale prijs ƒ 364 
Zeldzaam aanbod f 255 

30 POSTZEGELBOEKJES VOGELS 
Normale prijs ƒ 394 
Zeldzaam aanbod ƒ 275 

20 POSTZEGELBOEKJES 'EUROPA' 
Normale pnjs ƒ 306 
Zeldzaam aanbod f 215 

Nog niet iedereen is helemaal 
overtuigd van de charme van 
de postzegelhoekjes. 
Ze hangen er soms maar bij. 

Gek eigenlijk, want ze maken 
een landen- of thematische 
verzameling zo attractief. 

En ofu nou een bepaald 
thema, of één of meerdere 
landen verzamelt: de boekjes 
horen er echt bij. 

U aarzelt nog? 

Maar kijk dan eens hiernaast 
naar deze knap zeldzame 
aanbiedingen, ver beneden de 
normale winkelprijs.' Daar 
kunt u niet omheen! 

Bovendien krijgt elke besteller 
er gratis de gloednieuwe 
prijskatalogus 2000/2001 bij. 

Vooruitbetalers (postgiro 
1428625) zenden we 
bovendien zonder berekening 
van portokosten. 

ILEli 
Wij zijn d*r klaar voor. 

Postbus 1 0 5 1 , 5 1 4 0 C B Waalwijk 
tel. 0 4 1 6 3 3 1 4 5 1 , fox 0 4 1 6 3 4 2 8 5 6 , booklets@telebyte.nl 

WIJ ZIJN 
SPECIALISTEN 

in klassieke uitgiften, 
postgeschiedenis en 
oude en moderne 
reeksen uit de hele 
wereld. 

Vraag GRATIS toezending van: 
* onze maandelijkse verkoopscatalogus. 

FILATELIA LLACH, s.l. 
Gesticht in 1915 
Diagonal, 489 
08029 BARCELONA (Spanje) 
Tel. 34.93.410.50.00 - Fax 34.93.419.47.28 
E-maii: fiUach@arraki8.es 

ik verzamel: 
Naam: 
Volledig adres 

CORRESPONDENfTIE IN HET FRANS, DUITS OF ENGELS 

http://www.mpoweb.nl
mailto:booklets@telebyte.nl
mailto:fiUach@arraki8.es


P O S T Z E G E L V E I L I N G H O E S 
Internationale veilingen sinds 1945 

' V 25 ^ 

1 8 ^ 52_ 

Met 4 veilingen per jaar hoeft u nooit lang te wachten. 
R i j n m o n d ve i l t o p 14 o k t o b e r a.s. in de Doelen in Rotterdam 

(kijkdagen vanaf 3 oktober dagelijks m.u.v. zondag). 
P o s t z e g e l v e i l i n g Hoes ve i l t o p 15 e n 16 d e c e m b e r a.s. in Tilburg. 

I n l e v e r e n voor deze veiling is mogelijk t o t e n m e t 
za terdag 4 n o v e m b e r 

op beide kantooradressen na telefonische afspraak. 
Zoals u weet: Postzegelveiling Hoes staat garant voor topprijzen 

voor Nederland en Overzee, klassiek in mooie kwaliteit 
(Ie emissie, stempels etc.) 

Maar ook betere landencoUecties en speciaalcollecties 
doen het traditioneel goed in Tilburg. 

Deskundige verkaveling is bij ons vanzelfsprekend. 

Postzegelveiling Hoes 
St. Annaplein 7 

^j-ÓTTjv 5038 TV Tilburg 
A A > U 1 7 ^ ^gj. 013-5800454 

18 ^ 5 2 
Fax; 013-5800455 

Postzegelveiling Rijnmond 
Westewagenstr. 60 
5011 AT Rotterdam 
Tel: 010-2150986 
Fax: 010-2151730 

FRANCO 
POSTZEGELVEILING R I J N M O N D 

POSTZEGELHANDEL 

QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

Netto Prijslijst 

"Dag van de Postzegel" 
Meer dan 500 stukken met dit thema. 

Catalogus na ontvangst van een Int. Antwoordcoupon. 
Chr. Wapler, Postfach 303769, D-10 726 Berlin 

www.wapler-themaphil.de 

wwV 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Michel-nummers) 
• zichtzendingen thematische poststul^ken 

zonder enige koopverplichting 
Postbus 22517, 1100 DA A'DAM, tel. en fax 020 - 6974978 
e-mail: wien@chello.nl www.wien nl 

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 4 december haar 104e vei l ing 
RUIM 6000 KAVELS TOPMATERIAAL: 

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

- West-Europa. 

- Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

- Collecties en partijen. 

INVER HEEFT DE MANCO'S DIE U AL JAREN ZOEKT! 

Wilt u verkopen? 
U heeft 2 mogelijkheden: 
1. U verkoopt ä contant. Snelle en discrete 

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

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

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

http://www.wapler-themaphil.de
mailto:wien@chello.nl
http://www.wien
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Het maandblad Filatelie, waarin opge
nomen De Philatelist, is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichtmg 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag. T m V l / \ 1 1 ^ 

In dit maandblad - buiten de ver- WBKKBBÊiÊtÊtKÊKÊtÊÊtÊÊtÊÊÊKÊUÊÊÊIÊÊtÊÊÊKÊÊÊIÊÊ/ÊKÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊK 
an two ordelijkheid van de redactie - de 
officiële mededelingen van de U i t d c WCrcld Vail d c filatelie 
Nederlandse Bond van Filatelisten- 6*7 7 lff2 7lf)2A 
Verenig,ngen opgenomen. VeVzamdiebiëd Neder land ^ ^^ ^^ 
'Filatelie'verschijnt in de eerste helft 6 2 6 
van de maand (niet in augustus). N i ë Ü w Op h c t p Ö s t k a n t o Ö r " 
Hoofdredacteur: O J o 
Aad Knikman Aijp Leopold III: held of Verrader? 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 6 A O / 6 A I / 6 4 2 / 6 4 3 
Telefoon; 035-5254391 T " " " Ü : l " - U 4 u ; u 4 i ; u 4 ^ ; u 4 3 
Telefax: 035-5240926 Luch tpOStn iCUWS 
E-mail: philatelie@tip.nl 6 4 4 
Website: www.philatelie.demon.nl VJü l a z e n VOOr U 
Advertentieverkoop: 0 4 ' ' ' ^ 4 7 
Brouwer Media bv Verenlglngsadressen 
Postbus 345, 3740 AH Baarn 648 /64 .Q/6SO 
Jeanme de Troye T̂ M 1 .TTI • ^ " " ^ 
Telefoon: 035-5488771 Fi lahumor/Fi laqmz 
1 elefax; 035-54 3^ 777 65O 

Vervalsingen herkennen [8] 
Abonnementenen ^ Ä,--,ƒ/;,--»/A.-. 
en bezorgklachten • ,••, O 5 2 / O 5 3 / O 5 4 
Brouwer Media bv Postwaardestukken 
Mevr. Renate van Bolderen 6 ^ 6 / 6 ' ^ 7 ïefetl'Atna'^j'^"''™ HandëiïnNëdëriaïïd7Thüm& xaxirAmsteïdanï 

664/665 
Adreswijzigingen: Zeestraat 82, Den H a a g 
Adreswijzigingen opgeven aan de -̂̂  f\f\f\lf\f\-7 
secretaris van de vereniging of afde- i i ' * * * V * O O ü ƒ ü U / 
ling waarvan u lid bent. POStZege lbOe lqeS 
Als u individueel abonnee bent ^̂ ^ 6 6 8 / 6 6 Q 
(u betaalt het blad jaarlijks recht- RnnHe ' i iää i 'nä 'V 
streeks aan de Stichting) zendt u uw DUllua|.;dglll<l s f, ic ifi 
adreswijziging aan de administratie O / O / O / l / O / ^ 
(adres: zie boven). Postcx 2000: andcrs dan anders 
Abonnementen: , V " V ; ^^, •' y"A " 7 4 ' " 7 5 
Er zijn twee wijzen van abonneren: V a n H a a g S C o n g r e S tOt inVOCring E u r O 
1. een collectief abonnement voor 6 7 6 / 6 7 7 
aangesloten verenigingen: hetabon- iSp ii-pi/pr Si<;W pn l ip t A r l i i i l p i n n 
nement voor leden is m de contributie l-fC KClZer, a ibby CU Iiec ACniue iUI l 
inbegrepen 6 7 8 / 6 7 9 / 6 8 0 / 6 8 1 
2. een individueel abonnement. F l l a t e l l s t l s c h e e v e n e m e n t e n 
Het abonnementsgeld moet bij voor- 6 8 2 / 6 8 2 
uitbetaling worden overgemaakt; l'r"'\"''ï »"• V ' V V V .*• u o z / 0 3 
tarieven voor het jaar 2000: A f s c h c i d v a n A t i c v a n d e r H a a r - A m p t m c i j c r 
a. binnen Nederland f 3g.- op 6 8 4 
giro 5005485 van de Stichting R o e k p n n l a n k 
Nederlandsch Maandblad voor DUCKCJipidUK, < o < i / ; o 
Philatelie te Dordrecht; O0O/OÖ7 
b. voor Belgiè Bfr 800.- op giro N l c U W e u i tg l f tCn 
re;?er':a?hVt^m^L"nÄ"Slie -̂ V ■;:: 688/689/690/691/692/693/694/695 
te Brussel; Thcmatisch panorama 
c. m het buitenland f 68.50 (incl. port) 6 9 6 / 6 9 7 / 6 9 8 
ondt'li"' '■''*'"'"«"''"'™'''' Kleine annonces 
Als het abonnement op i april of 7 0 2 
I juh ingaat moet een evenredig 
bedrag tot het eind van het jaar 
worden gestort. Abonnementen 
per I oktober zijn slechts mogelijk in 
combinatie met een abonnement op ü ï ï Aa XTr^r^fr^^f^Xr^rt 
de daaropvolgende jaargang. D l ^ U ^ V U Ü T D d g i n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Opzegging abonnement: 
Een individueel abonnement kan per 
31 december worden beëindigd door 
een schriftelijke opzegging die uiter
lijk op 30 november bij de admini
stratie in Arnhem moet zijn. 

Filatelie 

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 
penning meester. 
H.P.G. van der Lienden 

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AÏJP 
Copyright: 
© 2000 Maandblad Filatelie 
Oplage: 
42.500 exemplaren 
ISSNnummer: 
01663437 
LidASCAT 

JESm 

Op de omslag van dit nummer prijkt een 
foto van de frontpartij van het Achilleion 
op Korfoe, ofwel 'het paleis van Sissy'. 
Onze Londense correspondent Otto 
Hornung zet het Achilleion in de schijn
werpers; dit naar aanleiding van twee 
veilingkavels die hem onder ogen kwamen. 

Advertentieindex 

Leopold III 640 
Vijftig jaar geleden 
deed de Belgische 
koning Leopold III 
afstand van de troon. 
Een dramatische 
periode kwam 

 daarmee tot een eind. 
g Leopold III: held of 
m verrader? 

Manipulaties 652 
Er wordt wat afgerommeld door het 
vervalsersgilde; de afleveringen van onze 
rubriek 'Vervalsingen herkennen' 
getuigen daar keer op keer van. Ditmaal 
neem de auteur dubieuze manipulaties 
van het papieroppervlak op de korrel. 

Ü . ^ 

WÊÊMMêéêmiêMtIèêêÊMliiÊÊM 

Postex 2000 674 

In Apeldoorn wordt deze maand de post
zegelmanifestatie Postex 2000 gehouden. 
Een overzicht van de activiteiten vindt u in 
dit nummer van 'Filatelie'. 

Ackermann 620 
Advantage 700 
Apeldoornse Postz.handel, De 700 
Arve Collectors 673 
Auckland City Stamps 700 
Auf der Heide 700 
Baneke 684 
Belgicaiooi 658 
Bijl, v.d 702 
Booklets International 62g 
Bouscher, Ronald 659662 
Bredenhof / De Berm 701 
Brouwer Philatelist, D.0 700 
Bruin, De 700 
Burg, van der 673 
Contact Schept Kracht 69g 
Dieten, van 621 
Dutchstamp 700 
E.S.P.A 651 
Eurocollect 655 
Pilatelia Llach 629 
Gilze 685 
Croupe, De 645 
Haarlem, van 624 
Hapotel 626 

Herscheit, Ron 644 
Hertog, den 627 
Hoekstra 626 
Hoes 630 
Hollands Glorie 651 
Huls 685 
Hunter 625 
Inver 630 
Kienhorst 620 
Leopardi 626 
Lodder 644 
Lodewijk 626 
Lokven, van 639 
Luxemburg 665 
Meinhardt 622 
Mondial Postz.veilingen 677 
MPO '88 629 
Ned. Ver. v. Them. Filatelie 699 
Nederlandsche Postz.veiling 618 
Nijs, Wim de 634 
NVPH 704 
NVPH Postz.handelaren "625 
Overijsselse Postz.veiling, de 628 
Peerenboom 685 
Peters, Theo , 703 

Philapost 619 
Postbeeld 673 
Postmerk 644 
Poststempel, Het 685 
Postzegel Partijen Centrale 637, 663 
Postzegelhoes, Het 620 
Quirijns Amsterdam 630 
Rietdijk 635 
Rijnmond 630 
Ruiter, De 672 
Safe Nederland 624 
San Marino 623 
Schoming 624 
Smits Philately 626 
Spanjersberg 685 
Steltzer, Rudolf 624 
Trefpunt, Het 673 
Venrayse Postz.handel 69g 
Viking, De 685 # 
Vliegende Hollander, De 667 Q 
Vliet, van 667 
Wapler, Christian 630 
Wien 630 

# I 

mailto:philatelie@tip.nl
http://www.philatelie.demon.nl


WÊNSM E 
PHILATELICA DEN HAAG STELT LIDMAATSCHAP 
VAN DE NEDERLANDSE BOND TER DISCUSSIE 

In het augustusnummer 
van De Brug, orgaan van 
Philatelica Den Haag, is 
de discussie geopend 
over de vraag of de ver
eniging lid van de Bond 
moet blijven. Aanleiding 
is de verhoging van de 
Bondscontributie; per i 
januari gaat het lidmaat
schapsgeld met twee gul
den per aangemeld lid 
omhoog. De contributie
verhoging betekent voor 
Philatelica Den Haag een 
lastenverzwaring van on
geveer twaalfhonderd 
gulden, een bedrag dat 
volgens De Bru^ alleen 
kan worden opgebracht 
door de verenigingscon
tributie te verhogen. 
In het augustusnummer 

632 

van het verenigingsor
gaan is een enquêtefor
mulier opgenomen dat 
wordt gebruikt om de 
mening van de Philateli-
caleden te peilen. Er 
moet een keuze worden 
gemaakt uit een aantal 
opties. De twee 'uiter-

TWEE ENQUÊTES 
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Sten' daarvan zijn de 
beëindiging, respectieve
lijk de handhaving van 
het collectieve lidmaat
schap van de Bond. Le
den kunnen ook aange
ven dat ze onderzocht 
willen zien of het moge
lijk is, een 'facultatief 
Bondslidmaatschap' in te 
voeren, dus alleen voor 
die leden die gebruik wil
len maken van de Bonds
faciliteiten en of ze - in 
het geval dat het ant
woord ontkennend luidt 
- dan wel of geen lid van 
de Bond willen blijven. 
Opzegging van het 
Bondslidmaatschap had 
moeten gebeuren vóór i 
oktober jl.; bij het ter per
se gaan van 'Filatelie' was 
nog niet bekend of Phila
telica met danwei zonder 
de Bond verdergaat. 

SMF ORGANISEERT 
WEER EEN RUILDAG 

Op 28 oktober wordt in 
Venlo voor de derde maal 
de internationale ruildag 
'Spoor en Post' gehou
den. Iedereen die belang
stelling heeft voor het 
thema 'Spoorwegen op 

postzegels' is van 10 tot 
16 uur welkom in hotel 
Wilhelmina, Kaldenker-
kerweg i te Venlo. Op de 
dag zijn handelaren aan
wezig die gespecialiseerd 
zijn in het hierboven ge
noemde thema. 
Nadere gegevens over de 
ruildag zijn verkrijgbaar 
bij de heer D. Bos, Post
bus 865, 5900 AW Venlo, 
telefoon 077-3511720. 
U kunt ook een bezoek 
brengen aan de website 
uiiuiii.mailandrail.domain-
ualet.com/u£nlo20oo/ 
index.html. 

FILATELIEBEURS: VOLGEND JAAR OP 
2 6 , 2 7 EN 28 JANUARI IN LOOSDRECHT 

De organisatoren van de 
jaarlijkse 'Filateliebeurs' 
zijn kennelijk niet bijge
lovig: ze zijn volop in de 
weer om ook de dertien
de editie van deze han
dels- en informatiebeurs 
voor gespecialiseerde 
verzamelaars tot een da
verend succes te maken. 
De beurs wordt op 26, 27 
en 28 januari 2001 op ver
trouwd grondgebied ge
houden: de Pandahallen 
in Loosdrecht. Het 
woordje 'vertrouwd' 
moet ruim worden geno
men; weliswaar komt de 
'Filateliebeurs' weer on
der hetzelfde dak, maar 
in een andere zaal. Door 
het grote succes van de 
beurs moesten de organi
satoren van de kleine hal 
uitwijken naar de naast
gelegen, driehonderd 

vierkante meter grotere 
hal. 
In 'Filatelie' van januari 
2001 krijgt u - zoals ge
bruikelijk - uitvoerige in
formatie over de 'Filate
liebeurs'. 
Wie in de tussentijd in
lichtingen wil hebben 
kan contact opnemen 
met de Stichting Filate
liebeurs, Vlindermeent 
124,1218 CZ Hilversum. 

NEDERLANDS GOUD 
OP HUNPHILEX 2 0 0 0 

Van 18 tot en met 21 au
gustus werd in de Hon
gaarse hoofdstad Boeda
pest de FEPA-tentoon-
stelling Hunphilex 2000 
gehouden. 
De Grand Prix International 
ging naar de Italiaan 
Franco Rigi ('Postge-
schiedenis Venetië van de 
veertiende tot de negen
tiende eeuw') en de Grand 
Prix National naar Istvan 
Vas ('Drukafwijkingen 
op Hongaarse zegels'). 
De Nederlandse inzender 
Gerrit Hof behaalde goud 
en een ereprijs met zijn 
collectie 'Hongarije - de 
Turulzegels 1904-1906'). 
Zijn inzending werd door 
de jury met negentig pun
ten gewaardeerd. Er wer
den in totaal 41 gouden 
medailles toegekend. 
Goud was de hoogste on
derscheiding; ; groot 
goud werd niet toege
kend. OTTO HORNUNG 
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NEGENENDERTIGSTE DAG VAN DE 
AEROFILATELIE OP SCHIPHOL 

De Nederlandse Vereni
ging van Aero-Philatelis-
ten 'De Vliegende Hol
lander' organiseert ook 
dit jaar weer een editie -
de negenendertigste al
weer - van de Dag van de 
Aerofdatelie. Het evene
ment, dat in samenwer
king met de Vlaamse zus
tervereniging 'Aerofil' 
wordt gehouden, is ook 
dit jaar weer onderge
bracht in het Nationaal 
Luchtvaartmuseum 
'Aviodome' op Schiphol. 
Op 21 en 22 oktober 
wordt daar een lucht
posttentoonstelling inge
richt die in het teken zal 
staan van de herdenking 
van de eerste vlucht van 
Amsterdam naar Londen 
in 1920. 
Op 21 oktober wordt de 
negenendertigste Dag 
van de Aerofilatelie ge
houden. PTT Post heeft 
op verzoek van 'De Vlie
gende Hollander' een 
mooi gelegenheidsstem-
pel laten ontwerpen. Zo
wel op zaterdag 21 als op 
zondag 22 oktober wordt 
dit stempel geplaatst op 
alle post die op die dagen 
in de tentoonstellings
ruimte ter post wordt be
zorgd. Bovendien zullen 
op beide dagen speciale 
enveloppen in twee for
maten (FDC en klein-ka-
binet) te koop zijn met 
daarop een afbeelding, 
gewijd aan het onder
werp van de tentoonstel
ling. Mocht u verhinderd 
zijn de tentoonstelling 
zelf te bezoeken dan kunt 

u deze poststukken 
(compleet voorzien van 
postzegels en het bijzon
dere poststempel) ook 
schriftelijk bestellen. Als 
u zes gulden overmaakt 
op Postbankrekening 
402628 ten name van 
Stichting Tentoonstel
ling 'De Vliegende Hol
lander', Dintel 22, 2991 
RC Barendrecht krijgt u 
twee verschillende enve
loppen, compleet ver
zorgd, onder couvert toe
gezonden. 
Omdat het 'Aviodome' 
op Schiphol een 'ge
woon' museum is wordt 
een toegangsprijs ge
vraagd. Volwassenen be
talen vijftien gulden, kin
deren van 4 tot en met 12 
jaar, 65-plussers en hou
ders van een CJP betalen 
f12.50. Voor groepen 
gelden lagere prijzen. 
De toegang is dus niet 
gratis, maar daar staat 
wel wat tegenover: u kunt 
behalve de tentoonstel
ling van 'De Vliegende 
Hollander' ook het lucht
vaartmuseum bezoeken, 
terwijl er bovendien in de 
stand van de organise
rende vereniging voor 
elke betalende bezoeker 
een gratis verrassingsen
velop klaar ligt. Reden 
genoeg dus om op 21 of 
op 22 oktober de reis 
naar Schiphol te onder
nemen. De expositie van 
de leden van 'De Vliegen
de Hollander' is op beide 
dagen van tien uur 
's morgens tot vijf uur 
's middags geopend. 
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ZWITSERS BLOKJE WINT PRIJS 'MOOISTE 
POSTZEGEL VAN HET JAAR 1 9 9 8 ' 

De Zwitserse PTT is erin 
geslaagd de prijs 'Mooi

in de wacht te slepen. 
Deze prijs wordt jaarlijks 

ste postzegel van Europa' uitgereikt door het Duit
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se postzegelblad Deutsche 
BriejtnarkenReuue op basis 
van reacties van lezers. 
De prijs gold voor de jaar
gang 1998 en ging naar 
het blokje 'Zwitsers
Chinese vriendschap', 
dat 43 procent van de 
stemmen wist te verga
ren. 
De tweede en derde 
plaatsen waren respectie
velijk voor zegels van Fin
land ('Honderd jaar Fins 
volkslied', 25 procent van 
de stemmen van de DBR
lezers) en Oostenrijk 
('Honderdste sterfdag 
koningin Elisabeth', 10 
procent van de lezers). 

AARHUS PERKT 
ACTIVITEITEN IN 

De Deense postzegelhan
del Aarhus Frimaerkehandcl 
heeft zijn activiteiten op 
30 juni jl. op een laag pit
je gezet. Eigenaar Lars 
Boes voert gezondheids
redenen aan voor deze 
stap. Boes was ook uitge
ver van de AFAcatalogi 
en het postzegelblad Po
pulaer Filoteli. Catalogi en 
blad zijn overgenomen 
door de Deense firma 
Nordfrim. Boes blijft wel 
de redactie voeren van 

deze publicaties. 
Aarhus Fnmaerkehandel 
gaat verder als postorder
bedrijfmet postzegels als 

enig product. Het adres 
blijft ongewijzigd: P.O. 
Box 6, DK8100 Aarhus 
C, Denemarken. 

Links Lars Boes van Aarhus, rechts Erling Daugaard van Nordfiim 

TWEEZIJDIG TANDEN 
METEN KAN NU 

Tandingmeters waarmee 
één zegelzijde tegelijk 
kan worden gemeten zijn 
er volop. Er is nu echter 
ook een tandingmeter die 
twee zijden ineens kan 
meten. Bij 'gemengde' 
tandingen kan deze me
ter  de Stamp Disc  uit
komst brengen. De meter 
bestaat uit twee door
zichtige schijven die on

afhankelijk van elkaar ge
draaid kunnen worden. 
Wie op zoek is naar een 
samengestelde tanding 
stelt de meter daarop in, 
waarna de te meten ze
gels snel kunnen worden 
gecontroleerd. 
De Stamp Disc is een uit
vinding van de in Duits
land woonachtige Neder
lander Bert de Vries. Wie 
belangstelling heeft kan 
hem schrijven: Postfach 
100422, D6050 Offen

bach a.M. (Duitsland). U 
kunt ook bellen met de 
heer G. de Vries, telefoon 
0756156487. 

Hal _3 van Brussels Expo. één uan de drie 'paleizen' uan Bcl̂ ica 2001. 

BELGICA 2 0 0 1 : TENTOONSTELLING TER 
GELEGENHEID VAN 5 0 0 JAAR EUROPESE POST 

Volgend jaar, van g tot en 
met 15 juni, wordt in 
Brussel de internationale 
postzegeltentoonstelling 
Bellica 2001 gehouden. 
Aanleiding is het jubi
leum '500 jaar Europese 
posterijen'; op i maart 

2001 zal het namelijk vijf 
eeuwen geleden zijn dat 
de basis voor de Europe
se postbezorging in Gent 
werd gelegd met de be
noeming van Frans van 
Taxis tot 'kapitein en 
postmeester'. 

De expositie wordt geor
ganiseerd door ProPost, 
een organisatie die te ver
gelijken valt met onze 
Stichting Filatelie. Op de 
terreinen van Brussels Expo 
(nabij hetAtomium) zijn 
de hallen 3, 4 en 8 voor 
Bellica 2001 gereserveerd; 
in totaal is 32.000 vier
kante meter vloeropper
vlak beschikbaar. Er zul
len ongeveer drieduizend 
tentoonstellingskaders 
worden opgesteld. 
Voor handelaren die wil
len deelnemen aan Bellica 
2001 is inmiddels een 
brochure beschikbaar. 
De folder kan worden 
aangevraagd bij ProPost, 
Korte Minimenstraat 2, 
Biooo Brussel (België). 

CULTURELE HOOFDSTAD 2001 VERLEENT 
GASTVRIJHEID AAN 'ROTTERDAM 2 0 0 1 ' 

Filatelisten uit heel Ne
derland zullen in het jaar 
2001 in 700 kaders unie
ke verzamelingen laten 
zien. Dat gebeurt op de 
nationale postzegelten
toonstelling Rotterdam 
2001, een expositie in ca
tegorie I die de stichting 
Dag van de Postzegel 
Rotterdam in samenwer
king met de GSE organi
seert. Rotterdam is in 
2001 culturele hoofdstad 
van Europa; daarom zul
len op Rotterdam 2001 
alle Nederlandse postze
gels die aan de stad Rot
terdam of aan Rotter
dammers zijn gewijd op 
de expositie te zien zijn. 

Rotterdam 2001 wordt ge
houden in de congres
ruimte van Ahoy' en is 
geopend op vrijdag 20, 
zaterdag 21 en zondag 22 
april. 
U kunt zich nog opgeven 
voor deelname aan de 
tentoonstelling. U kunt 
een inschrijfformulier 
aanvragen bij de heer J.F. 
Rodenburg, Botanie
straat8, 2628EDDelft. 
Uw aanvraag moet uiter
lijk 1 november a.s. in het 
bezit van de heer Roden
burg zijn. 
In een volgend nummer 
van 'Filatelie' zullen we 
uitvoeriger op Rotterdam 
2001 ingaan. 

DE NVPHCATALOGI 
ZIJN ER WEER! 

Vroeger verschenen ze na 
elkaar, nu kwamen de pa
pieren NVPHcatalogus 
en de CD/ROM tegelijk 
uit; op 12 september. 
Om met de eerste te be
ginnen (de CD/ROM ho
pen we later te bespre
ken) : dat is een (steeds 
dikker wordende) pil die 
al aan zijn zestigste editie 
toe is. Ten opzichte van 
de vorige catalogus zijn 
er ruim zestig pagina's 
bijgekomen. Het grootste 
deel daarvan is benut 
voor een eenmalig hoofd
stuk, gewijd aan de af
stempelingen op de eer
ste emissie (18521879). 
Auteur is F.W.B, van Hu
malda van Eysinga. Be
ginnende zowel als ge
vorderde verzamelaars 
zullen zijn bijdrage we
ten te waarderen. Behan
deld worden de diverse 
stempels van de (hulp)
postkantoren, spoorweg
stempels, buitenlandse 
stempels en penvernieti
gingen. Uitgebreide ta
bellen helpen de gebrui
ker onder meer op weg 
bij het vaststellen van de 
schaarste van stempels. 
In de nieuwe catalogus 

verdienen de 'velletjes' 
bijzondere aandacht. En
kele van die velletjes 
doen het bijzonder goed, 
vooral die velletjes die ze
gels van de (niet meer 
gangbare) waarde 70 
cent bevatten. Maar ook 
een tamelijk recent velle
tje als 'Hoogtepunten uit 
de twintigste eeuw' (ver
koopprijs f8.) mag er 
met zijn notering van 
dertig gulden zijn; hier 
en daar wordt zelfs een 
hogere prijs gevraagd. 
Opmerkelijk is dat de ca
talogus voor het eerst een 
notering geeft voor post
frisse automaatstroken: 
nominaal plus 75%. Ook 
de ocentszegel (1998) is 
van noteringen voorzien: 
f15. (postfris) en f 10.
(gebruikt). De nieuwe 
Michel houdt het overi
gens op 35 mark... 
Voor de nieuwe NVPH
catalogi op papier en op 
CD/ROM gelden geen 
vastgestelde verkoopprij
zen meer. Normaal ge
sproken moet u de papie
ren versie voor zo'n vijf
endertig gulden te pak
ken kunnen krijgen en de 
CD/ROM voor net iets 
minder dan vijftig gul
den. Ze zijn die prijs dub
bel en dwars waard, AK 



EXCLUSIEVE ENVELOP VAN EUROPEAN SPACE 
AGENCY BIJ LANCERING CLUSTERSATELLIETEN 

Het European Space Aflcncy 
(ESA) heeft een envelop 
in een oplage van 500 
stuks uitgebracht die de 
lancering van de zoge
noemde clustersatellie-
ten herdenkt. Op 16 juli 
en 6 augustus van dit jaar 
werden vier van deze sa
tellieten - samen met 2 
Soyus-fregatraketten -
vanaf de Russische lan
ceerbasis Baikonoer in de 

ruimte gebracht. De 
kunstmanen verrichten 
gedurende twee jaar on
derzoek naar de aardse 
atmosfeer en de straling 
van de zon. 
Meer informatie over 
ruimtevaartfilatelie kunt 
u krijgen bij de Ruimte
vaart Filatelie Club Ne
derland, p/a Lupine 30, 
2211 MJ Noordwijker-
hout. 

0117 

'ESSEN 1 9 1 0 ' VIERT 90-JARIG BESTAAN 
MET TENTOONSTELLING IN ESSEN 

Een van de oudste post
zegelverenigingen van de 
Duitse deelstaat Nord-
rhein-Westfalen, de Brief
markensammler-Verein Essen 
igio e.V., viert binnen
kort haar negentigjarig 
bestaan. 
Dat gebeurt met een fila-
telistisch jubileumfeest 
dat op 26 november in de 
Groene Zaal van de Saal-
bau Essen zal worden ge
houden. 
Er wordt op die dag een 
expositie ingericht die 
een indruk zal gegeven 
van de ongetwijfeld inte
ressante geschiedenis 
van Essen igio. 
Op dezelfde dag wordt 
ook een speciaal post
kantoor ingericht. In dat 
Sonderpostamt is de gehele 

BRANDWEER OP 
POSTZEGELS 

Op 2g oktober wordt 
voor de vijfde maal de 
Nationale Ruilbeurs 
Brand en Brandweer ge
houden. 
Ook dit keer is de brand
weerkazerne aan de 

Leyenseweg 40 in Bilt-
hoven voor dat doel gere
serveerd. Van half elf 
's morgens tot ongeveer 
half vijf's midags is ie
dereen die belangstelling 
heeft voor de thema's 
'Brand' en 'Brandweer' 
van harte welkom. 
Inlichtingen worden ver

strekt door Han Jacobse, 
telefoon 030-2628678. 

dag een gelegenheids-
stempel in gebruik (zie 
de afbeelding hieronder). 

.^SSENi: 

De openingstijden van 
het speciale postkantoor 
zijn van tien uur 's mor
gens tot vijf uur 's mid
dags. 
Tegelijk met de jubileum
viering wordt - eveneens 
in de Saalbau Essen - een 
internationale ruilbeurs 
gehouden. Meer inlich
tingen kunnen worden 
verstrekt door Günther 
Wrobel, Fulerumerstras-
se 92, D-45149 Essen 
(Duitsland). 

MACHIN CENTRAAL 
IN 'DE NOBELAER' 

Verzamelaars van Ma-
chin-zegels opgelet: op 
zaterdag 11 november or
ganiseert Philatelica 
West-Brabant een dag 
voor filatelisten die zich 
hebben gespecialiseerd 
in deze Engelse emissie. 
Op het programma staan 
een grote veiling, een 
snuffelboekenhoek en 
demonstraties van het 
met behulp van een com
puter vervaardigen van 
(Machin)albumbladen. 
Ook is er deskundige 
hulp aanwezig (onder an
deren de schrijver van de 
Nederlandse handleiding 
Machin Mama). Verder 

zijn er handelaren pre
sent die Machin-materi-
aal kunnen leveren. 
De Machindag wordt ge
houden in De Nobelaer, 
Anna van Berchemlaan 2 
in Etten-Leur en wel van 
10 tot 17 uur. De toegang 
is gratis. Inlichtingen: te
lefoon 076-5037308. 

VM'I 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 



1919 ^fflietyUk 2000 
Onze Grote Najaarsveiling 

wordt gehouden c^ 13,14 en 15 november 2000 
in het Europahotd te Sdieveningen. 

Een van de grootste veilingen uit onze 80 jarige historie. Een zeer groot en gevarieerd 
aanbod van vele duizenden kavels zal onder de hamer komen. 

• Een keur aan losse zegels en series van Nederland en O.G. alsmede 
buitenland w.o. West-Europa, o.a. veel Duitsland en Zwitserland 

• Een mooie afdeling stempelmateriaal en zeer veel poststukken; 
• Ruim 1 5 0 0 collecties, partijen en restanten o.a. schitterende 

landencollecties die als object worden geveild; 
• Ruim 500 kavels in dozen. 

Wilt u onze rijk geïllustreerde veilingcatalogus ontvangen? 
Maak dan snel ƒ 5,- over op giro 420875 of op bankrekening 

473568705 
(bij gebleken interesse wordt toezending voortgezet.) 

Voor onze volgende veiling, welke in het voorjaar wordt gehouden kunt u 
dagelijks materiaal inleveren, ook tijdens kijk- en veilingdagen. 

Voor grote objecten bezoeken wij u desgewenst thuis of in de kluis. 
Een renteloos voorschot is tot ieder bedrag mogelijk. 

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

Rietdijk POSTZEGELVEILINGEN 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 

E-mail 

Giix) 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

2514 GC Den Haag 

070-3647957 (postzegelveiling) 

070-3647831 (muntenveiling) 

070-3632893 

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

rietdijk.auetions@tip.nl 

420875 / Bank 47.35.68.705 

Londen 

81 jaar in dienst van de Filatelie 

http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions
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STRIPZEGELS: VIER VERSCHILLENDE SJORS & 
SJIMMIE-ZEGELS IN BLOKJES EN BOEKJE 

Op 23 september werd 
een aantal zegels uitge
geven - vier verschillende 
versies om precies te zijn 
- met afbeeldingen uit de 
stripverhalen van Sjors 
en Sjimmie. De vier ver
schillende zegels hebben 
alle een waarde van 80 
cent en komen in drie 
verschillende verschij
ningsvormen voor: 
- een blokje van twee ze
gels met de zegels 'walk
man' (links) en 'zeepkist
auto' (rechts); 
- een blokje van 10 zegels 
(twee kolommen van vijf 
zegels): 'in-line skates' 
(linkerkolom) en 'zeep
kistauto' (rechterkolom); 
- een postzegelboekje 
met vijf zegels: links twee 
zegels in het type 'walk
man' boven elkaar; 
rechts daarvan twee ze
gels in het type 'hangend 
aan een ballon' (boven el
kaar) en geheel rechts 
bovenaan twee 'labels' 
met de hoofden van Sjors 
& Sjimmie in drie decen
nia (jaren '50, '60 en 'go) 
en daaronder een zegel in 
het type 'walkman'. 
De zegels zijn ontworpen 
door Harald Slaterus uit 
Arnhem. Alle waarden 
hebben een liggend for
maat. 

In de tabellen op deze pa
gina vindt u de belang
rijkste druktechnische 
gegevens van het blokje 
van twee, het blokje van 
tien en het boekje van vijf 
Sjors & Sjimmie-zegels. 
In aanvulling daarop kan 
nog de volgende infor
matie worden verstrekt. 

Blokje van twee 
Op alle randen van het 
drukvel staan tussen de 
blokjes enkele snijlijnen; 
in de vier hoeken zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande snijlijntjes. Op 
de zijranden, ter hoogte 
van de rijen i, 4 en 7, 
staan paskruizen. Er is 

één Brunner-balk boven
aan geplaatst. In zwart 
gedrukte krabbels zijn te 
zien ver rechts van blokje 
30 ('Jos'), naasteen 
zwart'trappetje'. Verder 
is een horizontale lijn ver 
links naast blokje 26 aan
gebracht. 
In de rechteronderhoek 
van elk blokje staat een 
copyright-aanduiding 
van 'Big Balloon'. 

Blokjes van tien 
Op het drukvel van de 
blokjes van tien staan 
tussen de linker-, boven-, 
onder- en rechterrand 
tussen de blokken snijlij
nen; in de vier hoeken 
gaat het om twee haaks 
op elkaar staande snij
lijntjes. Op de zijranden, 
halverwege elke rij, zien 
we een paskruis met nog 
een extra paskruis tussen 
de rijen in. Er is één 
Brunner-balk onderaan 
geplaatst. 
Op het modelvel is het 
niet te zien, maar wel op 
de stadiavellen: ver links 
van blok i kunnen krab
bels worden ontwaard 
('Jos') en ver rechts is op 
dezelfde hoogte een hori
zontale lijn zichtbaar. 
Linksonderaan elk blokje 
is een barcode aange
bracht met het nummer 
8714341004703. Ook hier 
vinden we uiterst rechts
onder de copyright-aan
duiding 'Big Balloon'. 
Op het drukvel hebben de 
blokken op de bovenste 
rij van vijf steeds een 
drukvormnummer dat 
begint met een R., en de 
blokken op de onderste 
rij een nummer dat be
gint met L. 

Boekjes van uijf 
Inhoud en kaften van de 
postzegelboekjes met vijf 
Sjors & Sjimmie-zegels 
zijn in Engeland gedrukt, 
bij Walsall Security Prin
ters. 
De kaften zijn door Wal-

SAJVIENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xsAall.nl 
WEBSITE: wvi'w.xs4all.nl/ -dziewon/fila/druktech.htm 

sail tweezijdig bedrukt in 
offset. Het drukvel bevat 
drie rijen van zes 'staan-
de'/'hangende' boekjes 
naast elkaar. Uiterst links 
op het drulcvel zien we 
een verticale Brunner-
balk. De kaften zijn in 
zeskleurenoffset vervaar
digd; de kleuren zijn 
rood, donkerblauw, geel, 
lichtblauw, magenta en 
zwart. 
Voor de inhoud van de 
boekjes, de zegels dus, is 
ook offsetdruk gebruikt; 
de rastermaat is 100. 
Het drukvel bevat vier 
verticale banen van acht 
(horizontale) boekjesin-
houden. Op de bovenvel-
rand staat een 'Brunner-
balk'. Het modelvel, dat 
op 13 juli 2000 is geac
cordeerd, is ongeperfo
reerd. 
Het artikelnummer van 
het postzegelboekje is 
200838. De barcode op 
de kaft heeft als numer 
8714341004857. 
Op alle velranden zijn 
tussen de boekjesinhou-
den snijlijnen aange
bracht. Op de rechtervel-
rand, ter hoogte van de 
boekjesrijen 6/7, zien we 
enkele krabbels en de let
ter 'Lay' in het zwart. 
De drukkleuren zijn geel 
(rasterhoek o graden), 
magenta (45), cyaan
blauw (75) en zwart (75). 
Het donkerblauw van de 
waarde-aanduiding '80 
cent' is ongerasterd. 
Het voor de zegels ge
bruikte papier is niet-fos-
forescent offset-papier 
van Tullis Russell, dat 
voorzien is van PVA-gom 
zonder dextrine [C2]. De 
papierrichting is <-> (lig
gend). Ook de coating 
van het postzegelpapier 
levert een 'violette' reac
tie onder de ultraviolette 
lamp op, ongeacht of 
er in het papier witma
kers hebben gezeten of 
niet. De gomzijde rea
geert 'inert' (geen witma
kers), maar dus anders 
dan de coating aan de 
voorkant. 

Sjors & Sjimmie (blokje van 2) zg-og-iooo 
Bijzonderheden 

Druk van het blokje: 
Drukker/druktechniek 
Drukpersldrukrichting 

Kleuren: 
Kleuren en 
rasterhoeken 

Velrondbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Zegels per blokje 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvormnummers 

Popier en flom: 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
Papierichting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom/fabrikant 

Perjöratie: 
Perforatie/perforatiemaat 
Tanden hor./ver. 
Doortanding blokjes 

Accorderinfl: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

1 © 2000 Filatelie / R.C. Bakh 

blokje van twee met twee verschillende 
Sjors & Sjimmie-zegels van 80 cent 

lESP/vijfkleurenofFset 
Mitsubishi/B(oven) 

1. zwart Ri2o;45° 
2. magenta R120/75'' 
3. geel Ri20/30° 
4. cyaanblauw Ri2o/i5° 
5. rood ongerasterd 

35 (7 rijen van 5 blokjes naast elkaar) i 
2 
onbekend 
niet vermeld 
23 september 2000 
niet vermeld 
niet vermeld 

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

kamperforaat /13"/4: i2'/4 
24/16 
o/d/o/d 

ongeperforeerd / 4 juli 2000 1 
onbekend 

uizen van den Brink | 

Sjors & Sjimoiie (bloki 
Bijzonderheden 

Drukvondez^els: 
Drukker/druktechniek 

; Drukpers/drukrichting 

Kleurai: 
Kleuren 

; en rasterhoeken 

Velrandbijzonderheden: 
Blokjes per drukvel 
Aantal zegels per blokje 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 

! Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Plaats drukvormnummers 

Papier en flora; 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
Papierichting/-doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nahchten gomzijde 
Gom/fabrikant 

Perforatie: 
Perforatie/perforatiemaat 

' Tanden hor./ver. 
Doortanding vellen 

Accorderinfl: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

Blokje van tien met twee verschillende 
Sjors & Sjimmie-zegels 

lESP/vierkleurenoffset 
Mitsubishi/0(nder) 

1. zwart Rj20/45° 
2. magenta Ri2o/75° | 
3. geel Ri2o/3o° ; 
4. cyaanblauw Ri2o/i5° | 

10 (twee rijen van 5 staande blokjes) 
10 
200861 
zegel 10 
23 september 2000 
zegel 10 
L/Riiii L/R1211 L/R1311L/R2432 
naast zegel 3 

De La Rue/HS61630/7% 
fosforescent offsetpapier 1 
<-> (liggend) / Illq | 
-45/45 i 
ja/ia ; 
nee/nee ! 
Dzc (De la Rue) | 

kamperforaat /13'/4:125/4 
24/16 
d/d/d/d ! 

ongeperforeerd / 6 juli 2000 
oni5ekend 

© 2000 Filatelie / R.C. Bakhuizen van den Brink 
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Waar staat deze berg postzegels ? 

Zie bladzijde 663 



PTT POST KOMT MET GRATIS BLAD VOOR 
SERIEUZE POSTZEGELVERZAMELAARS 

äHUfti«&k 
Op 20 oktober, tijdens de 
nationale postzegelmani
festatie Postexzooo in 
Apeldoorn, verschijnt het 
eerste nummer van Collect 
Plus. Het nieuwe blad -
een gratis uitgave van 
PTT Post - verschijnt 
maandelijks en richt zich 
op serieuze verzame
laars. In Collect Plus zullen 
uitgebreide gegevens 
worden opgenomen over 
nieuwe Nederlandse 
postzegels, postwaarde-
stukken en gelegenheids-
stempels. 
Collect Plus nummert 
wordt een overzichts-
nummer van ca. i6 pagi
na's, waarin het gehele 
emissieprogramma van 
2000 nog eens uitgebreid 

onder de loep zal worden 
genomen. Ook wordt een 
volledig overzicht gege
ven van alle postwaarde-
stukken en gelegenheids-
stempels die dit jaar zijn 
verschenen of nog zullen 
verschijnen. Verder komt 
het emissieprogramma 
voor volgend jaar aan 
bod. 
Volgende edities van Col
lect Plus zullen minder 
omvangrijk zijn: het wor
den waarschijnlijk num
mers van vier pagina's 
dik. 
PTT Post geeft al een 
blad uit onder de titel Col
lect, maar dat is voor een 
wat algemener en groter 
publiek bestemd; het is 
ook minder op de actuali

teit gericht. Collect Plus 
heeft tot doel serieuze 
verzamelaars snel op de 
hoogte te brengen van de 
details van nieuwe Ne
derlandse emissies, post-
waardestukken en gele-
genheidsstempels. 
Verzamelaars die het 
blad gratis toegezonden 
willen krijgen kunnen 
zich te zijner tijd voor een 
abonnement opgeven. Bij 
het novembernummer 
van 'Filatelie', dat om
streeks 5 november bij u 
in de bus valt, zal het eer
ste nummer van Collect 
Plus ter kennismaking 
worden ingesloten; in dat 
nummer is ook een ant
woordkaart opgenomen 
waarmee u zich koste
loos kunt abonneren. 

'S PTTOST ; i Q VCH^ 

;«80=^"' 

>ÓÓÓÓM 
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10 OKTOBER: 
DIVERSE EMISSIES 

10 oktober wordt een 
drukke dag voor verza
melaars: er verschijnen 
dan drie verschillende 
emissies: vijf postzegels 

van 8o cent ('Nederland
se dieren') in een boekje 
(twee verschillende ze
gels, verkoopprijs boekje 
f4.-), twee zegels van 80 
cent, gewijd aan het jubi
leum '150 jaar Neder
landse postzegels' en een 

zelfklevende rouwzegel 
van 80 cent. Op het mo
ment dat deze editie van 
'Filatelie' ter perse ging 
waren er nog geen nadere 
gegevens en ook geen il
lustraties voor handen. 
Nog even geduld dus. 

23 SEPTEMBER: 
STRIPZEGELS 2 0 0 0 
(SJORS & SJIMMIE) 

Op 23 september jl. wer
den tijdens de jaarlijkse 
Stripdagen in 's-Herto-
genbosch de nieuwe Ne
derlandse stripzegels ge
presenteerd. De hoofd
personen van de zegels 
zijn de in Nederland heel 
bekende èn bijzonder 
populaire stripfiguren 
Sjors en Sjimmie. Sjors 
(oorspronkelijk 'Sjors 
van de Rebellenclub') be
staat al bijna zeventig 
jaar. In 1932 werd hij in 
Nederland geïntrodu
ceerd. Een echte Hol
landse jongen was Sjors 
die eerste jaren overigens 
niet: het ging namelijk 
aanvankelijk om een ver
nederlandste versie van 
het Amerikaanse stripfi-
guurtje Perry Winkle, gete
kend door Martin Bran
ner (1888-1970). In 1938 
nam de Haarlemse teke
naar Frans Piet (1905-
1996) de strip over. 
Sjors' gekleurde vriendje 
Sjimmie werd door Piet 
pas vijfentwintig jaar la
ter in de strip geschre
ven. Toch is Sjimmie ei
genlijk even oud als 
Sjors, want al in 1932 te
kende Piet een strip geti
teld WoANanQ en Simmie, 
waarin de hoofdrollen 
waren weggelegd voor 
een Chinees (Wo-Wang) 
en een negertje (Simmie). 
De laatste vertoonde een 
opmerkelijke gelijkenis 
met de latere Sjimmie. 
Sjors en Sjimmie hebben 
in de vele tientallen jaren 
van hun bestaan een op
merkelijke metamorfose 
ondergaan en zijn daar
door in de ogen van hun 
jeugdig publiek ook in de 
eenentwintigste eeuw 
nogcool. Robert van der 
Kroft (geb. 1952), de hui
dige tekenaar van de 
strip, komt daarvoor alle 
eer toe; hij hield Sjors & 
Sjimmie up to date. 

Afbeeldingen 
Er zijn op 23 september 
in totaal vier verschillen
de Sjors & Sjimmie-ze-
gels - allemaal van tach
tig cent - uitgebracht. De 
afbeeldingen op die ze
gels zijn ontleend aan 
Stripalbums die werden 
gepubliceerd in de jaren 
'50 ('zeepkistauto'), '60 
('hangend aan een bal
lon'), '80 ('walkman') en 

'90 ('in-line skates'). 
De vier versies zijn ver
deeld over drie verschil
lende verschijningsvor
men: een blokje (twee 
verschillende zegels: 
'walkman' en 'zeepkist
auto'), een boekje (vijf 
zegels; twee versies: 'wal
man' en 'hangend aan 
een ballon') en een velle
tje (tien zegels, twee ver
sies: 'in-line skates' en 

, 'zeepkistauto'). 

Ontwerper 
De Stripzegels 2000 zijn 
ontworpen door Harald 
Slaterus uit Arnhem. Sla
terus is sinds 1989 als 

' zelfstandig ontwerper 
werkzaam. Hij heeft di
verse boeken, catalogi, 
huisstijlen en affiches op 
zijn naam staan. Slateris 
ontwierp eerder de ten-
niszegel (meteen foto 
van Richard Krajicek). 

Overige gegevens 
De zegels zijn zolang de 
voorraad strekt, maar ui
terlijk tot I januari 2002 
verkrijgbaar. U kunt de 
zegels nog tot en met 30 

I juni 2002 voor frankering 
gebruiken. 
De blokjes van twee en 
het velletje van tien wer
den gedrukt bij Joh. En
schedé in Haarlem; het 
boekje van vijf (plus twee 
labels) is vervaardigd 
door Walsall Security 
Printers in Engeland. 
Van het blokje van twee 
werden 1.3 miljoen exem
plaren gedrukt (2.6 mil
joenzegels). Het velletje 

i van tien is in een oplage 
van 1.45 miljoen exem
plaren vervaardigd (14.5 
miljoen zegels). Van het 
postzegelboekje werden i 
miljoen exemplaren ge-

! drukt (5 miljoen zegels). 
De gedrukte oplagen, uit-

I gesplitst naar de vier ver
schillende versies: 
'Zeepkistauto': 8.55 mil
joen exemlaren; 

I 'Hangend aan een bal
lon': 2 miljoen zegels; 
'Walkman': 4.3 miljoen 
zegels; 
'In-line skates': 7.25 mil
joen zegels. 
De zegel waarop Sjors en 
Sjimmie aan een ballon 
hangen wordt dus waar
schijnlijk het schaarst: de 
oplage van die zegel is 
nog geen kwart van de 
het meest voorkomende 
zegel, die met het strip-
tweetal op in-line skates. 
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LEOPOLD III, HELD 
OF VERRADER? 

Koningskwestie ^ojoor geleden noQr dromotiscl^ hoogtepunt 
D O O R J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

640 

Leopold was de oudste zoon 
van koning Albert I en ko
ningin Elisabeth {aßeelding 

i ) , die bij zijn geboorte op 3 no
vember 1901 de namen Leo
pold, Philippe, Karel, Albert, 
Meinrad, Hubert, Marie Miguel 
had gekregen. Hij bracht zijn 
jeugd door m Brussel, aanvan
kelijk m een woning aan de We-
tensschapsstraat, maar sinds 
1909 op het Paleis van Laken 
[afbeelding 2). In dat jaar volgde 
Leopold's vader diens oom Leo
pold II op. 

GEWOON SOLDAAT 
Het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog en de snelle op
mars van de Duitsers dwongen 
de koninklijke familie zich terug 
te trekken [afbeelding'}). Leo
pold werd samen met zijn broer 
Karel en zus Marie-josé overge
bracht naar Engeland, maar 
keerde korte tijd later weer te
rug naar België. Hij smeekte 
zijn vader om mee te mogen 
vechten. Koning Albert gaf de 
dertienjarige toestemming om 
als gewoon soldaat het leger in 
te gaan om te helpen bij het 
aanleggen van versterkingen en 
loopgraven. Verder mocht hij 
deelnemen aan oefeningen van 
het twaalfde Infanterieregiment, 
maar hij werd in 1915 weer naar 
Engeland gestuurd, waar hij 
aan de befaamde kostschool 
van Eton ging studeren. Slechts 
in de vakanties kwam hij over 
naar het kleine stukje onbezet 
België, waar zijn ouders de hele 
oorlog bij de Belgische troepen 
verbleven. 

Na de wapenstilstand in no
vember 1918 vergezelde Leo
pold hen op hun reizen naar de 
steden die de Duitsers vier jaar 
bezet hadden [afbeeldingen 4 en 
5). Het feit dat koning Afbert tot 
het laatste moment in België 
was gebleven, had grote indruk 
op de bevolking gemaakt. Over
al werd het koninklijk gezin 
daarom enthousiast onthaald. 

GEDEGEN OPLEIDING 
Na de oorlog werd Leopold 
leerling aan de Koninklijke Mili
taire School in Brussel, waar hij 
ook werd onderwezen in vakken 
die hem als koningvan pas 
zouden moeten komen, zoals 

Op 11 augustus 1950 droeg de Belgische koning Leopold 

III zijn bevoegdheden over aan zijn oudste zoon prins 

Boudewijn. Een jaar later deed Leopold definitief afstand 

van de troon. Het was het trieste einde van een 

koningsschap dat gekenmerkt werd door grenzenloze 

populariteit en oneindige verguizing. 

grondwettelijk recht, geschiede
nis en Nederlandstalige cul
tuur. Hij volgde colleges aan de 
universiteiten van Cent en Luik 
en maakte tal van binnen- en 
buitenlandse studiereizen. Zo 
maakte hij kennis met de Ver
enigde Staten, Brazilië, Egypte 
en Belgisch Congo. Waarschijn
lijk was Leopold de eerste, en 
tot nu toe enige Belgische ko
ning, die zo goed op zijn toe
komstige taak was voorbereid. 
In 1926 trouwde Leopold met 
prinses Astrid, de dochter van 
prins Karel van Zweden en prin
ses Ingeborg van Denemarken 

[afbeelding 6). Met de innige 
omhelzing, waarmee Astrid Le
opold begroette bij aankomst in 
België, veroverde ze meteen de 
harten van de meeste Belgen. 
Enkelen hadden hun reserves, 
omdat de prinses belijdend pro
testantswas, maar toen zij in 
1930 overging tot het katholieke 
geloof verdwenen ook de laat
ste twijfels. Leopold en Astrid 
vormden een droompaar, waar
mee de Belgische monarchie 
een sterke troef in handen had. 
In 1930 kon dan ook vol ver
trouwen het eeuwfeest van het 
koninkrijk gevierd worden, ze

ker toen in dat jaar ook nog een 
troonopvolger, Boudewijn, 
werd geboren [afbeelding j). 
Eerder had prinses Astrid het le
ven geschonken aan een doch
ter, prinses joséphine-Charlotte 
en in 1934 zou nog een zoon, 
prins Albert, worden geboren 
[aßeeldlngS). 

POLULAIRE VORSTEN 
Datzelfde jaar sloeg het noodlot 
toe. Koning Albert kwam om 
het leven tijdens het beklimmen 
van de rotsen van Marche-les-
Dames [afbeelding g). Hij werd 
opgevolgd door Leopold, die op 
zijn Vlaamse onderdanen diepe 
indruk maakte door niet alleen 
de eed op de grondwet m het 
Frans en Nederlands af te leg
gen, maar ook een toespraak te 
nouden in het Nederlands. Het 
vorstenpaar was ervan door
drongen dat ook de koninklijke 
kinderen het Nederlands goed 
moesten beheersen. Daarom 
stuurden ze hen in de zomerva
kantie naar Noordwijk om met 
Nederlandse kinderen te spre
ken. Tijdens die vakanties 
kwam prinses Juliana geregeld 
even langs om met hen te spe
len [afbeelding 10). 
Koningin Astrid bracht met 
haar sprookjesachtige verschij
ning de mensen in extase [af
beelding 11). Dit in combinatie 
met een sterk sociaal gevoel en 
een neiging om onverwachte 
dingen te doen, zoals met de 
kinderen wandelen in het park 
of met ze naar een parade te 
gaan kijken tussen het gewone 
volk, zorgde ervoor dat ze op 
handen gedragen werd. Groot 
was dan ook de schok toen zij m 
1935 bij een auto-ongeluk m het 
Zwitserse Küssnacht om het le
ven kwam, nog geen dertig jaar 
oud [afbeelding 12). De koning 
zelf had de wagen bestuurd en 
was de macht over het stuur 
kwijtgeraakt. Met de verwondin
gen nog duidelijk zichtbaar liep 
hij enige dagen later achter de 
baar van zijn overleden vrouw. 
De aanblik van een intens ver
drietige koning maakte diepe in
druk op de Belgen, die zelf ook 
zeer aangeslagen waren. 

AUTORITAIR 
Leopold verloor zijn vrouw op 



Boven 1 Koningin Elisabeth en 
koning Albert I, de ouders van 
Leopold Onder 3 Koning Albert 
bleef de gehele oorlog bij zijn 
troepen in België 

Rechts 2 Het Paleis 
van Laken residentie 
van de Belgische vor 
sten Op de onderste 
rij IS Leopold III afge 

beeld met zijn twee 
zonen de koningen 

Boudewijn en Albert 
II Op de bovenste nj 
zijn de eerste drie ko 

ningen van het Ko 
ninkrijk der Belgen te 
zien Leopold I Leo 

pold II en Albert I 

« KONlNG^BEFrr ë 
EN f U N LEGER » 

l»9t8 Links 4 /5 Overal waar de ko 
ninklijke familie in igi8 ver 
scheen werd ze enthousiast be 
groet Blijde intochten waren er 
in Brugge en Brussel 

Links 6 Ansichtkaart met 
het huwelijksportret van pnn 
ses Astrid en prins Leopold 

^Mariäqe a Bruxelles Palais de Bruxelles 
Novembre 1926 

1 Huwelifk te Bru isel - Paleis van Brussel November 1926, 

iBIid^ 
M K > o I V. 

Boven 7 Het jubeljaar ig;)0 
kreeg extra glans toen prinses 
Astrid het leven schonk aan 
een troonopvolger, prins Bou
dewijn 

Rechts 8 Prinses Josephine 
Charlotte ontfermt zich over 

haar broertje prins Albert 
Deze geïllustreerde briefkaart 
werd uitgegeven na het over 

lijden van hun moeder en 
verkocht met een toeslag voor 
het fonds ter hennnering aan 

koningin Astnd 

Uiterst links 9 Door een 
noodlottig ongeval kwam ko 
ning Albert om het leven 
Links 10 Pnnsesjuliana be 
zocht de prinsenkinderen ge 
regeld toen ze in Noordwijk 
verbleven 
Rechts 11 Koningin Astnd 
met prins Boudewijn een 
beeld zoals de Belgen dat 
graag zagen 
Uiterst rechts 12 Astrids dood 
bracht net zo'n schok teweeg 
als het overlijden van pnnses 
Diana ruim zestigjaar later 

IL AA RR lo Pnncetse Josepftine Charfolfe et Ie Pnnce ds lieg» 
HH KK HH Pnnjes Josephine Chorlotte en de Pnnj von tuifc 
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een moment dat hij haar steun 
zo hard nodig had. Het land 
verkeerde in een economische 
crisis en het opkomend fascis
me maakten het leven van de 
vorst niet eenvoudig [ajbeelding 
13). De politieke situatie in Bel
gië was verre van stabiel en Leo
pold schoof zijn ongenoegen 
niet onder stoelen of banken. 
Partijleiders kregen de wind van 
voren en het gebeurde zelfs dat 
de koning via een gepubliceer
de brief een minister-president 
vermaande. Het is niet zo ver
wonderlijk dat de vorst, met zijn 
bij tijd en wijle autoritaire nei
gingen, bij verschillende politici 
niet bepaald geliefd was. Bij de 
bevolking echter was hij bijzon
der populair en met name de 
Vlamingen en katholieken wa
ren zeer ingenomen met hun 
vorst. 

OORLOG 
En toen werd het 10 mei 1940. 
Duitse troepen overschreden 
zonder enige waarschuwing de 
Belgische grenzen. Koning Leo
pold III was als opperbevelheb
ber, onmiddellijk nadat hij het 
bericht had ontvangen, naar het 
legerhoofdkwartier vertrokken 
om leiding te geven aan de ver
dediging van zijn land, zoals 
zijn vader een oorlog eerder 
ook had gedaan. Het voorbeeld 
van koning Albert zou voortdu
rend in Leopolds achterhoofd 
blijven. Er was dan ook geen 
sprake van dat hij de strijd van
uit het buitenland zou voortzet
ten, wat zijn ministers van hem 
eisten. Zij wilden dat de koning 
met hen zou uitwijken naar 
Frankrijk, wat Leopold weiger
de. Het was, zo meende hij, zijn 

1$- Het monument, opgericht ter her
innering aan de achttiendaagse veld
tocht plaatste Leopold te midden van 
zijn soldaten als symbool van de dap
pere weerstand van het Belgische leger 

plicht om bij zijn leger en zijn 
volk te blijven. Op 28 mei kwam 
Leopold tot de conclusie dat 
verder vechten tegen de over-
machtige Duitse vijand weinig 
zin meer had: het Belgische le
ger capituleerde {aßeelding 14). 

KRIJGSGEVANGENE 
De koning beschouwde zichzelf 
als krijgsgevangene van de 
Duitsers en gafook aan dat hij 
het lot van de Belgische solda
ten wilde delen. Zij het dat hij 
niet weggevoerd werd naar een 
kamp, maar als 'gevangene' 
kon wonen in het Paleis van La
ken. Het Belgische volk bewon
derde zijn koning en vond 
steun in het feit dat hij niet net 
als zijn ministers naar Frankrijk 
was gevlucht. De populariteit 
van Leopold was nu groter dan 
ooit [aftieelding 15). In het bui
tenland daarentegen begon 
men een lastercampagne tegen 
de vorst. De Franse minister
president Reynaud noemde Le
opold een verrader en achtte 
hem medeverantwoordelijk 
voor de tegenslag die het Fran
se leger te verduren had. De 
Belgische ministers zetten zich 
eveneens aftegen hun koning, 
in de hoop zo te voorkomen dat 
allein Frankrijk verblijvende 
Belgen als vijand gebrandmerkt 
zouden worden. Ook de Britse 
premier Winston Churchill (af
beelding 16) keerde zich in felle 
bewoordingen tegen koning Le
opold en drong er bij koning 
George VI op aan om alle ver
leende koninklijke onderschei
dingen in te trekken. De Britse 
koning weigerde en bleef achter 
zijn Belgische ambtgenoot 
staan; ook hij zou nooit uit zijn 

land willen vertrekken [ajheel-
dingy). 

ONDUIDELIJKHEID 
Over de werkelijke houding van 
Leopold tijdens de oorlog zijn 
de meningen tot op de dag van 
vandaag zeer verdeeld. Vast 
staat dat de koning in de meida
gen van 1940 als opperbevel
hebber grote indruk heeft ge
maakt, maar hoe hij zich als ge
vangene van Laken gedroeg en 
wat nij dacht is voor een groot 
deel in nevelen gehuld. Zeker is 
wel dat door zijn tussenkomst 
de levens van vele joodse on
derdanen zijn gered. Ook zijn 
moeder, koningin Elisabeth, 
heeft een aantal malen deporta
ties kunnen voorkomen [afbeel
ding i8). Het is dus beslist niet 
zo dat de koning antisemitische 
gevoelens koesterde, wat in 
sommige geschriften wel wordt 
beweerd. 
Aan de andere kant is inmid
dels vast komen te staan dat 
Leopold al vrij snel na de capi
tulatie contact probeerde te 
zoeken met Adolf Hitler (afbeel
ding 79). Onlangs werden bewij
zen gevonden dat Leopold al op 
22 juni 1940 een telex verzond 
om een onderhoud aan te vra
gen. Op die dag hadden de 
Fransen gecapituleerd en kreeg 
maarschalk Pétain toestem
ming om een Frans marionet-
tenbewind in een deel van 
Frankrijk in te stellen [afbeelding 
20). Gezien het tijdstip waarop 
de telex werd verzonden, be
staat het vermoeden dat Leo
pold het voorbeeld van Pétain 
wel had willen volgen. Tot een 
onderhoud kwam het echter 
niet eerder dan novemben94o. 

" the Germans did a monstrous thing They 
resorted to a merciless bombardment on a 
colossal scale of the open town of Rotterdam 
one of the worst cnmes of mihtary hLstory " 

— EN vanKleffens 
Netherlands Minister of Foreign Affairs 

dankzij bemiddeling van zijn 
zuster, inmiddels gehuwd met 
kroonprins Umberto van Italië, 
dat een bondgenoot van Duits
land was [afbeelding n). De offi
ciële versie is dat Leopold 
kwam pleiten voor een betere 
voedselvoorziening in België, 
verlichting van de financiële 
druk en vrijlating van Belgische 
krijgsgevangenen. Hitler zou 
eventuele collaboratie ter spra
ke hebben gebracht, maar Leo
pold had geweigerd daarop in 
te gaan. Aan het eind van het 
gesprek had Hitler hem verze
kerd dat hij op geen enkele ma
nier de Belgische dynastie zou 
raken en dat zijn status als 
krijgsgevangene zou blijven be
staan. Later zou Hitler echter 
aan de Duitse ambassadeur in 
België hebben gezegd dat hij 
'deze koning niet kon gebruiken 
en dat het noodzakelijk was om 
ook aan dit koningshuis een 
einde te stellen'. Uit de versla
gen die van het bezoek zijn ge
maakt valt niet onmiddellijk af 
te leiden dat de koning meer 
wilde dan officieel werd bekend 
gemaakt. Tegenstanders van de 
vorst beweren echter dat tussen 
de regels lezend er wel degelijk 
uit opgemaakt kan worden dat 
Leopold pleitte voor een eigen 
politieke rol onder Duitse hoe
de. Het bezoek aan Hitler zou 
de koning in elk geval na de 
oorlog zeer worden aangere
kend. 

TWEEDE HUWELIJK 
Wat nog meer kwaad bloed zet
te bij vele Belgen was het huwe
lijk dat de koning op 11 septem
ber 1941 in het diepste geheim 
aanging met de vijftien jaar jon-

"Despite the solemn pledges made to the world, 
the German Empire has attacked Belgium, 
which has always remained loyal and neutral " 

— Leopold III 
King of Belgium 

Boven: 13. Extreem rechtse groeperingen probeerden zoals hun buitenlandse 
voorbeelden ook in België aan de macht te komen. Rechts: 14. Op io mei 1^40 
vielen Duitse troepen de Lage Landen binnen. Leopold III had altijd de neutra
liteit van zijn land verdedigd, maar Hitler had daar geen boodschap aan. 

nen. Leopold UI had altijd de neutra
had daar geen boodschap aan. 

16. Churchill was een van 17 George VI weigerde 18. Koningin Elisabeth wist na de oorlog worden venveten, 
de buitenlandse leiders die om de Britse onder- door tijdig te protesteren te ook al is nooit helemaal duide-
de houding van de koning scheidingen van Leo- voorkomen dat verschillen- lijk geworden of Leopold mefr 
laakten en hem een verra- pold af te nemen en de joodse landgenoten wilde dan officieel bekend is ge-
der noemden bleef hem steunen. werden gedeporteerd. maakt. 



gere, niet-adellijke Lilian Baals. 
Het feit dat hij als krijgsgevan
gene wenste te leven, had hem 
niet belet om een verhouding te 
beginnen deze jonge vrouw. De 
koning wenste het nuwelijk al
leen kerkelijk te laten inzege
nen, omdat een burgerlijk hu
welijk bij afwezigheid van het 
kabinet te veel constitutionele 
problemen met zich mee zou 
brengen. Na enkele weken 
bleek Lilian zwanger en haar 
vader eiste nu ook een burger
lijk huwelijk, omdat er alleen 
dan sprake was van een wettig 
huwelijk. Ondanks alle bezwa
ren kwam Leopold aan de wens 
tegemoet, maar hij bepaalde 
dat zijn vrouw geen koningin 
zou worden en dat hun naKO-
melingen geen aanspraken kon
den maken op de Belgische 
troon. Op 6 december 1941 
werd het burgerlijk huwelijk vol
trokken. Dit gebeurde wederom 
in het geheim, maar in een her
derlijk schrijven dat vanaf de 
kansel werd voorgelezen maak
te kardinaal Van Roey het huwe
lijk bekend [aßoeeld'mg22). Niet 
alle Belgen waren ingenomen 
met dit nieuws. Men verweet de 
koning dat hij de nagedachtenis 
van de geliefde koningin Astrid 
had bezoedeld en men begon 
de aard van Leopolds krijgsge
vangenschap in twijfel te trek
ken. De kinderen van Leopold 
en diens moeder waren daaren
tegen wel blij met de nieuwe 
echtgenoot van hun vader. Vol
gens prins Boudewijn bracht Li
lian de lach weer terug op het 
paleis. 

SPANNINGEN 
Op 6 juni 1944, D-day, begon 

de bevrijding van West-Europa, 
maar het bracht het koninklijk 
gezin geen geluk. Daags erna 
werd het gezin naar Duitsland 
weggevoerd. Aanvankelijk werd 
Leopold van de rest geschei
den, maar door optreden van 
Lilian stonden de SS-ers door 
wie ze werden begeleid toe dat 
ze weer herenigd werden. In 
maart 1945 moesten ze vertrek
ken naar Oostenrijk, waar ze op 
7 mei 1945 door de Amerikanen 
werden bevrijd (o/beeW/ng 23). 
Er was echter geen sprake van 
dat Leopold onmiddellijk weer 
naar België kon terugkeren. Zijn 
broer Karel [afbeelding 24) was 
na de bevrijding van België 
door het teruggekeerde kabinet 
benoemd tot regent en hij gaf in 
niet mis te verstane bewoordin
gen te kennen dat de koning 
voorlopig maar beter in Oos
tenrijk kon blijven. Het was het 
begin van een jarenlange touw
trekkerij. De gemoederen liepen 
hoog op in België tussen voor-
en tegenstanders van de ko
ning. Met name de socialisten 
en communisten waren fel ge
kant tegen de terugkeer van de 
man in wie zij een verrader za
gen. Het gekrakeel zou voortdu
ren tot de zomer van 1950 en 
het zou België op de rand van 
een burgeroorlog brengen. Uit
eindelijk moest een referendum 
uitkomst bieden, maar cijfers 
zijn maar cijfers en iedereen in
terpreteerde die op eigen wijze. 
De uitslag van de raadpleging 
van 12 maart 1950 liet als zoda
nig niets dan duidelijkheid zien. 
Een ruime meerderheid van de 
Belgen, 57.7 procent, was voor 
terugkeer van de vorst. In zeven 
van de negen provincies was er 

een meerderheid, in sommige 
van die zeven een nipte, maar 
in andere een zeer ruime. De 
twee provincies waar een zeer 
grote meerderheid tegen Leo
pold stemde, waren beide 
Waals en de afwijzing van de 
koning was daar dramatisch. 
Dit was voor de socialistische 
vakbond en socialistische partij 
onder aanvoering van Paul 
Henri Spaak het signaal om 
zich krachtig tegen de terugkeer 
van de koning te verzetten. Zij 
zetten hun eis kracht bij door te 
dreigen met een algemene sta
king. 

TERUGKEER 
Op grond van de uitslag meen
de Leopold nietten onrechte 
dat hij nu naar huis kon terug
keren, wat hij op 22 juli 1950 on
der grimmige omstandigheden 
dan ook deed, samen met de 
prinsen Boudewijn en Albert. Er 
braken stakingen uit en vecht
partijen tussen voor- en tegen
standers. Er vielen doden. Het 
kabinet, dat voornamelijk uit 
voorstanders van Leopolds te
rugkeer bestond, zag maar één 
mogelijkheid om de rust te la
ten terugkeren: de koning 
moest alsnog aftreden. Na een 
moeilijke nachtelijke sessie was 
de vorst daartoe dan toch be
reid. Hij stemde toe slechts nog 
in naam koning te zijn en zijn 
bevoegdheden over te dragen 
aan zijn zoon Boudewijn, die de 
titel 'koninklijke prins' kreeg en 
als regent zou optreden. Na een 
jaar, bij het bereiken van zijn 
meerderjarigheid, zou Boude
wijn koning worden. Op 11 au
gustus 1950 legde Boudewijn 
de eed op de grondwet af, na

dat hij een dag eerder benoemd 
was tot luitenant-generaal, de 
hoogste rang in het leger. Een 
klein jaar later, op 31 juli, deed 
Leopold definitief afstand van 
de troon. De grote spanningen 
waren inmiddels verdwenen en 
de rust was weer hersteld [af
beelding 2^). 

ZWIJGEN 
Nog jarenlang echter waren er 
vele geruchten over de invloed 
die Leopold en Lilian achterde 
schermen op de jonge koning 
zouden hebben. Pas toen in 
1960 koning Boudewijn in het 
huwelijk trad met Dotïa Fabiola 
de Mora y Aragon en Leopold 
en Lilian het koninklijk paleis 
verlieten, kwam er een einde 
aan die verhalen [afbeelding 26). 
Leopold heeft zich in het open
baar nooit meer uitgelaten over 
de oorlogsjaren. Hij stierf op 10 
decemben983 diep betreurd 
door zijn weduwe (afbeelding 
27). Zij is een van de weinige 
overlevenden die precies weten 
wat er is gebeurd in die donkere 
oorlogsjaren, maar ook zij blijft 
tot op de dag van vandaag zwij
gen als het graf 

Jeffrey Croeneveld 

Geraadpleegde bronnen: 
Ter verdediging van Leopold III ' 
Roger Keyes, Leopold III, Complot 
tegen de koning, deel 2 1940/1951, 
Tielt 1988. 
Ter beschuldiging van Leopold III: 
Evrard Raskin, Prinses Lilian, de 
vrouw die Leopold III ten val bracht, 
Antwerpen/Baarn 1998. 
En verder: 
M.C. Schenk, J.B.Th. Spaan, Vor
stenhuizen in onze tijd, Baarn 1963. 

20. Volgens critici 
wilde Leopold het 
verraderlijke gedrag 
van maarschalk Re
tain navolgen. 

21. Prinses Marie-José drong ^2 Kardinaal Van Roey stond 
er bij Leopold op aan om met vanaf het begin achter het twee-
Hitler te gaan praten. ^^ huwelijk van de koning 

Onder:2^. Op pjuli ig^i legde Boudewijn als koning de eed op de 
grondwet af. Het tijdperk Leopold was nu echt ten einde, de rust m het 
land was weer teruggekeerd. 
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Onder: 26. Na het huwelijk 
van koning Boudewijn en ko
ningin Fabiola vertrokken Le
opold en Lilian uit het ko
ninklijk paleis en daarmee 
eindigden ook praatjes over 
hun invloed. 

" ^ A l AINX-

23. De bevrijding van België 
vond al in de zomer van 
ic)44 plaats, Leopold was 
toen nog gevangen in het 
buitenland. 

24. De regent, prins Ka-
rel, gedroeg zich steeds 
meer als het staats
hoofd HIJ liet postzegels 
ontwerpen met zijn beel
tenis, maar zij werden 
nooit uitgegeven. 

Links- en rechtsonder. 27. Op 10 december ig&-^ stierf de 
omstreden koning Er kwam een rouwzegel, een nieuwe 
waarde van het type 'Poortman' in zwart, en er werd een 
speciaal herinneringsstempel vervaardigd. Tijdens de ko
ningskwestie waren er Belgen geweest die demonstratief de 
zegels met de koning onderste boven op hun brief hadden 
geplakt. 
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LUFTHANSA 
Het 40jarig bestaan van 
de IL18 zou worden her
dacht met een speciale 
vlucht van Berlijn naar 
Erfurt v.v. [i] Helaas 
kreeg men geen vergun
ning en ging het feest 
niet door. 
Op 12 juni 2000 was er ter 
gelegenheid van de inter
nationale luchtvaartten
toonstelling ILA 2000 een 
vlucht met een toestel van 

hettypeJU52 [2]. 

BALLONPOST 
In België werden in de af
gelopen zomer weer twee 
ballonvaarten georgani
seerd: op 29 en 30 juli in 
Beklo en op 5 augustus m 
SintNiklaas [3]. Op 20 
juli jl. was er een ballon
vaart in Tsjechië [4]. 

ZEPPELINPOST 
Het eeuwfeest van de 

:J.E.C.M. DEKKER 
2770 AB BOSKOOP 

Zeppelin werd in Duits
land uitvoerig herdacht; 
ik liet daar al iets van zien 
in de vorige aflevering 
van deze rubriek. Er wer
den bij onze Oosterburen 
maar liefst zes verschil
lende stempels gebruikt, 
waarvan er hier twee zijn 
afgebeeld [5, 6]. 

JUerLEUMVLUCHT 
In Zwitserland is her
dacht dat zestig jaar gele

den voor het eerst werd 
gevlogen tussen Locarno 
en Rome. Daar moest na
tuurlijk wat aan gedaan 
worden. De Zwitsers en 
Italianen leverden geen 
half werk: drie prachtige 
enveloppen en een dito 
kaart waren het gevolg. 
Twee van deze stukken 
zijn hier afgebeeld [7, 8]. 

KOM LANGS! 
Op 21 en 22 oktober 

wordt weer de jaarlijkse 
Dag van de Aerofilatelie 
gehouden. Dat gebeurt 
net als vorig jaar in het 
Aviodome op Schiphol. 
Op beide dagen is de sa
mensteller van de Filate
lierubriek 'Luchtpost
nieuws' aanwezig. Mocht 
u vragen, opmerkingen, 
suggesties of klachten 
hebben, schiet hem dan 
eens aan; hij staat u graag 
te woord. 

LÜFTPOST 

40 3 ihre IL 18 m OL 
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Nederland 
Suriname 

Nederlandse Antillen Aruba 
Select/Stadspost 

Nederland 
Postzegels, Blokken, Boekjes van Nederland 
leveren wij, zolang deze bij de post verkrijgbaar zijn, 
tegen de nominale waarde. 

FDC's, Postzegelmapjes, Maximumkaarten en EDB's 
zijn ook via het loket leverbaar. 

Produkten van de Filatelistische Dienst IffW v( 
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
mapjes 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 ca ff. 117,50, afhankelijk van de 
koers van de Antilliaanse gulden. 

Munten en muntsets van de Nederlandse Antillen 
leveren wij voor dezelfde prijs als de Rijksmunt. 

Aruba 
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. 
f-let loket levert ae postzegels, blokjes, boekjes, 
FDC's en postzegel mapjes voor deze vastgestelde prijs 

Postzegels van Suriname zijn maximaal 3 jaar 
aan de post. Er zijn geen munten en/of jaarsets. 

Select-/Stadspost 
Postzegels, Blokjes, 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 ä 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 



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

Geliefd bij uele ucrzamclaars: de prachtige Duitse zegels, geuJijd aan een aantal glorieuze Zeppelinuaarten. 

De Zeppelin is terug 
De meeste filatelistische 
tijdschriften slaan de 
maand augustus over; zo 
ook ons eigen 'Filatelie'. 
Maar voor de redacteur 
die in deze maand een 
tijdschriftenoverzicht wil 
maken betekent dat dat 
hij nog maar eens moet 
kijken in eerder versche
nen bladen, op zoek naar 
artikelen en berichten die 
hij moest laten liggen bij 
gebrek aan ruimte in zijn 
rubriek. Zo kan men - vrij 
naar CruijfF- van ieder 
nadeel toch een voordeel 
maken. 
In Der Briefmarken-
Spiegel van juni en au-
gustus(dit blad komt in 
die maand dus wèl uit) 
wordt aandacht besteed 
aan de terugkeer van de 
Zeppelin. Het juninum-
mer maakt melding van 
het feit dat een eeuw ge
leden, om precies te zijn 
op 2 juli igoo, het eerste 
luchtschip van graaf Fer
dinand von Zeppelin van 
de oevers van het Meer 
van Konstanz het lucht
ruim koos. Tijdens de 
luchtvaarttentoonstelling 
die in april 199g in Stutt
gart werd gehouden was 
er een speciale vlucht met 
een Zeppelin NT (de let
ters 'NT' staan voor Neue 
Technologie) met bijbeho
rende postverzending, 
maar de laatste jaren zijn 
al herhaalde malen Zep-
pelinvluchten gemaakt. 
In het augustusnummer 
gaat de redactie van het 
Duitse blad nogmaals 
uitvoerig in op de ge
schiedenis van de Zeppe
lin-luchtvaart en de pos
tale activiteiten daar om
heen, met mooie illustra
ties en een literatuurop
gave. 

Monumentale zegels 
Het Oostenrijkse Bonds
blad Die Briefmarke van 
april brengt een uitge
breid en mooi geïllus
treerd artikel over Tsje-
choslowaakse culturele 
monumenten op de post
zegels van die republiek. 

die het tegenwoordig 
zonder het Slowaakse 
landsdeel moet doen. De 
jonge staat begon al ter
stond bij zijn oprichting 
met een serie frankeerze-
gels die het beroemde 
Hradcany-paleis in Praag 
als afbeelding hadden. 

niet in de catalogus opge
nomen) particuliere 
eerstedagenveloppen en 
andere bijzondere con
verts. 
Nederland had drie, Ne-
derlands-Indië twee spe
ciale zegels. Hoewel er 
wel padvinders uit Cu-

leuen, dan komt dejamboree 
naar Nederland te hebben 
meegezongen, brachten 
de artikelen in De Postzegel 
aardig wat oude herinne
ringen naar boven. 

Feest in Zwitserland 
Het jubileum 'anderhalve 
eeuw Zwitserse postzegels' 
mag natuurlijk niet onge
merkt passeren.In Gib
bons Stamp Monthly van 
april beschrijft James 
Mackay uitvoerig de eerste 
twaalf filatehstische jaren 
van de Zwitserse republiek, 
van lokale tot nationale 
post, van Bazelse duifjes en 
kantonnale zegels met het 

In negenticn-drie-zeuen, dan zuljeujat beleven.. 

Slechts een kleine greep uit de vele Tsjechoslouiaakse zegels diegetuigen van de monumentale gcbouujcn van dat 
land. 

In de loop van de jaren 
voor en na de Tweede 
Wereldoorlog zijn tien
tallen postzegels met af
beeldingen van monu
mentale gebouwen uit 
alle delen van het land 
uitgegeven. Het bewuste 
artikel beschrijft er vele, 
ook die op postwaarde-
stukken. 

Jamboree-nostalgie 
Ons Belgische zusterblad 
De Postzegel presenteert 
in zijn edities van juni en 
juli twee korte artikelen 
over de Wereldjamboree 
die in augustus 1937 op 
het landgoed Vogelen
zang bij Bloemendaal 
werd gehouden. De au
teur, A.H. Springer, weet 
heel wat aardige details 
te vertelen over de post
zegels, de stempels en de 
vele (niet-officiële en dus 

bekende bondswapen tot 
de geliefde 'Zittende Helve
tia', in het plaatselijke 
spraakgebruik de Strubels 
genaamd. Prachtige ze
gels, maar voor de heden
daagse (beginnende) ver
zamelaar zijn ze onbereik
baar geworden. 
Ook Der Briefmarken-
Spiegel van juni gaat op 
die toer en maakt ons lek
ker met afbeeldingen van 
mooie, zeldzame oude 
Zwitsers. Ook in de filate
lie geldt het gezegde 'Geen 
geld, geen Zwitsers'... 
Het eerder genoemde 
Oostenrijkse blad Die 
Briefmarke van juni doet 
het anders: ter gelegen
heid van het Zwitsers jubi
leum werd deze zomer in 
St. Gallen een grote natio
nale postzegeltentoonstel
ling gehouden onder het 
motto 'De fascinatie van 
het verzamelen'. NABA 
2000 is als u dit leest al 
weer maanden achter de 
rug, maar ik wil hier toch 
nog wijzen op het artikel 
Schwerpunkt St. Gallen, dat 
in Die Brieftnarke het in de 
artikeltitel genoemde kan
ton aan de hand van post
zegels en stempels uitvoe
rig beschrijft. 

Zes vierkante kilometer 
Sinds 1704 waait de Union 
Jack op de vesting van Gi
braltar en hoewel de Brit
se aanwezigheid op 'de 
rots ' al heel lang omstre
den is ziet het er naar uit 
dat dit een van de weinige 
Britse overzeese gebie
den is waar die vlag zal 
blijven wapperen. Filate-
listisch gezien is het een 
boeiend gebied en dat 
wordt nog eens aange
toond in een artikelen
reeks die deze zomer in 
Gibbons Stamp Monthly 
te vinden was. 

De postzegeltentoonstelling NABA 
2000 m Zu;itserland leverde on
der andere deze mooie envelop op. 

ragao en Suriname deel
namen, kwamen er geen 
Jamboreezegels van die 
Overzeese Gebiedsdelen 
uit. In Nederlands-Indië 
was zelfs een speciaal 
stempel in gebruik met 
de slagzin Koop Jamboree-
zegels en er waren ook 
speciale luchtpostenve
loppen. Voor uw redac
teur, die zich erop kan 
beroepen destijds luid
keels het lied In negentien-
dne-zeuen, dan zulje wat be-
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Gibraltar gebied uan maar zes 
vierkante kilometer met een inte
ressante postaleäeschiedenis .. 

De eerste eigen postzegels 
van Gibraltar, een gebied 
zo'n zes vierkante kilome
ter, verschenen in 1886. 
Voordien, vanaf 1856, wa
ren de Spaanse zegels offi
cieel in gebruik. De Spaan
se post rekende voor brie
ven van Gibraltar naar 
Spanje een extra laag tarief, 
met als gevolg dat heel wat 
Spaanse post over de grens 
werd gebracht, om in Gi
braltar te worden gefran
keerd en daar te worden 
gepost. De Britse Postmaster 
betrok ook Spaanse post
zegels en kreeg zelfs vier 
procent korting, zodat de 
Britse post niet voor niets 
hoefde te werken. Vanaf 3 
september 1857 werd Gi
braltar bevoorraad met En
gelse postzegels. Vanaf 
1889 heeft het gebied een 
periode gehad met eigen 
postzegels, die waarden 
vermeldden in Spaanse en 
Britse valuta. Een ideaal ge
bied voor specialisten; in 
Engeland bestaat dan ook 
een aparte studiegroep. 

Dubieuze koploper 
Ter afsluiting van de sectie 
'Buitenland' in deze ru
briek nog een klein be
richt uit het blad van de 
vakbond FNV. Wie klaagt 
dat zijn buurtpostkantoor 
of agentschap wordt op
geheven (en zulke gelui
den zijn tegenwoordig aan 
de orde van de dag) kan 
zijn ongenoegen beves
tigd zien dankzij het nu 
volgende staatje. Het over
zichtje (ontleend aan ge
gevens van de Wereldpos
tunie) vermeldt het aantal 
inwoners per postkantoor 
in een aantal landen: 

Zwitserland 1.96I 
Groot-Brittannië 3.089 
Finland 3.198 
Oostenrijk 3.304 
Frankrijk 3.421 
Italië 4.102 
Zweden 4.908 

Duitsland 5.641 
Nederland 6.493 
Verenigde Staten 6.997 

Nog even en we staan aan 
de wereldtop, dankzij het 
beleid van Postkantoren bv! 

Omstreden kaarten 
De Loupe uit Leusden be
steedt in nummer 10 aan
dacht aan de postwaarde-
stukken van het type 
'Moed, Beleid en Trouw', 
jubileumbriefkaarten die 
tegelijk met de 'Kronings
zegel' van een gulden wer
den uitgegeven op 6 sep
tember 1898, de datum 
waarop koningin Wilhel
mina werd gekroond. De 
bedoeling was om, waar 
nodig, met de meerop
brengstvan de kaarten de 
financiële nood te lenigen 
van dragers van de Militai
re Willemsorde. Dat niet 
iedereen gelukkig was met 
deze briefkaarten viel te le
zen in de filatelistische 
pers: het was een schande 
dat voor deze onderschei
den groep personen moest 
worden gebedeld en in het 
buitenland zou men kun
nen concluderen dat Ne
derland slecht omzag naar 
deze groep gedecoreer
den. De kaarten werden 
uitsluitend via de boek
handel verkocht. 

Bethune dubbel geëerd 
Een gemeenschappelijke 
postzegeluitgifte van Ca
nada en de Volksrepu
bliek China is er niet ieder 
jaar. Geen wonder dat die 
gebeurtenis, die in iggo 
plaatsvond, in nummer 
127 van China Filatelie 
wordt besproken. 
De eer van deze gemeen
schappelijke postzegeluit
gifte viel te beurt aan dr 
Norman Bethune, die in 
1890 werd geboren en die 
in de jaren 1938 en 1939 
indrukwekkend veel me
dische hulp bood aan het 
Chinese volk. China had 
in 1960 dit eerbetoon aan 
Bethune al laten vooraf
gaan door een serie post
zegels ter gelegenheid van 

diens zeventigste geboor
tedag. De Chinese en de 
Canadese eerstedag-
envelop van deze uitgifte 
sieren de omslag van het 
verenigingsblad. 

Aflevering 49 
De Aero-Philatelist van de 
vereniging 'De Vliegende 
Hollander' gaat in het au
gustusnummer verder 
met de serie 'Luchtpost
geschiedenis' en behan
delt in deze negenenveer-
tigste(!) aflevering de 
luchtvaartroutes uit Ne-
derlands-Indië in 1940 en 
1941. Hoewel het onder
werp eerder in filatelisti
sche tijdschriften is be
handeld, kwam er recent, 
in de maanden september 
tot en met november 
199g, zoveel nieuw 
archiefmateriaal aan het 
licht dat dit het opnieuw 
aan de orde stellen van 
het onderwerp recht
vaardigde. Het artikel is 
mooi geïllustreerd met 
een groot aantal afbeel
dingen van interessante 
poststukken uit deze 
periode. 

Stickereimarke 
NABA 2000 in St. Gallen 
(Zwitserland), een post
zegeltentoonstelling on
der het motto Faszination 
des Sammelns, werd onder 
meer bezocht door een lid 
van de postzegelvereni
ging Drielandenpunt uit 
Vaals. De bewuste verza
melaar brengt daarover 
verslag uit in het medede
lingenblad van zijn ver
eniging. Er waren deelne
mers uit Zwitserland (ui
teraard), Duitsland en 
Nederland. Filatelistisch 
nieuwtje van de Zwitserse 
PTT was de zogenoemde 
Stickereimarke, een gebor
duurde postzegel. U heeft 
er eerder over kunnen le
zen in 'Filatelie'. Tegelijk 
met NABA 2000 werd ook 
een postzegeltentoonstel
ling van en voor de jeugd 
gehouden, met enkele in
teressante inzendingen 
uit Nederland. 

Norman Bethune bezî  met zijn heilzame luerk, hier̂ cportretteerd op een 
kleunde Chinese prent. 

Predikantendochter 
De geschiedenis van Emi
ly Hobhouse komt uit
voerig aan de orde in 
nummer 62 van hetBe-
stuursbulletin van de 
NVPV. Emily werd in 
i860 geboren als dochter 
van een Engelse predi
kant. Ze volgde in haar 
jeugd een opleiding als 
sociaal werkster. Toen 
rond 1900 het bestaan 
van Engelse concentratie
kampen in Zuid-Afrika 
aan het licht kwam 
stichtte zij een noodleni-
gingsfonds. 
Ze zamelde geld, voedsel 
en kleding in voor de 
slachtoffers. Over haar 
ervaringen schreef ze een 
boek getiteld Tlie Brunt of 
War, dat zo schokkend 

Predikantendochter Emily Hob
house u;as sterk betrokken bij de 
concentratiekampäeuan^encn in 
Zuid-Afrika. 

was dat veel boekhande
laren weigerden het te 
verkopen. In Engeland 
werd zij doodgezwegen, 
maar in Zuid-Afrika 
geëerd. Ze stierfin 1926; 
haar stoffelijk overschot 
is herbegraven bij het 
Vrouwenmonument in 
Bloemfontein. 

Kosovo 
Het Belgische maandblad 
De Postzegel van de Ko
ninklijke Vlaamse Bond 
van Postzegelverzamelaars 
(KVBP) besteedt in num
mer 613 aandacht aan de 
verschijning van vijf post
zegels voor Kosovo. De ze
gels werden uitgegeven 
door het overgangsbestuur 
van de Verenigde Naties 
UNMIK en werden met 
toestemming van de lokale 
autoriteiten gedrukt in 
Frankrijk. Ze zijn bestemd 
voor alle niet-militaire 
frankering van post voor 
binnen- en buitenland. 
Het artikel besluit met de 
uitroep Een meuw Europees 
postzeflelland is^eboren'. 

Vreemd duo 
Meer interessant filatelis
tisch nieuws uit België valt 
te lezen in nummer 136 van 
Bondsnieuws, het officiële 

blad van de Koninklijke 
Landsbond der Belgische 
Postzegelkringen (KLBP). 
Het blad behandelt onder 
andere de bezetting van de 
Kanaaleilanden en toont in 
het artikel een waarschijn
lijk zeer zeldzaam post
stuk, waarop postzegels 
voorkomen met zowel de 
afbeelding van de Engelse 
koning als die van de Duit
se dictator Adolf Hider! 

Nog meer Zeppelins 
Het lijkt wel o fe rvoor de 
filatelie in België geen va
kantieperiode geldt, want 
er is nog meer nieuws uit 
België! Hetjulinumraer 
van De Gazette van de Fi
latelie, het tweemaande
lijks magazine van de 
Gentse Filatelistenbond, 
herinnert ons aan de 
Zeppelins van graaf Ferdi
nand Adolf August Hein
rich von Zeppelin. Tijdens 
de hiervoor al gememo
reerde tentoonstelling 
NABA 2000 was een speci
aal stempel in gebruik ter 
gelegenheid van de Dag 
van de Luchtvaart op 24 
juni 2000. Op 13 juli ver
scheen er in Duitsland een 
postzegel waarop het eer
ste luchtschip is afgebeeld. 
Voor wie luchtschepen als 
filatelistisch thema verza
melt is dit artikel een must. 

Heilige Berg 
Hermes, blad van de post
zegelvereniging Grieken
land, verhaalt in het au
gustusnummer de bewo
gen geschiedenis van 
Mount Athos, de Heilige 
Berg. Mount Athos maakt 
deel uit van het schierei
land Chalkidiki ten zuid
oosten van Thessaloniki. 
In het gebied waren ach
tereenvolgens de Turkse, 
Griekse en Russische pos
terijen actief Het artikel 
wordt uitvoerig geïllus
treerd met stempels, post
zegels en ansichtkaarten. 

De heilige berg Athos (rechtsbouen) 
domineert het schiereiland luaarop 
ook de sterkgeisoleerdc monniken
republiek Athos t£ uinden is 
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Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, 
Madame Curieplein 78,4834 
XS Breda, ©076-5650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Briellc-
Westuoorne; H.G.T.M. Over-
beek, Sluysstraat 14, 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, 7721DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719. 
Delft: 
WP DeIJt; J.C. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 

2624 CR Delft, ©015-
2564838, e-mail: hans-
muis(5)casema.net. 
Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; 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 PT 
Amsterdam, ©020-6932064. 
Dieren: 
FV'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperio: 
FV'DeGlobe';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'DeGlobe'; LH. Peters, G 
Grootestraat 36, 700g 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 BA Dron
ten, ©0321-313760. 
Drunen: 
PV'Philatron'; A.C.G. van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; J.J. Gubbels, 
Rijdt 36, 6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoo rt: 
FV'DeGlobe';A.C. Dijke, De 
Ganzenpoel 50, 6932 LG 
Westervoort, ©026-3115271. 

Echt: 
Phil.Ver. Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051 LB 
Maasbracht, ©0475-468369, 
e-raail: henk_vogels®)ya-
hoo.com. 
PhVGelre-Gulick/Echt; P. 

Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KXEcht, ©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Evoposf; L.P.C. Smits, 
LM. Osterlinghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV'DeGlobe'; G. Ridstaat, Wil-
terdinkstraat 22, 6712 EC 
Ede. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; H.J. Kuiper, Bronbeek
straat 60,7151 EK Eibergen, 
®0545-4752i7-
Eindhoven: 
PCE; H.J. Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414. 
Philips PV; R. Arts, Hegge-
ranklaan 15, 5643 BP Eindho
ven, ©040-2117972. 
Eist: 
FV'DeGlobe'; M.B.P.Boeve, 
Rijnstraat 109, 6686 MK 
Doornenburg, ©0481-
425543-
Emmeloord: 
IV Philatelica; J.J. Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903. 
Emmen: 
P.V. Emmen;G. de Vries, 
Veldakkers56,7841AH 
Sleen, ©0591-361814. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica; 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. Renkenlaan4, 
8162 HREpe, ©0578-
627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M. 
van Soest, Berloherhof 15, 
6i32SNSittard, ©046-
4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad 
a/h Haringvliet, ©0187-
611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
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 Ach±oven, 
Zwaluwstraat 17, 7471HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PVGonnchcm f o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPVGoudü.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 
Philatehca Den Hoafl, Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC De Kring , L H Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079-
3510424 
Shell Tc Werue afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slmgelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV Vredestein , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV s-Gravenhage e o ,J Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
IVPhilatclica,D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229 
PVGroningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EW Gronin-
gen,©050-50i8234 

H 

Haarlem: 
NVPV, vacant 
IVPhilatclica.H J Hooning, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980 
HFV Op Hoop van Zegels', L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
IVPhiIatelica, 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, 
Houtrijkstraatg, 1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PVHarderudjk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV De Philatelist, D Kannmg, 
Gerard Doustraat7, 3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PV Heerenueen G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHVHeerhugowaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 
6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 

Heeze: 
FilateheHeeze, J van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, L C h Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
P V Helleifoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
PV De Helm, Helmond en Om
streken , T A J Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492-534793, e-mail pzv-
dehelm(ä)planet nl 
WPVHelmond,; Neggers, 
Van 'tHofFstraat4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BKZwijndrecht 
Hengelo (O)-
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473 
Hertogenbosch: 
s-HertOflcnbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GB Vught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV Black Pennij.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: 
IVPhiIatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekschciDaard, Th N H 
van Leeuwen, O van Noort-
singel II , 3262 EK Oud-
Beijerland, ©0186-617706 
Holten: 
NVPV, T Koopman, Bor-
keldsweg6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PC Hoogeveen, H J Ruiter, Sa-
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHV Hoogezand Sappcmecr, J H 
Bos, J W Frisolaan 31, 9602 
GG Hoogezand, ©0598-
351485, E-mail, I bos@ 
wxs nl 
Hoorn: 
NVPV Afd West-Friesland, 
J L M LeBlansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©0229-
231458 
Philatelica Hoorn e o , O J Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229-231803 

K 

Kampen: 
IVPhiIatelica,) G Fidder, Gal-
lestraat 43,8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatiDijk/Rijnsburg, mw 
W P Blok van Duijvenvoor-
de, Romemenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071-
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B I W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©045 5415088 
Klimmen: 
PhV tFaheurke ,HI Raes, 
Schalenboschweg37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797 

L 

Langedijk: 
IVPhiIatelica, S Ligthart, 
Anna van Saksenstr ig, 1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764 
Leerdam: 
NVPV, H Steygerwalt, Voor-
waartsveld 75,4142 DE Leer
dam, ©0345-619473 
Leiden: 
IVPhilotelico,R.KJHegen-
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LVVPV, Ene van Rooij, Jan de 
Weertstraat4o, 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 lo i , 3834 ZD Leus 
den, ©033-4941823 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
Zanten-Willemsen, P C 
Hooftstraat 7,7131 WE Lich
tenvoorde 
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, 
6269 AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727 
PVZuid Limburg, A Thewissen, 
Koningsplein lo i C, 6224 EH 
Maastricht, ©043-3625194 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV Waterland , R.J Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV, H A van Krimpen, Van 
Bemmellaan 70, 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 Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica,JMG vanMul-
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, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443 E-
mail j a lauretl3)planet nl 
FV Nouiopost, W J M Goos-
sens, Vendeherstraat 15, 
6562 NA Groesbeek, 
©024-3974654, 
e-mail 
w j m goossens{a)cheno nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat 35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand , J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, L Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door-
werth, ©026-3335732 
Oosterhout: 
OVPV, B W J Keiler, Scha
pendries 127,4901 HM Oos
terhout, ©0162-423311 
Ootmarsum: 
PVOotmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD De-
nekamp, ©0541-351936 

P 

Purmerend: 
IVPhiIatelica, H Zwertbroek, 
van IJsendijkstraat 195,1442 
CK Purmerend, ©0299-
426576 
Putten: 
PV'Telstar, H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij-
kerk, ©033-2452484 

R 

Raalte: 
PVRaalte, E Bakker, Melisse 
21, 8101 CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FVDeGlobe,WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV Filucro , P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Ko 
ningsland 71, 6991DH Rhe-
den, ©026-4951534 
Rhenen: 
FV De Globe', H Wessel, Pau-
lus Potterhof 23,4033 AN 
Elenden, ©0344-601280 
Roden-Leek: 
IVPhiIatelica,W v d Velde 
Bovenland 10, 9315 PH Ro 
derwolde, ©050-5032608 
Roermond: 
PVRocrmond.C J Wenke, 
Steenweg 11, 6019 AW Wes-
sem, ©0475-562702 
Roosendaal: 
PVRoosendaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194, 4702 VP 
Roosendaal, ©0165 559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat i io , 2984XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©010-
4562597 

ROV Shell Filatelie, J Ooster-
boer, Voorsteven 20, 3181 NJ 
Rozenburg, ®oi8 i 216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, 
Pres Steynstraat 21, 2312 ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhiIatelica, E Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ©0181-
212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BJ Rijs
sen, ©0548-542669, e-mail 
d grunwald(ä)wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsunjk, 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: 
WPVSassenheim, B G Door-
nekamp, Kwekersweg 92, 
2171DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland , P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schijndel: 
SVPV, J van Schijndel, Juha-
nastraat 3, 5482 AK Schijn
del, ©073-5474155 
Sittard: 
FVSittardeo O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Sliedrecht: 
PV Philetica , J van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362TB Sliedrecht, 
©0184-412338 
Soest: 
P V Eemland, mw D Pimen-
tel-Gielen, Colenso 57, 3761 
GH Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhiIatelica, E v d Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhiIatelica, E Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599-612976 
Stichts Overkwartier: 
IVPhiIatelica, R Hajer, Rosari-
umlaan 27, 3972 GE Drieber-
gen-Rijsenburg, ©0343-
517555 

T 

Terneuzen: 
FV Het Watermerk, A H de 
Ridder, Lingestraat 5, 4535 
EP Terneuzen, ©0115-
697125 
PVZceuuJsch-Vlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelmckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
648618 
Tiel: 
PhilatelistendubTiel.B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344-612378 
Tilburg: 
VPTTilburg, W F 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, 
Elbedreef 125, 3562 BN 
Utrecht, ©030-2613733. 
PVUtrecht; G. Hamoen, Mere-
veldlaan 9, 3454 CA De 
Meern, ©030-6663166. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraatg, 
6369BVSimpelveld. 
Varsseveld: 
FV'DeGlobe';H.G.Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FV Veendam e.o.; W.J. van Ba-
vel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV'DeGlobe';C.A.Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Veen
endaal, ©0318-515062. 
PV'Frimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Veen
endaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PCGroot-Veldhouen; 
J.l.J. Deltrap, De Wever g, 
5505 ATVeldhoven, 
©040-2534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 

Venlo: 
P.V.'PhilaVcnlo'; 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: 
Viissingse FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391, 4380 AJ Vlissin
gen, ©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV 'De Philatelist'; A.W. van Fa-
lier, Badweg 28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Nijp, Bartok-
laan 26, 2253 CX Voorscho
ten, ©071-5619107. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, 
van Best, Mgr. 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, 6374 KK 
Landgraaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PV Wecsp e.o.; J.P.J. van Locke
ren, G.H. Breitnerstr. 20, 
1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IV Philatehca; J. de Koning, 
Schoonhout 116,4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilatelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWinsume.o.;0. Hof, De 
Pollen 41, 9989 BZ Warffiim, 
©0595-424685. 
Winterswijk: 
FV 'De Globe'; B.J. Pampiermo-
le, Laan van Hilbelink 44, 
7101WN Winterswijk, 
©0543-521960. 
FV 'De Klomp'; G.J.A. Epping-
broek, Koekoeksr. 16, 7102 
AZ Winterswijk, ©0543-
515408. 
Woerden: 
FV Woerden; W.O. Cornelis-
sen, Luxemburglaan 34, 3446 
AJ Woerden, ©0348-423035. 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de loep'; 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. 

II 

IJmuiden: 
PVIJmmden; 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: 
PVZeeu;olde;G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GRZeewol-
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers '74; J.W.K. 
Fros, Slotlaan 149III, 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 Duiveland; 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: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidla
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zu;artsluis e.o.; 
R. Reijnders, Regenboog
straat 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 

WAT? 6EEN KOFFIE? DAN 
OOK SEEN BRIEVEN! 

KOPPIE KOPPIE, HOOR, 
DIE MENSEN 

z o . DUS DAT NOEMEN 
ZE NOU STOELENDANS 

HAHA, H IJ DACHT DAT 
HET JE VINGER WAS! 

ESEmziIIïQSiEl 

»!,.o;.;#*K".'>i 

Filaquiz 
Wat weet u van postze
gels? Test uw kennis en 
beantwoord oncierstaan-
de vragen. Spiek zo min 
mogelijk in de catalogus. 
De oplossingen staan op 
pagina 683. 

I. Zoeken, zoeken 
Het hieronder afgebeelde 
detail is afkomstig uit het 
zegelbeeld van een Ne
derlandse postzegel. Om 
welke zegel gaat het? 

2. Loop door! 
Jaren geleden kwamen 
'beelddoorlopers' (zoals 
het 'koetje' van 25 cent 
uit 1974) in zwang. Wie 
of wat was het onderwerp 
van Nederlands eerste 
beelddoorloper? 
a. prins Bernhard 
b. de Nederlandse vlag 
c. 25 jaar bevrijding 

3. Beroemd - of niet? 
Waarom werd deze heer 
op een Nederlandse zegel 
afgebeeld? 

4. Hogerop 
Óp welke Nederlandse 
zegel staan twee ladders 
afgebeeld? 

5. Foutje 
Met de hieronder afge
beelde Nederlandse fran-
keerzegel is iets mis. 
Weet u wat? 

neder land 55 c 
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Zwitserland 103.00 
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SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

8. MANIPULATIES DOOR HET OPLOSSEN OF 
WEGKRABBEN VAN HET PAPIEROPPERVLAK 

Zoals u wel zult weten 
kunnen postzegels met 
behulp van verschillende 
technieken worden ge
drukt. Soms wordt er ge
bruik gemaakt van com
binaties van druktechnie
ken. Een voorbeeld. Het 
zegelbeeld wordt gedrukt 
in plaatdruk, een diep
drukmethode. Omdat 
men vervolgens een an
dere frankeerwaarde aan 
de zegel wil toekennen, 
wordt de waarde-over
druk in boekdruk (een 
hoogdrukmethode) óf in 
offset (een vlakdrukme
thode) op het bestaande 
zegelbeeld gedrukt. 
Hoe deze verschillende 
drukmethoden van elkaar 
te onderscheiden zijn zal 
ik wellicht in een toe
komstig artikel voor u 
kunnen verduidelijken. 
Omdat men vroeger voor 
het drukken van de post
zegels behalve verschil
lende druktechnieken 
ook verschillende soor
ten papier gebruikte -
meestal specifiek afge
stemd op de te gebruiken 

druktechniek - kon en 
kan het voorkomen dat 
er, bij het voorzien van de 
oorspronkelijke afdruk 
van een opdruk of een ex
tra bedrukking, achteraf 
problemen ontstonden/ 
ontstaan. 
Eén van die problemen 
kon zijn dat de overdruk, 
door het speciale soort 
papier, naderhand geheel 
of gedeeltelijk losliet als 
het papier met vocht in 
aanraking kwam. 
De meeste moderne pa
piersoorten hebben een 
zogenoemde 'gestreken 
toplaag'. Vroeger was dat 
een bijzonder soort pa
pier, 'kunstdrukpapier' 
genaamd, een soort die 
erg duur was. Vandaar 
dat men dit papier alleen 
gebruikte bij het afdruk
ken van meerkleuren af
beeldingen. 
Toen men op een bepaald 
moment het zogenoemde 
machine-gestreken pa
pier (machine-coated of 
mc-papier) ging fabrice
ren, kon men dat papier 
ook gebruiken voor druk-

J^^^\f\^ ^ / \ ^ ^X-V-nr- -^./VA, 

werk met veel fijnlijn- en 
raster-illustraties, alsook 
voor drukwerk met veel 
kleuren. Tegenwoordig 
worden de meeste tijd
schriften en boeken op 
dat soort papier gedrukt. 
Machine-coated bestaat uit 
een basislaag waarop aan 
één of twee zijden machi
naal een strijklaag is aan
gebracht. In het alge
meen gesproken is dit 
een zogenoemde kalk-ca-
seinelaag. Omdat men 
een ander soort postze
gels is gaan drukken op 
dat zogenoemde gestre
ken papier (me) - er kan 
tegenwoordig met veel 
fijnere rasters, met gede
tailleerdere tekeningen 
èn met veel meer kleuren 
worden gedrukt - zien de 
zegels er veel 'mooier' uit 
dan men voorheen ge
wend was, toen er nog op 
normaal postzegelpapier 
werd gedrukt. 

Manipulaties door oplossen 
uan het papieroppervlok 
Omdat postzegelverza
melaars hun postzegels 
nog steeds van het papier 
afweken waarop ze zijn 

geplakt, kunnen er in be
paalde gevallen proble
men ontstaan. Als het pa
pier te lang (en in soms te 
heet) water ligt, kan een 
gedeelte van de toplaag 
oplossen. Meestal ge
beurt dit oplossen op die 
plaatsen waar geen of 
zeer weinig inkt op het 
papier is gedrukt; de inkt 
beschermt als het ware 
het papieroppervlak. 
Als een verzamelaar deze 
postzegels ziet kan hij of 
zij denken met een bij
zondere zegel of een inte
ressante afwijking van 
doen te hebben. Ik geef 
enkele voorbeelden. 
De kinderzegel van 30+9 
cent uit i960 werd voor 
onderzoek bij mij inge
zonden (ajbeeldmflen 1 en 
2). Omdat de achter
grond ontbrak en de ze
gel afgestempeld was, 
dacht de inzender aan 
een drukafwijking. Niets 
was echter minder waar. 
De zegel had te lang in 
het water gelegen en 
daardoor was blijkbaar 
de toplaag van het papier 
onder de dunste inktpar-
tij opgelost. Het 'aange
vreten', overgebleven 

drukbeeld wijst ook dui
delijk in die richting. Ge
zien de wijze van oplos
sen kan zelfs de gedachte 
opkomen dat hier sprake 
is van manipulatie door 
een 'hobbyist'. De zegel 
is naderhand afgestem
peld. Andere voorbeel
den in deze categorie zijn 
de ajbeeldin^en 3 en 4. 
Afbeelding 5 toont een 
briefstukje met daarop 
twee zegel van 25 cent Ju
liana en projil, gedrukt op 
fosforescerend papier. 
De inzender wilde in eer
ste instantie niet aanne
men dat het bij de linker
zegel om een manipulatie 
gaat. Op het papier was 
echter duidelijk te zien 
dat er een soort lijm op 
de postzegel had geze
ten. Microscopisch on
derzoek met koudlicht en 
ultraviolet-licht leverde 
het bewijs: het oppervlak 
van de linkerzegel was 
duidelijk beschadigd (af
beelding 6). De deformatie 
van het drukbeeld, res
pectievelijk het drukop-
pervlak was mede ont
staan doordat de kleven
de laag - de lijm - de ge
streken laag (van het 

.l3aèlHè\derléip"di 

ïr allo '>l^.^ 
35c neae-land 

Boven- ojbeeldinfl 1, links een 
normolc Kmdenegel uit 19 60 
{NVPH-nummer 74g), rechts een 
cxemplaor met gedeeltelijk opge
loste toplaag De zegel Iijkt op het 
eerste gezicht een spectaculaire aj-
ujijkmg te zijn, maar is dat dus 
met 

Rechts ajbecldmg 2, detail-
opname uan de rechterzegel, het 

aangevreten zegelbceld maakt 
duidelijk dat het hier om een 

cxemplaargaatdatte lang m het 
mater heeftgelegen 

Bouen 5 Een gewone broillezegel (Imks) van 55 cent mt 
1975 (NVPH-nummeri077) en een exemplaar met verduie-
nen achtergrond/tekst, ook hier is langdurig contact met u)a-
ter de oorzaak. Rechts 4 Boven een geuionevierdaagsezegel 
van 40 cent uit 1976 (ISFVPH-nummer 1092), daaronder een 
exemplaar met verdujenen lichtblauuje achtergrond (zie ook 
de broek van het meisje met de rode trui) 

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. 

5 Bnejstukje met twee zegels van 2 5 cent in het type Juliana 'en 
projil' (NVPH-nummer 623) De linkerzegel ziet er uit als een spec
taculaire aJTDijking, maor is dat met Het gaat om een zegel waar

van het oppervlak bestreken is geweest met een soort lijm 

6. Detail van de linkerzegel op het 
briefstukje van ajbeclding 5 De 
vergroting laat de deformatie van 
de drukinkt duidelijk zien 



drukbeeld) van het on
derliggende papier heeft 
afgescheurd. Als zo'n 
oppervlak (de strijklaag) 
vochtig wordt, zal deze 
als het ware af kunnen 
schuiven of iets opschui
ven. Dit is te zien aan de 
bovenzijde van het beeld. 
De ophoging van de over
gebleven strijklaag is on
der de microscoop duide
lijk te zien. Afbeelding 7 
toont aan dat op de plaat
sen waar geen inkt meer 
aanwezig is, de fosfores-
cerende, oplichtende de
len, ook niet meer te vin
den zijn. 
Een ander voorbeeld van 
wat er kan gebeuren als 
een zegel te lang in het 
water ligt zien we op af
beelding 8. De opdruk in 
boekdruk op deze zegel 
van Nederlands-Indië 
(15 cent Wilhelmina 
met glimmende opdruk 
'smalle balk' en de op
druk INDONESIA) laat bij 
een te lang verblijf in het 
water geleidelijk los. Dui
delijk is te zien dat de 
inktresten nog aanwezig 
zijn op de plaatsen waar 
de opdruk is opgelost 
(afbeelding g). Een bijzon
derheid die over het 
hoofd werd gezien zijn 
de resten van de inkt aan 
de achterkant van de ze
gel (afbeelding 10). 

Dit maakt duidelijk dat er 
van 'manipulatie' sprake 
is. 
Dat ook gespecialiseerde 
verzamelaars hun litera
tuur niet altijd goed lezen 
blijkt uit het volgende 
voorbeeld. Een verzame
laar die een zegel van 
i'/i cent van Curasao, 
type Vürtheim, in zijn 
bezit had gekregen dacht 
dat het om iets bijzon
ders ging (afbeelding 11). 
Nu heeft Joh. Enschedé 
het papier voor de zegels 
in dit type destijds, van 
1916 tot 1923, voorzien 
van een speciale toplaag. 
Of, zoals het Handboek 
der Postiuaarden van 
Nederlandsch-Indië aan
geeft: 'wit papier, het
welk door het daarop 
aangebrachte preparaat 
den indruk geeft van ge
vlamd te zijn.' Vroeger 
werd het in de NVPH-ca-
talogus als volgt om
schreven: 'te herkennen 
aan glanzende golvende 
lijnen aan de voorzijde 
van de zegel'. Het papier 
moest ongegomd zijn 
voordat het 'geprepa
reerd' werd. Nadat het 
geprepareerd was werd 
het papier bedrukt. Over 
het algemeen waren de 
gedrukte kleurproeven 
op dit geprepareerde 
papier wat flets, vandaar 

dat men voor de proeven 
niet de bestaande tinten 
moest gebruiken, maar 
iets donkerder, zoals ook 
staat aangegeven in het 
Handboek der Postiuaarden. 
Omdat het prepareren 
vóór het gommen moest 
gebeuren, neem ik aan 
dat men bij Enschedé het 
papier langs lithografi
sche weg van een specia
le, in water oplosbare 
vernislaag heeft laten 
voorzien. Alleen aan de 
hand van een compleet 
vel is (meestal) te zien of 
het vel geheel danwei ge
deeltelijk is voorzien van 
deze laag. Joh. Enschedé 
& Zoonen drukte niet al
leen voor Curasao, maar 
ook voor Nederlands-In
dië en Suriname. Daarom 
komen na 1912 voor deze 
drie gebieden zegels voor 
die op papier zijn gedrukt 
met een zogenaamde los
latende 'tussenlaag' 
(tussen het papieropper
vlak en de onderzijde van 
de drukinkt). De druk
inkt of drukkleur is dus 
niet oplosbaar; de 'tus
senlaag' zorgt ervoor dat 
de bedrukking loslaat! 
Als deze 'tussenlaag' op
lost in water, gaat de ge
drukte kleurige inktlaag 
als het ware zweven; op 
die manier kan bijvoor
beeld een 'afwijking' 

8. Zegel Dan Ncderlands-Indic 
van 15 cent (opdruk Indonesia 
met smalle balk op Wilhelmina-
zegclNVPH-nummer35i); de op
druk is door een (te) lang ucrblijf 
in het ujater gedeeltelijk uan het 
zcgelbeeld losgeu)eekt. 

g. Detail van afbeelding 8. Dat 
het hier om een 'opgeloste' opdruk 
gaat (en niet om een afwijking] 
ujordt aangetoond door hetjeit 
dat er hier en daar resten drukinkt 
op het zegeibceld zijn achtcrgeble-

zoals de hier getoonde 
zegel met 'kopstaande T 
van cenT' ontstaan 
(afbeeldingen 11 en 12). 
Er bestaan ook zegels 
zonder deze 'tussenlaag'; 
die zijn meestal krachti
ger van kleur (ajbeelding 
13). 

Manipulaties door het retou
cheren o/het ueriüijderen van 
drukbeelddelen 
Soms komt het voor dat 
een zegelbeeld van een 
dure zegel, dat wil zeg
gen een postzegel met 
een hoge nominale waar
de of een hoge catalogus
notering, in dezelfde 
kleur is gedrukt als een 
goedkopere zegel. Ver
valsers proberen in zo'n 
geval door het wegkrab
ben van bepaalde zegel-
beelddelen van de goed
kopere zegel (en het inte
kenen van het deel dat bij 
de dure zegel hoort) een 
kostbaarder zegel te 
creëren. Ook hiervan geef 
ik weer enkele voorbeel
den, waarbij ik aanteken 
dat vervalsers meestal 
niet over de kennis be
schikken om het onder
scheid te kunnen maken 
tussen vervalsing en ori
gineel. 
Afbeelding 14 toont een 
Franse zegel van 25 cen
times in het type onge

tande Napoleon III, uit
gegeven in december 
1853. Het gaat om een 
vrij zeldzame zegel, die 
maar kort werd verkocht 
aan de loketten en waar
van het postale gebruik 
ook beperkt bleef. De ze
gel is gedrukt in type i. 
De vervalser heeft echter 
een zegel van 20 centi
mes type 2 van i860 ge
nomen. Omdat hij voor 
zijn vervalsing een waar-
deschild van 25 centimes 
nodig had, gebruikte hij 
een zegel van 25 centi
mes zegel type Cérès uit 
1871 (afbeelding 15). Het 
waardeschild werd uitge
sneden en het papier van 
zowel de zegel van 20 als 
die van 25 centimes werd 
dunner gemaakt. Het 
waardeschild werd ver
volgens in de zegel van 
20 centimes gemonteerd 
(ajbeelding 16). 
Een ander voorbeeld is aj
beelding 17. Hier gaat het 
om een getande zegel van 
15 centimes type Cérès 
(kleine cijfers) van 1871. 
Door het (gedeeltelijk) 
'omschilderen' van de vij
ven in nullen lijkt een 
Cérès-zegel van 10 centi
mes (Frankrijk nummer 
i) te zijn ontstaan (ajbeel
ding 18, volgende pagi
na). Ook is de tanding af
geknipt en werd een vals 

10. Resten drukinkt uan de op
druk 'INDONESIA' uan de uoor-
zijdc hebben zich aan de achterzij
de van dezegel van afbeelding 8. 
afgezet. 

Boven: 11, Zegel van i'/i cent 
type-Vürtheim (Curafao, NVPH-
nummer 46) met 'zu;evende' 
beeldelementen. 

Rechtsbouen: 12. Detail uan 11, 
De 'kopstaande T IS veroorzaakt 
door het oplossen van de tussen

laag. 
Rechts: 13. Dezelfde zegel in de ge
wone druk (zonder tussenlaag); de 

kleur is uiat pregnanter. 

7. Nogmaals het detail van af
beelding 6., maar nu onder de ul
traviolette lamp; de/osforesccren-
delaag is gedeeltelijk verdienen. 

14. Deze ongetande zegel van 25 
centimes uit 18 5 3 m het type Na
poleon III (Yuerf & Tellier 15) is 
kostbaar en daardoor een dankba
re prooi voor het vervalsersgilde. 

15. Om de vervalsing van afbeel
ding 16. te creëren werd het waar-
dedeel van de hieronder a^ebeeldc 
zegel in hettypeCe'rèsgebruikten 
op de Napole'onzegel geplakt. 

16. Vervalste ongetande zegel van 
25 c. in het type Napoleon III; het 
waardedeel van deze zegel is af
komstig uit eenzelfde zegel als af-
gebeeldbiji5. 

17. Oorspronkelijk ujas dit een ge
tande zegel van 15 c. in het type 
Ce'rès (Yvert & Tellier 59); de zegel 
is 'getransformeerd' naar een on
getonde zegel van 10 c. (Y&T 1). 



Stempel getekend. Op de 
achterzijde zijn, om het 
geheel nog echter te laten 
lijken, ook nog drie 
'keur-' of'eigendoms'-
stempeltjes aangebracht 
(Qjbeeldina ig). 

Een derde voorbeeld van 
de methode van weg
krabben en inschilderen 
is de Franse luchtpostze
gel van 50 francs uit 1936 
(qfbeddinfl 20). De afge
beelde vervalsing werd 
aangeboden in een vei
ling. Het opvallende aan 
de zegel was de vreemde 
hoektanding rechtsboven 
en het stempel over deze 
hoek. Nadere bestude
ring van de zegel leerde 
dat het om een vervalsing 
ging. De vervalser maak
te gebruik van het feit dat 
er zegels zijn van hetzelf
de type met de waarde 85 
centimes, gedrukt in bij
na dezelfde kleur als ze 
zegel van 50 francs. 

Boucn-18 Detail uan ajbMmg 
17 de oorspronkelijke maarde 
(15 centimes) van de (oorspronke-
iijkgetande) zegel is 'omgcschil-
derd' tot 10 centimes 
Onder ig Keur-en eigendoms
stempeltjes aan de achterzijde ma
ken de ualse zegel 'nóg echter' 

In het waardeschdd van 
een zegel van 85 centi
mes werd de waarde weg-
gekrabd. Kennelijk ver
dween daarbij teveel pa
pier. De vervalser maakte 
de zegel groter en schil
derde vervolgens met 
speciale groene lak de 
nieuwe waarde, 50 
francs, in (afbeelding 21). 
Over dit 'ware kunst
werkje' heeft hij toen een 
stempel laten plaatsen. 
Dat de vervalsing toch 
vrij gemakkelijk door de 
mand valt danken we aan 
de graveur van deze Fran
se zegels; die wilde on
derscheid maken tussen 
de gravure van de lage 
waarden en de hoogste 
waarde van 50 francs. Hij 
voorzag bij de hoogste 
waarde de cockpitdeur 
van een extra boogje aan 
de onderkant; dat was 
zijn 'geheime teken' 
(afbeelding 22). 

Oude en moderne 
monipulaties 
Zowel 'oude' als 'moder
ne' zegels zijn te manipu
leren; zie de nu volgende 
voorbeelden. 
Bij de zegel van 'U cent 
uit 1907 ('De Ruyter', af
beelding 23) komt de be
kende 'plaatfout' 'streep 
door D' voor, en dus ook 
bij de portzegels in het
zelfde type. Afbeelding 24 
laat die 'plaatfout' - beter 
gezegd 'drukvormbe
schadiging' - in originele 
vorm zien. De beschadi
ging heeft een specifieke 
vorm; het is als het ware 
een meteoor met staart. 
Voor vervalsers een uitge
lezen kans om de plaat
fout na te maken door het 
wegkrabben van wat inkt. 
Meestal zijn zulke verval
singen snel te herkennen 
(afbeeldingen 25, 2 6 en 
27). De vervalsing van af
beelding 26 is mij de afge
lopen jaren en ook recent 
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Bouen 20. Een ualse luchtpostze
gel van Frankrijk (Yuert g. Tellier 
LPi4), de waarde - 50_francs -
ujas oorspronkelijk 85 centimes. 
Deze laatste - ueel goedkopere - ze
gel heeft ongeueer dezelfde kleur 
als de - bijzonder schaarse - zegel 
uan50JTancs Met behulp uan 
een 'omschilderoperatie' ujcrd van 
een relatie/goedkope zegel een 
duur exemplaargecreceerd 

^ ^ ^ ' 

Bouen- 21 Detail uan illustratie 
20 Op de plaats uan de oorspron
kelijke waarde (85 centimes) heeft 
de uerualser de ujaardc '5ofrancs' 
mgeschilderd 
Onder 22. Links het cockpitraam 
op de zegel uan 85 centimes, 
rechts op de zegel uan 5ofrancs. 
In het loatstcgeual heeft degra-
ueur een extra boogje (geheimte-
ken) aangebracht 

Links: 25. Restanten van de De Ruyterzegels uit 1907 (NVPH-
nummers 87 tot en met 8g) werden op 1 november 1907 uit
gegeven met de opdruk 'Pottzegel' (dertien verschillende waar
den). De bij de basiszegel van 'ji cent voorkomende drukvorm
beschadiging 'streep doorD' (afbeelding 24., linksonder) komt 
ook voor bij zeven verschillende opdtukzegels. De beschadiging 
IS vrij gemakkelijk na te maken, zoals wel blijkt uit de hieron-
detgegeven voorbeelden (afbeeldingen 25., 26. en 27.). 

ïï Onder 24 'Streep door 
S letter D'(echt) 

Onder 25 'Streep door 
letter D'(uals op 4rf) 

Onder 26 'Streep door 
letter D' (uals op 41/) 

0^ 

Onder 27 'Streep door 
letter D' (uals op 42^) 

nog diverse malen ter 
keuring aangeboden! 
Vervalsers grijpen soms 
terug naar een afbeelding 
in de Speciaal Catalogus Ne
derland Plaatfouten van 
Van Wilgenburg. Denkt u 
er echter om dat dit over 
het algemeen 'ingeteken
de' fouten zijn, die niet 
exact overeenkomen met 
de werkelijkheid. De fou
ten zijn bewust door de 
auteur aangebracht! 

Een moderne vervalsing 
is de 'verrassingszegel' 
van 1997 (NVPH-num-
mer 1709). 
Afbeelding 28 toont een 
authentiek, postfris velle
tje zonder de 'alumini-
umkraslaag'-bedruk-
king, door mij gekeurd in 
1998. Afbeelding 29 daar
entegen is een vervalsing. 
Ogenschijnlijk is hier 
niet te zien dat er ooit een 
kraslaagbedrukking is 
geweest, maar als we de 

plaats van het ontbreken
de stempeldeel goed be
kijken zien we dat hier 
een bedrukking aanwezig 
moet zijn geweest. De aj-
beeldingen 30 en 31 laten 
respectievelijk een au
thentiek niet-bedrukt 
deel zien en een bedrukt, 
verwijderd deel. Hoe 
zorgvuldig de vervalser of 
manipulator ook te werk 
gaat, bij het oplossen van 
de aluminiumlaag zetten 
zich altijd partikels (zeer 
kleine deeltjes) van de 
aluminiumlaag vast in de 
drukinkt rondom het 
hartje. Om de alumini
umlaag aan te kunnen 
brengen heeft de drukker 
ook een speciale 'blanke 
vernislaag' moeten aan
brengen. Dat duidelijke 
kenmerk van echtheid is 
bij echte zegels te zien en 
ontbreekt bij vervalste 
grotendeels. 

H.W.vanderVlistAIEP 
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Bouen: 28 Vcrrassings-
zegcluclletjeuitigg7 
zonder kraslaag. 
Links 2g. Verrassings-
zcgel uerualst op de 
plaats uan het stempel -
Onder- 50 /31 details 
uan het uelletje uan af
beelding 28. (links) en 
uan een zegel metueru;ij-
derde kraslaag (rechts) 
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—r^^^B^^^H^^VI^HL^^^HII^^^^H^H 
^^U ' ' 'Jam 1 S i S 

^̂ ^̂ 1̂ ^^^^^■H 

1 rL ' : 
\m 'S^' ^ ^ H > Sgm^ 

f i r " ' " ^ ba 1 
Bezoek ons tijdens N.I.P. A. PostzegclbcurS , Bouwcentrum Antwerpen, 30 september t/m 1 oktober 2000 

POSTEX, Amencahal, Apeldoorn, 20 t/m 22 oktober 2000 
En profiteer van onze 

Beursaanbiedingen 
1) Noorwegen 350 jr. Post  postzegelboekje nominaal ± fl. 7,70 
2) Diverse dag van de Postzegel enveloppen 
3) Batumi Wereld Natuur Fonds postzegelboekje 
4) Marshall Islands Vogels blokje 1990 nominaal ± fl. 2,50 
5) Duitsland H.Heine velletje van 10 met rune tekens 

dit velletje is slechts enkele uren aan het postloket verkrijgbaar geweest 
6) Nederland PTT mapjes vanaf nr. 1 
7) GREENPEACE collectie ± 60 zegels en 14 blokje in Leuchturm stokboek 

normaal ruim fl. 200,00 
8) 200 verschillende Walt Disney postzegels 
9) 400 verschillende Walt Disney postzegels 

Wat kunt u nog meer verwachten: 
een uitgebreid stock van Walt Disney zegels 
vele duizenden enveloppen en maximumkaarten van de gehele wereld 
een ruime sortering van leuke aantrekkelijke uitgiften, w.o. veel motief, van de laatste jaren 
uitzoekdozen vanaf fl. 1,00 met daarin vele motief series en blokken 
etc. etc. 

NU 
vanaf 

NU 

cf 
3 1 

>oek 
NU 

fl. 2,50 
fl. 0,75 
fl. 9,95 
fl. 1,50 
fl. 15,00 

nominaal 

fl. 125,00 
fl. 19,50 
fl. 42,50 

Natuurlijk is het onmogelijk om alles mee te nemen vandaar dat wij besloten hebben om binnen

kort "Open Dagen" te gaan organiseren. Wilt U hiervan op de hoogte worden gesteld, vul dan onze 
malinglij st in. U ontvangt dan in ieder geval een leuke filatelistische attentie 



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

KRANTENBANDJES 
UIT BARBADOS 

Er zijn niet veel landen 
meer die voorgefrankeer
de krantenbandjes uitge
ven, maar op het eiland 
Barbados zijn deze post-
waardestukken blijkbaar 
nog in gebruik. We zagen 
een exemplaar met een 
formaat van 127 bij 300 
mm, zwarte druk op ste
vig wit papier met een 
gegomde rand. Het ze
gelbeeld toont een mand 
met bloemen en takken 
waarover een lint gedra
peerd is met de lands-
naam en tweemaal de 
waarde, 15 c. Een vijfre-
gelige tekst geeft aan dat 
dit postwaardestuk uit
sluitend gebruikt mag 
worden voor het verzen
den van kranten of daar
mee gelijkgestelde druk
werken. 

Als kleurrijk contrast to
nen we een luchtpostblad 
dat door dezelfde postad-
ministratie werd uitgege
ven (datum en jaar onbe
kend). 

De voorstelling heeft mo
gelijk betrekking op een 
tropisch carnaval. Het 
blad kan nagenoeg on
zichtbaar gesloten wor
den, doordat de voorstel
ling op de sluitklep naad
loos past op de achter
flap. Het boeket uit het 
zegelbeeld (45 c.) zien we 
terug in de handen van de 
steltloper. 

NIEUWE UITGIFTEN 

België 
Striptekenaar Bob de 
Moor is bij liefhebbers 
bekend als medewerker 
van Hergé, de schepper 
van Kuifje. De Moor te
kende onder andere ach
tergronden voor verschil
lende Kuifje-verhalen. 
Minder bekend (althans 

relli, een toneelspeler die 
voortdurend als amateur
detective aan de slag 
gaat, verscheen in 1950 
in het tijdschrift Kuifje. 

De Post herdenkt dit feit 
met een briefkaart (ko
ning Albert II, nieuwe te
kening), donkergroene 
druk op lichtgeel karton. 
Uitgiftedatum 11 septem
ber 2000. De waardeaan
duiding 'A' staat voor het 
tarief binnenland: mo
menteel 17 frank ofwel 
€0.42. 

Brazilië 
Ter gelegenheid van va
derdag (in Brazilië dit jaar 
gevierd op 13 augustus) 
verschenen twee nieuwe 
binnenlandse luchtpost-
bladen met een getekende 
wens op de binnenzijde. 
Prijs 0,65 r. per stuk. 

Cyprus 
De drie officiële talen van 
Cyprus zijn Grieks, Turks 
en Engels. Dat is goed te 
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Op 9 mei 2000 versche
nen twee luchtpostbla-
den, met in het zegel
beeld (Port Betaald) een 
afbeelding van respectie
velijk de Eliasbrug en de 
Ruthkiabrug. 
Daarnaast is op beide en
veloppen het postzegeltje 
'Kind achter prikkel
draad' van I c. meege-
drukt, waarmee geld bij
eengebracht wordt voor 
het vluchtelingenfonds. 
Op de achterflap van bei
de luchtpostbladen staan 
telkens drie foto's van 
toeristisch interessante 
plaatsen op Cyprus. 

in Nederland) zijn de ei
gen creaties van De 
Moor. Het eerste strip
verhaal over zijn held Ba-
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Finland 
Volgend jaar, op 5, 6 en 7 
oktober 2001, wordt in de 
Finse stad Järvenpäa een 
postzegeltentoonstelling 
georganiseerd door de 
plaatselijke filatelisten-
vereniging, die dan veer
tig jaar bestaat. De Finse 
Post loopt hierop vooruit 
met de uitgifte van een 
geïllustreerde briefkaart. 

Het zegelbeeld (Port Be
taald) toont een stand
beeld van de componist 
Jean Sibelius (van de 
hand van beeldhouwer 
Erkki Fronen); op de 
beeldzijde staat een foto 
van het tentoonstellings
gebouw in Jarvenpaa. 
Omdat deze briefkaart 
niet op de postkantoren 
verkocht wordt, maar uit
sluitend door de genoem
de vereniging, is hier 
sprake van een particulie
re uitgifte. Verzamelaars 
met een abonnement op 
Finse postwaardestukken 
krijgen de kaart overigens 
wel geleverd. 

zien op de aantekenenve-
loppen die op het eiland 
gebruikt worden. 

Het huidige type ver
scheen voor het eerst in 
1989, maar is inmiddels 
voorzien van een opdruk 
in het Grieks en het En
gels om de nieuwe ver
koopprijs aan te geven: 
85 c. De afgebeelde enve
lop is vervaardigd van 
stevig karton en meet 96 

i bij 153 mm (formaat G). 



Frankrijk 
Weer vijf voorgefrankeer
de prét-a-poster-envelop-
pen ter promotie van het 
toerisme, ditmaal in de 
Tarn. 

Graulhct: 
IVliddeleeuwse wijk {Ma
rianne du i4juillet zonder 
waardeaanduidmg); 
Salvagnac: 
Vuurtorenstad 1999-2000 
(idem); 
Cordes sur Ciel: 
(idem) 
Vabre: 
Klokkentoren (1'Euro, 
3 f.); 
Saint-Benoït-de-Carmaux: 
(idem). 

Elke envelop is uitslui
tend te koop op het post
kantoor in de plaats die 
zij tot onderwerp heeft en 
kost 4 francs (dat geldt 
ook voor de enveloppen 
uit Les Landes, waarvoor 
aanvankelijk een prijs van 
3 f. vermeld werd). 

In de postordercatalogus 
van la Poste (derde tri
mester) worden allerlei 
regionale prêt-a-poster-en-
veloppen uit de afgelo
pen jaren wel aangebo
den. Het gaat om de uit
giften met betrekking tot 
Corsica en Parijs uit 1996 
en een hele reeks uitgif
ten uit 1997: Provence, 
Loire, Vendee, Franche-
Comté, Rhóne-Alpes, 
Nord-Pas-de-Calais, Gu
adeloupe, Martinique, 
Guyane en Reunion. 

Korea (Noord) 
De banden tussen Noord
en Zuid-Korea worden na 
jaren van strenge schei
ding weer enigszins aan
gehaald. 

ren springt, omgeven door 
een aantal symbolen uit de 
ruimtevaart (raket, satel
liet, planeten). Ook het 
jaartal 2000 wordt promi
nent in beeld gebracht. 
Een andere Noord-Kore-
aanse millenniumkaart 
(ruimtevaart en andere 
technologie, 0.40 w.) is 
aan de beeldzijde voor
zien van een afbeelding 
waarop een astronaut, 
een militair en verschil
lende muzikanten door 
de lucht vervoerd worden 
in een wagen die getrok
ken wordt door vliegende 
paarden. 

Deze goed verzorgde 
kaarten op stevig kunst
drukpapier staan in 
schril contrast tot de nor
male Noord-Koreaanse 
briefkaarten, die vaak op 
dun, goedkoop papier 
gedrukt worden. Als 
voorbeeld tonen we een 
nieuwjaarskaart (ge
bouw, o.10 w.) met een 
afbeelding van een ty
pisch socialistisch monu
ment: drie gigantische 
handen heffen gereed
schap in de lucht. 

Malta 
Ter gelegenheid van The 
Stamp Show 2000 ver
scheen op 22 mei een 
briefkaart met een dub
bel zegelbeeld: de beide 
Europazegels van respec
tievelijk 16 en 46 c. Het 
gemeenschappelijke Eu
ropamotief, 'Kinderen 
bouwen een toren van 
sterren', wordt links op 
de briefkaart vergroot 
weergegeven. Linksonder 
staat het logo van Malta 
Post en rechtsonder dat 
van The Stamp Show. Ver
koopprijs 62 c. 

De wens tot hereniging 
werd al begin dit jaar uit
gedrukt op een geïllus
treerde briefkaart (duif 
met envelop in de bek, 
1.20 w.), die op de beeld-
zijde voorzien is van de 
slogan 'Eén Korea!', tegen 
de achtergrond van een 
wereldbol waaruit de om
trek van het land naar vo-

Nieuw-Zeeland 
Een envelop met als the
ma America's Cup (zeilen) 
is verkrijgbaar voor 
$ 2.50 per 10 stuks. Daar
naast is er een envelop 
uitgegeven onder de titel 
Point o/Freedom, die 
$4,95 per tien stuks 
kost. 

Polen 
Aan de Poolse luchtvaart
maatschappij LOT werd 
onlangs een luchtposten
velop gewijd met een 
frankeerwaarde van 
5.000 z. 

De voorzijde van de enve
lop toont een tamelijk 
helderblauwe lucht, met 
een opstijgende Boeing 
767 van LOT, die als het 
ware het zegelbeeld in
vliegt. Verkoopprijs 
5500 z. 

Voor liefhebbers van het 
thema 'Schaken': een 
briefkaart gewijd aan het 
vijfentwintigste congres 
van de ICSC, dat van 22 
juli tot 5 augustus 2000 
gehouden werd in Zako
pane. 

i 'él* _s5-! 

Portugal 
De nieuwe standaard
briefkaart die op 2 maart 
2000 in Portugal ver
scheen, heeft als zegel
beeld de Steenarend uit 
de nieuwe reeks vogel-
postzegels. Dubbele 
waardeaanduiding: 52 e. 
en €0.26. In de linkerbo
venhoek van de kaart 
staat een streepjescode, 
daarnaast een oproep tot 
het gebruiken van de 
postcode. 

Rusland 
Uit Rusland ontvingen 
we weer enkele recente 

enveloppen, alle met 
waarde-aanduiding 'A'. 
Klein formaat, tenzij an
ders aangegeven: 

- 'Centrum Marka voor 
postzegels, envelop
pen, briefkaarten en fi-
latelistische producten' 
(formaat DL, bestelda
tum 7-9-1999); 

- 200 jaar Russische sage 
'Lied van Igor' (16-11-
1999); 

- Postkantoor stad Dser-
shinsk (16-11-1999); 

- 450-jarig bestaan van 
de stad Alatyz; gedenk
teken Helden van de 
Sovjet-Unie W. Wet-
winsky en M. Boronin 
(18-01-2000); 

- Tentoonstelling 'Kunst 
op postzegels 2000', ter 
gelegenheid van het 
250-jarig bestaan van 
het theater in Jaroslawl; 

- 55ste herdenking van 
de 'Grote Vaderlandse 
oorlog' (Tweede We
reldoorlog); deze enve
lop is voorzien van een 
bijbehorende wens
kaart. 

Slowakije 
De binnenlandbriefkaart 
met het zegelbeeld 'Be
kende gebouwen in Bra
tislava' van 4 Sk. wordt 
geregeld voorzien van 
een bijdruk op de linker
zijde ter gelegenheid van 
tentoonstellingen en her
denkingen. De verkoop
prijs van dergelijke kaar
ten bedraagt 6.50 Sk. 
Verschillende recente uit
giften zijn thematisch 
bijzonder interessant: 
- EK Voetbal 2000, met 

een kaart van Europa en 
de wapenschilden van 
verschillende nationale 
voetbalbonden, onder 
andere de KNVB; 

- Tweede Wereldoorlog: 
de oprichting van een
heden van hetTsjecho-
slowaakse leger in En
geland, 1940; 

- Filatelie: deelname van 
de Slowaakse Post aan 
de tentoonstelling WIPA 
2000 in Wenen, met af
beeldingen van oude 
brieven. 
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ereldham pi oenschap 
filatelie 

vé plaats. Van 9 tot 15 (ordt de Heizel een Volgend jaar vindt het wereldkampioenschap van de filatelie in 

heil igdom voor elke postzegelverzamelaar. Filatelisten uit de hele wereld komen er hun collectie tonen en 

wedijveren in de internationale competit ie. Gloednieuwe en antieke zegels, uitzonderlijk mooie of zeldzame 

exemplaren, randinformatie, speciale themadagen... Dit is hét filatelistisch evenement om naar uit te kijken. Wenst u meer 

informatie, bel dan 0032/2 512 24 79 of surf naar www.belgica2001.be. Maar zorg vooral dat u Belgica 2001 niet mist. 
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RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Aanwezig bij Postex postzßgelshow te Apeldoorn 
van 20 t/m 22 oktober 2000, evenals bij de 
tentoonstelling "Amsterdam 2000" in de 
Oosterkerk te Amsterdam op 28 en 29 oktober 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, Cura9ao, Suriname, 
Palestina en Israel. 

Zojuist verwierven wij de vermaarde stempel- en brievencollectie van wijlen de heer 
Ferry van Swieten de Blom. 

Een uiterst geringe selectie: 

/l 

^ 

' %?-ct/^ 

Compleet vouwbriefje (met inhoud) verstuurd van Willemstad naar Breda, gefrankeerd met nr 1, plaat III, 
pos.16, afgestempeld Willemstad-C, 26-04-1858. Op a.z. Egyptisch langstempel Dinteloord en rond 
a.k.stempel Breda, 27-4-1858, in rood. ƒ 475,-

C^ /T~^*—^^ 

Complete omslag, zonder tekst, gericht aan Thorbecke, verstuurd van Dokkum naar Den Haag, gefrankeerd 
met nr 3, pos.32, met afstempeling Dokkum-A, 29-4. Op de a.z. rond a.k.stempel 's-Gravenhage 
(?-5-1863)inrood. ƒ7.750,-



RONALD BOUSCHER Mes schaert straat 12 
NL-1077 WS Amsterdam 
tel: 020-6795952; fax: 6794780 
email: bouscher@xs4all.nl 

Lege omslag, gefrankeerd met nr 4, verstuurd van Assen (éénletter proefstempel!) op 28-9-1867 naar 
Groningen, met afstempeling FRANCO-kastje in rood. Op a.z. tweeletterstempel Groningen, 28-9-1867 
in rood. ƒ 775, 

''U 
^ ■■1IHMIIII I I I W W — l " ^ ^ * ^ 

l^/^jr é/^^^ i 

é 

Complete gedateerde omslag, verstuurd vanuit Heerlen, 2471867, naar Brussel (B), gefrankeerd met nr 4, 
plaat II, pos. 13 en nr 6. Op de a.z. zwart transitstempel "HOLLANDE PAR LIEGE", 257, zwart aankomst

stempel Bruxelles 25767 en bestellersstempel 21 in zwart. f 1.750,

mailto:bouscher@xs4all.nl


Gespecialiseerd in Nederland, NedIndië, 
Curagao, Suriname, Palestina en Israel. 

RONALD BOUSCHER 

Xv 

4/ ■ . . 

Z^^—^—'^—^^ 

Couvert verstuurd vanuit Groningen, 15111870, naar Samarang, geüankeerd met nr 121 en nr TIIC, doorgestuurd naar Solo. 
Op de a.Z. rood aankomststempel Samarang, 21121870 en transitstempel Soerakarta 511871 in rood. ƒ 2.750,-

Complete gedateerde omslag verstuurd vanuit Roermond, 24-8-1868 naar Huij (B), geËrankeerd met nr 8IA, vernietigd met 
Franco zonder kastje. Op a.z. transitstempel "HOLLANDE PAR LEGE", 24-8-1868 en aankomststempel Huij 25-8-1868. 

ƒ425,-



RONALD BOUSCHER Messchaertstraat 12 
ML-1011 WS Amsterdam 
tel: 020-6195952; fax: 6194180 
em.ail: bouscher@xs4all.nl 

\ 

Complete omslag verstuurd vanuit Amsterdam 
naar Deventer, gefrankeerd met nr 16, afge
stempeld met Amsterdam Franco-takje, 
3 10-1870 Op de a z zwart bestellersstempel 
A3 en aankomststempel tweeletterstempel 
Deventer m zwart, 6-10-1870 ƒ 5 750,--

mailto:bouscher@xs4all.nl


U I T N O D I G I N G 
U heeft de foto op bladzijde 637 gezien. Deze berg postzegels zijn wij nu aan 
het verwerken en staat al gedeeltelijk te koop in onze nieuwste partijenlijst. 

Als u een van de velen bent die denkt: 
'ik ga wel eens langs bij de Postzegel Partijen Centrale' 

dan raden wij u aan om het nu echt te doen. Wij hebben zitplaatsen voor 

40 personen 
in ons nieuwe kantoor. Er is dus altijd plaats om, onder het genot van 

een kopje koffie of iets fris, gezellig te postzegelen. 
Bovendien krijgt u als u als nieuwe klant gedurende oktober naar ons kantoor 

komt en deze uitnodiging meeneemt een insteekboek cadeau. 

Wat biedt de Postzegel Partijen Centrale in het nieuwe kantoor aan ? 
Meer dan 100.000 Eerste Dag Enveloppen voor fl 1,- per stuk. 

Waaronder veel motief en complete series. 
Meer dan 1.000 verschillende partijen van de wereld vanaf fl 10,- tot fl 15.000,-

Onze partijen zijn ook zeer geschikt voor handelaren 
die beurzen bezoeken of een rondzenddienst verzorgen. 

Wat wij vaak horen van klanten die voor het eerst ons kantoor bezoeken: 
Tjonge,jonge, wat staan hier veel partijen; had \k dat maar eerder geweten \' 

Elke maand verwerken wij ongeveer 100 dozen met partijen van de hele wereld. 
Kom naar Den Haag en zorg dat u ook tot onze snel groeiende klantenkring gaat behoren. 

Tot ziens bij de Postzegel Partijen Centrale. 
Mocht u geen tijd hebben om ons te bezoeken 

VUL DAN ONDERSTAANDE BON IN EN U ONTVANGT EEN JAAR LANG 
GRATIS EN GEHEEL VRIJBLIJVEND ONZE MAANDELIJKSE PARTIJENLIJST ! 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Piet Heinstraat 112 2518 CM Den Haag Tel: 070-3625263 Fax : 070-3625415 E-mail: rstibbe7@ifreeler.nl 

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

Goede parkeergelegenheid vlak voor de deur; fl 2,= per uur. 

* * * * * * * * * * « « * « * * * * * * « * « « :(C************J|^PQ|^||/|^-p|ggQ|^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
PlaaU: Postcode: 
Interessegebieden: OOoktph 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » « « » » 4 : : | , : | , « « : | c * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Vul nu bovenstaande bon in en u ontvangt een jaar lang gratis en geheel vrijblijvend onze volledige partiienliist! 

mailto:rstibbe7@ifreeler.nl


T&T OPENT VOORDELIG LOKET 
VOOR NIEUWTJESJAGERS 

Henk van der Klis: 'Klonten kunnen participant worden' 
DOOR T H O M A S LEEFLANG 

(64 

Thurn &, Taxis is sinds 1985 
gevestigd aan het ruime 
Scheldeplein in de Amster

damse Rivierenbuurt, een van 
de 'betere' w/ijken van de hoofd
stad met mooie huizen inge
klemd tussen luxe winkels. Een 
'traiteur' hier, een kledingboe-
tiek en een prijzig restaurant 
daar en de postzegelgroothan
del van Henk van der Klis dus 
ook. Wie er argeloos binnen
stapt wordt meer dan enthou
siast tegemoet getreden door 
twee luidruchtige langharige 
Belgische herders en door 
Henk en zijn partner Dineke 
Janssen. Want klanten zijn bij 
Thurn & Taxis meer dan wel
kom. 

MEER EIGEN INITIATIEF 
Zoals dat in de gehele fllatelie-
branche het geval is heeft ook 
Van der Klis te maken met een 
wat teruglopende omzet. Het 
publiek kan, zeker nu het digita
le communicatiemedium Inter
net gemeengoed is geworden, 
tegenwoordig zelf gemakkelij
ker aan nieuwe binnen- en bui
tenlandse zegels komen. Van
daar dat het wat minder druk is 
in menige 'stamp shop'. Henk 
van der Klis: 'De maatschappij 
verandert, niet alleen op sociaal 
en economisch gebied maar op 
allerlei gebieden. Tot voor enke
le jaren geleden was er voor de 
postzegelgroothandel als het 
ware nog een taak weggelegd, 
namelijk de handelaren van 
nieuw materiaal voorzien. Nu 
neemt men, meer dan ooit te
voren zelf het initiatief Er wordt 
veel meer aan zelf-import ge
daan dan vroeger. Elk land heeft 
tegenwoordig wel een min of 
meer goedfunctionerende fila-
telistische dienst waar de men
sen terecht kunnen. Zweden en 
Zwitserland liepen wat dat be
treft altijd al voorop maar mo
menteel zijn meer landen voor 
ondernemende filate
listen toegankelijker 
geworden.' 

NIEUWTJESLOKET 
Henk van der Klis wil 
niet passief blijven toe
zien hoez'n bedrijf mis
schien geleidelijk aan af
zakt naar de marge van 
de postzegelhandel. Hij 

Als individu is het mogelijk buitenlandse PTT's te 

benaderen en daar de nieuwe emissies te bestellen. Maar 

me dat probeerde weet dat dat niet zo eenvoudig is als 

het lijkt. Henk van der Klis (51) gaat het anders 

aanpakken. Hij gaat een 'filatelistisch collectief' vormen 

om zo snel en uiterst voordelig buitenlandse postzegels te 

kunnen kopen. Een initiatief van een slim zakenman of 

een wanhopig plan van een naïeve handelaar? 

derneming te nemen. In een 
tijd dat zoveel 'virtuele wizkids' 
met hun 'cybercompanies' zelf
verzekerd een gang naar de 
beurs maken, lijkt het voorne
men van Thurn &,Taxis geniaal 
in z'n eenvoud. Henk: 'Mijn 
idee is: als je een filatelistisch 
'loket' opent waar je van Neder
land, de Antillen, Aruba, Surina
me en van vijftien Nederlandse 
Stadsposten tegen nominale 
prijzen de zegefs gaat leveren, 
dan lever je je klanten een uit
stekende service. Misschien 
wordt het niet meteen een vet-

'Het mes kan aan twee kanten snijden,' zegt Henk van der Klis over zijn 'postzegelhandelparticipatiepla 

heeft in goed overleg met Dine
ke Janssen het plan opgevat een 
soort 'nieuwtjesloket' in zijn 
winkel in te richten waar 
het publiek 

nieuwe uitgiften van zoveel mo
gelijk landen zou kunnen kopen 

tegen een 
scherpe prijs. 
Hij gaat zelfs 
zover dat hij 
'aandelen' 
wil gaan uit
geven, zo
dat de klant 
op die ma
nier de 
mogelijk
heid krijgt 
een be
lang in 
zijn on-

pot maar het mes kan aan twee 
kanten snijden. Mensen nemen 
bij zo'n filatelistisch loket toch 
al gauw nevenproducten mee: 
een catalogus, een stockboek, 
een loep, een pincet, een al
bum, een tijdschrift en ga zo 
maar door. Ook dat is een stuk
je dienstverlening en daar ver
dien je als ondernemer dan ook 
weer iets aan.' 

PARTICIPATIE MOGELIJK 
Henk van der Klis geniet ver
trouwen in de postzegelwereld. 
Vandaar dat hij ervan uit gaat 
dat z'n klanten wel bereid zijn 



vooraf geld te storten voor hij 
tot levering van de gevraagde 
zegels overgaat. 'Voor het im
porteren van postzegels heb je 
vrij veel geld nodig, dat is nu 
eenmaal zo,' legt hij uit. 'Eerst 
moet ik zelf geld overmaken 
aan mijn leveranciers, daarna 
worden de zegels mij toege
stuurd en kan ik op mijn beurt 
weer afleveren wat er is besteld. 
Als de mensen zelf zouden im
porteren moeten ze tenslotte 
ook eerst het geld overmaken. 
Voortaan gaan wij dat voor ze 
doen. De klanten kunnen bij 
ons participant worden, ze stor
ten dan een bepaald bedrag, ze 
verwerven zich 'participatie-
deelname'. Voor de landen die 
ik noemde zijn in Nederland 
zo'n vijfentwintigduizend be
langstellenden. Als de helft 
daarvan met mij in zee gaat, 
dan kunnen zij en mijn bedrijf 
daar al gauw de vruchten van 
plukken.' 

INTELLIGENTERE MENSEN 
Henk van der Klis, die zelf 
scheikunde studeerde en drs. 
èn ing. voor z'n naam kan zet
ten, was voor hij in de filatelie 

filatelie is een van de oudste 
hobbies, die verdwijnt niet zo
maar, daarvoor heeft het zich 
teveel geworteld in onze sa
menleving. De technologische 
ontwikkelingen kunnen nieuwe 
vrijetijdsbestedingen genere
ren, het 'postzegelen' zal blijven 
bestaan.' Van der Klis stelt dat 
filatelisten over het algemeen 
toch tot de groep wat intelligen
tere, oudere mensen behoren. 
'Het is gewoon een wat beter 
gesitueerd publiek,' zegt hij. 'In 
Azië en in het noorden van Eu
ropa wonen de fanatiekste ver
zamelaars. Of de in Nederland 
wonende allochtonen postze
gels verzamelen? Daar vraagt u 
me wat! Ik ken er maar weinig. 
Volgens mij vinden die het ver
zamelen van postzegels volsla
gen achterlijk. Ik merk het aan 
m'n vaste klanten: postzegels 
verzamelen is bijna het symp
toom van een ziekte. Ben je 
eenmaal besmet, dan kom je er 
niet snel vanaf. Hoeveel hebben 
er niet gezegd dat ze in het jaar 
2000 zouden stoppen?! In de 
praktijk is daar niets van te
rechtgekomen. Na een halfjaar 
zaten ze hier weer en zeiden: 'Ik 

Henk van der Klis voor zijn winl(el aan \f)et Amsterdamse Scl^eldeplein 

belandde nog een tijdje tech
nisch adviseur van de Centrale 
Directie van de PTT. Wat zou hij 
de filatelie als bedrijfstak willen 
adviseren? 'Zoals wij het nu 
gaan aanpakken, dat lijkt me 
heel redelijk,' aldus Henk. 'De 

mis het zo, ik blijf voorlopig nog 
even doorgaan!' Zo mag ik het 
horen, dat snapt u.' 
Het kan toeval zijn maar een 
van de twee Belgische herders 
knikt waarachtig instemmend. 

/\ i\l Ü - D U C H Y 
UXEMBOURG 
STAMPS 

LuxemboWg'"i'è'' 
' celebrating its' 

Grand Duke' I 

Special stamp issues 
of 27 September 2000 

Prince Henri will be sworn in i . i 

as Head of State of the Grand Duchy of Luxembou« • " 

A subpi|)|M»njwith,the Luxembourg Post Office will bring you 
new discoveries and new philatelic delights. 

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

with a free illustrated magazine in Engiisb. 

OFFICE 
DSS TIMBRES 

LUXEMBOURG !J**T1 

Office des Timbres 

4, cue d'Epemoy 12992 Luxembourg 

www.philately.lu 

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

LUXEMBOURG 
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Pleose send me further information about the subscription. 
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Street Number. 
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mu^ BIJDRAGE: MARC KLEIJNEN 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE, DEN HAAG 

[10] AFSCHEID EN 
WELKOM 

Op 23 juni nam het hoofd 
collecties Charles Bois-
sevain afscheid van het 
Museum voor Communi
catie, zoals al in eerder in 
Filatelie te lezen was. Bij 
zijn afscheid kreeg hij 
van zijn collega's een ei
gen 'museum' mee, vol 
herinneringen aan die
zelfde collega's. Maar die 
dag mocht niet alleen 
Charles mooie museum
stukken in ontvangst ne
men, ook de afdeling 
Collecties werd enkele 
aanwinsten rijker. 

M&M-doosjes 
Zo zijn M&M-cadeau-
doosjes ontvangen. Deze 
doosjes zijn in igg6 door 
PTT Post in samenwer
king met Mars bv in een 
oplage van 1.500 exem
plaren op de markt ge
bracht. De doos is in twee 
versies uitgebracht: voor 
pinda-M&M's en choco-
M&M's. In de doos zit een 
zakje van de betreffende 
M&M's en een felicitatie-
kaart. Tijdens de proef
periode van 16 september 
tot en met 23 november 
is de doos voor f7.50 ver
kocht in een aantal Ja-
min-, Primera- en Read 
Shop-vestigingen. Het 
gaat om een typisch post-
waardestuk dat aangeeft 
dat PTT Post probeert om 
andere producten op de 

666 

markt te brengen dan 
postzegels of kaarten. 
Doordat de aandacht 
veelal uitgaat naar de 
nieuwe postzegelemis
sies, ontglipt zo'n post-
waardestuk gemakkelijk 
aan de aandacht. Maar nu 
zijn de doosjes gelukkig 
alsnog in het museum te
recht gekomen. 

Gesproken post 
Een van de eerste zaken 
op het gebied van verpak
kingen is de cassettepost 
geweest (1984-1991). Ver
pakt in een gefrankeerde 
kussentjesenvelop kon 
een cassette over de hele 
wereld worden verstuurd 
voor vijf gulden. De cas
sette van tweemaal vijf 
minuten speeltijd kon de 
verzender zelf inspreken. 
Deze gesproken briefis 
nooit echt succesvol ge
weest, omdat het bellen 
naar het buitenland ge
makkelijker was dan het 
opnemen van een casset
tebandje. Bovendien was 
de prijs vrijwel gelijk aan 
de kosten die aan de aan
schaf en verzending van 
een bandje verbonden 
waren, dat wil zeggen: 
als de verzending tot Ne
derland beperkt bleef. En 
dan kon je al snel een uur 
volkletsen of de laatste 
hits verzenden. 
Overigens heeft de cas
settepost een voorloper 
in de Fonopost-automaat, 
die in de jaren dertig tot 

en met 1950 in enkele 
postkantoren stond. Met 
behulp van deze appara
ten kon een boodschap 
van ongeveer 125 woor
den (ongeveer drie minu
ten) worden ingespro
ken. De boodschap werd 
op een klein aluminium 
plaatje gegraveerd. Deze 
plaat stuurde men op in 
de bijbehorende envelop, 
waarbij speciale gram
mofoonnaalden werden 
meegeleverd. De ontvan
ger kon de plaat op zijn 
eigen platenspeler afspe
len, met behulp van de 
meegezonden naalden. 
Met name voor de oorlog 

werden de apparaten veel 
gebruikt om gesproken 
berichten naar familie in 
Nederlands-Indiè te zen
den, omdat telefoneren 
naar het verre oosten 
toen nog erg duur was. 
De reclamekreet was des
tijds dan ook: Doe uw stem 
in een enueloppe' 

Plaatjes gezocht! 
Na de oorlog werd het 
steeds gemakkelijker om 
internationaal te bellen 
en werden de Fonopost-
automaten uit de post
kantoren gehaald. Speci
aal om de soldaten in In
donesië een hart onder 

een origineel Fonopost-
plaatje heeft, want een 
gebruikt exemplaar ont
breekt geheel in onze col
lectie! 

Terug naar de aanwin
sten van 23 juni. De hui
dige postkantoren zien er 
totaal anders uit dan een 
decennium geleden. Wèg 
zijn de gesloten loketten, 
waar je door gepantserd 
glas om een postzegel 
moet vragen. Tegen
woordig kun je zelf een 
heleboel producten uit de 
schappen plukken, net 
zoals in een gewone win
kel (zie afbeelding 2). Deze 

'Zeljbcdicnmjjsportkantoor m Scheueningm, 1970 

Wasplaotje en cnuelop "Stemmen uit Nederland", 1947. 

de riem te steken, werden 
in de periode van 1947 tot 
1950 nog vergelijkbare 
gesproken boodschap
pen verzonden onder de 
noemer Stemmen uit Neder
land (zie ajbeeldmg 1). De 
Dienst Welfare maakte 
opnamen van familiele
den in Nederland in een 
wasplaatje. Deze werden 
gesneden. Deze plaatjes 
werden in een speciale 
envelop met de veldpost 
naar Indonesië ver
stuurd. Lezers die nog 
zo'n plaatje in hun bezit 
hebben - liefst in de ori
ginele envelop - zou ik 
willen vragen contact met 
de auteur van deze bijdra
ge op te willen nemen 
(telefoon 070-3307552). 
Het Museum voor Com
municatie stelt veel be
lang in dergelijke gespro
ken boodschappen en 
heeft op dit moment 
slechts een exemplaar in 
bruikleen! Bel ook als u 

nieuwe inrichting, be
kend onder de naam Post
kantoor 'go, vraagt ook 
om nieuwe verkooppro
ducten. Ondertussen 
kent u waarschijnlijk al
lemaal de voorverpakte 
postzegels, verhuiskaar-
ten en dergelijke (de zo
genaamde schapproduc
ten) die de afgelopen ja
ren zijn verschenen. In de 
museumcollectie ontbra
ken ze tot voor kort, maar 
bij het afscheid van Char
les Boissevain werd het 
museum verblijd met een 
hele doos vol van deze 
verpakkingen, die door 
PTT Post bij deze gele
genheid werd overhan
digd. De aanwinst be
staat uit onder meer 
schapverpakkingen met 
pakketzegels, verpakte 
servicezegels, luchtpost-
bladen, adreswijzigingen 
en allerhande postzegels 
in kleine velletjes van tien 
of twintig stuks. Deze 



verpakkingen zijn uiter
mate geschikt om post
producten op andere 
plekken te verkopen dan 
uitsluitend op postkanto
ren, bijvoorbeeld in win
kels met ruime openings
tijden. Een goede toegan
kelijkheid van de produc
ten, op meer plaatsen en 
op bijna elk gewenst uur, 
betekent meer verkoop. 
Daar rekent PTT Post op. 
Het kan dus het begin 
zijn van het einde van het 
vertrouwde postkantoor. 
Het postkantoor wordt in 
de toekomst wellicht al
leen nog bezocht voor 
speciale postale diensten 
en natuurlijk voor geld
zaken. Tenzij mocht blij
ken dat de verpakkingen 
te diefstalgevoelig zijn. 
Dan zal de voorraad weer 

OPENINGSTIJDEN STUDIEZAAL 

Het Museum voor Communicatie be
schikt over twee studiezalen. In de al
gemene studiezaal kunt u elke don
derdag kosteloos documentatie, af
beeldingen, boeken en tijdschriften 
e.d. inzien, videobanden bekijken en 
geluidsbanden afluisteren. Of u nu 
gewoon voor uw plezier komt of om 
een artikel voor te bereiden, het 
maakt niet uit. U bent altijd welkom! 
Belt u wel vooraf om uw komst te 
melden ('s ochtends 0703307570 of 
0703307572); veelal kunnen wij dan 

alvast iets klaarleggen. 
Wilt u de postzegels van een bepaald 
land bekijken, de postale afstempe
lingen van uw woonplaats bestuderen 
of de ontwerpen en de geschiedenis
kaarten voor de Nederlandse postze
gels inzien, dan moet u contact opne
men voor een bezoek aan de studie
zaal Post (telefoon 0703307560). U 
kunt daar doorgaans één donderdag 
per twee weken terecht. De komende 
maanden is dat op 12 en 26 oktober, 9 
en 23 november 2000. 

baar maken van postale 
producten is al eens eer
der ondernomen. Vanaf 
1964 werden door PTT 
speciale boekjes voor de 
verkoop uit automaten 
uitgegeven. In die boek

den in zogenaamde 'zelf
bedieningspostkanto
ren'. Zo'n 'kantoor' was 
soms een altijd toeganke
lijke afgescheiden ruimte 
van een postkantoor en 
soms een speciale kiosk 

Interieur uan een modern postkantoor; steeds meer postale producten zijn in schapucrpakkingen uerknjgbaar 

achter de balie van de 
postkantoren verdwij
nen. 

Fataal vandalisme 
Een vergelijkbare poging 
tot het ruimer beschik

jes waren postzegels van 
verschillende waarden 
samengevoegd. De ze
gels konden gecombi
neerd worden tot de ge
bruikelijke frankeerwaar
den. De automaten ston

op straat. De inventaris 
van de 'kantoren' be
stond uit een telefooncel, 
brievenbus, eventueel 
een brievenweger en di
verse postzegelautoma
ten (zie afbeelding 3). 

Veelal werd echter vol
staan met het ophangen 
van een aantal automaten 
naast de brievenbus aan 
de gevel van het postkan
toor. De opstelling maak
te het mogelijk om op ie
der tijdstip van de dag de 
post te verzorgen. In de 
jaren zeventig bleek de 
open opstelling te gevoe
lig voor vandalisme, 
waarna de automaten 
steeds meer binnen het 
postkantoor verdwenen. 
Einde van het verhaal van 
een postkantoor dat vie
rentwintig uur per dag 
geopend was... 

Ze horen erbij 
Filatelisten zijn mis
schien minder blij met al 
de nieuwe velletjes en 
speciale verpakkingen 
die ze 'moeten' verzame
len; aan de andere kant 
zijn dit nu typische 
marktproducten die nu 
eens niet speciaal voor de 
verzamelaar zijn ontwik
keld. En op speciale ver
zamelaarsproducten zijn 
fdatelisten toch ook niet 
zo dol! Verder moet u 
niet vergeten dat filatelis
ten de postzegelboekjes 
uit de postzegelautoma
ten van de zelflDedie
ningskantoren aanvanke
lijk ook niet het verzame

len waard vonden  en nu 
houden velen zich er mee 
bezig. In ieder geval illu
streren de verpakkingen 
een historische ontwik
keling die in het Museum 
voor Communicatie moet 
worden gedocumen
teerd. Daarom horen ze 
in de collectie thuis. 

Een nieuw gezicht 
Bij het afscheid van Char
les heeft het museum 
nog meer ontvangen, on
der andere originele 
stempels van het Franse 
leger dat omstreeks 1800 
in ons land aanwezig 
was. De stempels zijn 
niet alleen historisch 
gezien van belang. De 
afdrukken ervan zijn zo 
zeldzaam dat we in het 
Museum voor Communi
catie van enkele stempels 
zelfs geen afdruk heb
ben. Een andere keer zal 
ik meer hierover schrij
ven. 
Tenslotte wil ik hier nog 
enkele korte woorden 
wijden aan de opvolger 
van Charles. Tegen de 
tijd dat u deze woorden 
onder ogen krijgt, is Bas 
Kreuger als nieuw hoofd 
collecties aangetreden. 
Hij heeft deze functie de 
afgelopen jaren vervuld 
in het Militair Lucht
vaartmuseum te Soester
berg. We hopen in het 
Museum voor Communi
catie dat hij een waardig 
opvolger van Charles 
Boissevain zal zijn, met 
een net zo warm hart 
voor postwaarden en 
posthistorie. In ieder ge
val is de afdeling posthis
torie blij dat na een af
scheid snel een welkom 
is gevolgd. 

Mare Klcijnen is ols assistent con
servator postliistorie werkzaam m 
het Museum Door Communicatie 
teDenHaafl. 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

¥AN ¥ILIIIBT 
V/i j zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffelportij

en etc bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan. Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn 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 don vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan. 
PZH Fa. V a n VLIET Geopend woe.vr.l 1 0017.00 ///rOT\* 

zat. 11.0016.00 Molecatenlaan 16 b 
7339 I M UGCHELEN (Apeldoorn 
Tel. 0555416108 of fax 0555340375 Email WVLIETUG@WXS.NL 
Website; www.pzhvanvliet nl 

''^(»♦^'^ 

39e DAG van de 
AEROFILATELIE 2000 

Luchtposttentoonstelling in het Luchtvaartmuseum 
Aviodome  Schiphol 21 en 22 oktober 2000. 
De tentoonstelling staat in het teken van de herdenking van de 
1e vlucht Amsterdam  Londen op 5 juli 1920. 
Openingstijden: 2^ en 22 oktober 2000 10.0017.00 uur 
Op 21 oktober 2000 de 39e Dag van de Aerofilatelie met speciale 
enveloppen voorzien van PTTstempel. 
Klem kabinet en FDCformaat. 
Twee gefrankeerd en gestempelde enveloppen fl. 6,. 
Bestelling: Postgiro 402628 t.n.v. "De Vliegende Hollander 

DIntel 22, 2991 RC Barendrecht. Tel. 0180614430. 

mailto:WVLIETUG@WXS.NL
http://www.pzh-vanvliet


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

Argentinië 
Antoine de Saint-Exupéry 
De Argentijnse post vier
de op 29 juli met een se
rie postzegels èn een 
boelcje de iionderdste ge
boortedag van de voor de 
luclitpost in dit land be
langrijke vlieger Antoine 
de Saint-Exupéry. Hij be
vorderde de oprichting -
in 1927 - van Aeroposta Ar
gentina. Daarnaast genoot 
hij grote populariteit als 
schrijver. Zijn werk Le pe
tit pnnce, een poëtisch ge
schreven verhaal waarin 
dieren het woord voeren, 
trok over de gehele we
reld de aandacht. 
Antoine de Saint-Exupéry 
verongelukte in 1944 in 
een Lockheed P-38. 
De uitgifte van de Argen
tijnse reeks viel ook sa
men met de eind juli in 
Buenos Aires gehouden 
tentoonstelling Aerojnla 
2000. Het boekje, waar
van de oplage 54.000 
stuks bedraagt, bevat vier 
postzegels van 50 c , één 
van 25 c. en één van $ i. 
Afgebeeld zijn enige 
vliegtuigen uit de begin
jaren, de oprichters van 
Aeroposta Argentina, een 
kaart van Argentinië met 
vliegroutes, een fragment 
van een poststuk en na
tuurlijk het portret van de 
vlieger waar het allemaal 
om draait. 

zekert mijn Balkancorre
spondent. Van het Kro
atische Bosnië Herzego
wina kennen we al jaren 
boekjes met Europaze
gels. Dat zijn zonder uit
zondering privé-initiatie-
ven. Ze worden in deze 
rubriek dan ook niet be
sproken. 
Het boekje van de Federa
tie (bestuurd vanuit Sara
jewo) zou dus wel offi
cieel zijn, ondanks het 
ontbreken van een logo 
of andere postale mede
delingen. 
Het boekje bevat vier 
postzegels van 2.00 km. 
(konucrtibilna marka), of
tewel de Duitse mark. 
Alle drie de delen van 
Bosnië (Kroatisch deel. 
Republiek Srpska en de 
Federatie) hebben hun 
munteenheid gerelateerd 
aan de Duitse mark. Het 
is vervolgens ook niet 
verwonderlijk dat de Eu
ropazegels ook aan waar
de-aanduiding in Euro's 
(1.02) hebben. 

Canada 
Petro-Canada 
Omdat de nationale 
oliemaatschappij vijfen
twintig jaar bestond, gaf 
Canada Post op 13 sep
tember een gelegen-
heidszegel van 46 c. uit. 
De zelfklevende zegel is 
uitsluitend verkrijgbaar 

Op de voorzijde uan het Argentijnse boekje staat de Potcz 25 â ebeeld. 

= Australië 
= Olympische Spelen 
^ Temidden van al het fila-
^ telistisch geweld tijdens 
=> de Olympische Spelen in 
x: Australië verscheen op 17 
° augustus ook een postze-
3 gelboekje met tien Olym-
^ pische zegels van 45 c. 

Bosnië Herzegowina 
Europa 
Hoewel het op g mei ver
schenen boekje van Bos
nië Herzegowina weinig 
oogt als een postale uit
gifte, is het dat wèl, ver-

(68 

in boekjes van twaalf 
stuks. 
De door de staat opge
richte maatschappij 
maakte in die korte pe
riode een fabelachtige 
groei door. Petro-Canada, 
in 1991 geprivatiseerd, 
houdt zich vooral bezig 
met olie- en gaswinning 
in de zeebodem en in het 
noordpoolgebied. 
Het bedrijf stal de harten 
van vele Canadezen toen 
het in 1988 de legendari
sche 18.000 kilometer 
lange loop met de olym

pische vlam organiseer
de. Ook op sociale en cul
turele gebieden is het ac
tief 

Ook uit de postzegel blijkt dat Pet
ro-Canada de Canadese samenle
ving steunt 

Finland 
Fins Design 
Zes voorbeelden van 
klassieke Finse industrië
le kunst zijn te vinden op 
de zegels in een op 5 sep
tember verschenen post
zegelboekje: textielkunst, 
Arabia-aardewerk, een 
dienblad van gelaagd 
berkenhout, een surre
alistische vogel van aar
dewerk, een tapijt en een 
glazen vaas. De zegels 
kosten elk 3.50 m. De op
lage bedraagt 600.000 
boekjes. 

De paarlemoeren vogel is ook te 
vinden op de omslag van het Finse 
boekje. 

Ghana 
Ghana, A special Africa - A 
drferent Africa 
Het West-Afrikaanse 
Ghana is uitermate karig 
met het verstrekken van 
informatie over nieuwe 
uitgiften. Gelukkig ligt 
uw boekjesredacteur daar 
niet wakker van omdat het 
inmiddels al bijna twintig 
jaar geleden is dat dit land 
een boekje uitgaf Maar 
plots ligt er nu weer een 
boekje voor z'n neus, ver
moedelijk ergens in het 
voorjaar verschenen. Het 
is een zogenaamd Prestige 
Booklet, dat op de voorzij
de de in het cursieve kopje 
genoemde tekst heeft. Het 
boekje bevat vier velletjes 
van zes zegels (tweemaal 
een andere samenhang) 
met afbeeldingen van tra
ditionele kleding, hand-
vaardigheidsproducten, 
karakteristieke gebou
wen, dieren en typische 
Ghanese tafereeltjes. Zo
wel de tekst in het boekje 

als de zegels dienen dui
delijk ter bevordering van 
het toerisme. 
Elk velletje bevat drie ze
gels van 300 en één van 
i.ioo, 1.200 en 1.800 cedi. 

Groot-Brittannië 
Prestigeboekje: bomennjkdom 
Alsof het de verzamelaar 
dit jaar nog niets gekost 
hacl, kwam de Britse post 
op 18 september met het 
derde grootformaat boek
je: Treasury o/Trees. Het is 
alweer een ratjetoe van 
zegels geworden: perma
nente Millenniumzegels, 
zegels van Wales, zegels 
uit de series 'Steen en 
Aarde' (4 juli) en 'Boom 
en Blad' (i augustus). 
Het boekje bevat, behalve 
de blaadjes met tekst en 
illustraties, vijf zegelvelle
tjes. Het is vervaardigd 
cloor Walsall Security 
Printers. Het drukken van 
vier van de zegelvelletjes 
werd uitbesteed aan colle
ga-drukkers. Dit is de in
houd van de vijf velletjes: 

1. tweemaal 65 p. 'Boom 
en Blad'(De la Rue); 

2. viermaal 45 p. 'Boom 
en Blad'(De la Rue); 

3. tweemaal 65 p. 'Steen 
en Aarde' (Enschedé); 

4. viermaal eerste klas 
'Millennium' en vier
maal tweede klas Wales 
permanent (Walsall); 

5. viermaal tweede klas 
'Boom en Blad' (De la 
Rue). 

Vrijwel alle zegels zijn, 
gelet op de fosforbanden, 
perforatie, tint en gom, 
varianten van eerder ver
schenen uitgiften. Jk kan 
me voorstellen dat meni
ge Engelandspecialist in
tussen door de bomen 
het bos niet meer ziet... 
Het bomenboekje kost 
£ 7.-, maar dan heb je dus 
wel een productwaar 
maar liefst drie drukke
rijen hun schouders on
der gezet hebben! 

Ierland 
Hurling 
Buiten Ierland hoor je er 
nauwelijks over, maar in 
het land zelf zijn de twee 
teamsporten bijzonder 
populair: Iers voetbal 
(postzegelboekjes in 
1999) en hurling (boekjes 
verschenen op 2 augustus 
van dit jaar). Elke zomer 
worden er in beide spor
ten een competitie geor
ganiseerd tussen verte
genwoordigers van clubs 
uit de verschillende graaf
schappen. De finale werd 
in september jl. gespeeld. 
Net als vorig jaar geeft de 
Ierse post nu ook een ze
gelvelletje uit met het 
Team van het Millenni
um. Het betreft op één na 
allemaal spelers die niet 
meer actief zijn. 
Behalve het velletje ver
schenen er ook vijf post
zegelboekjes, met de ge
selecteerde spelers uit de 
graafschappen Kilkenny, 
Cork, Tipperary en Wex
ford, alsmede een ge
combineerde uitgifte met 
spelers van Limerick, Of-
faly en Waterford. Ze be
vatten elk tien zelfkleven
de postzegels van 30 c. 
De internetsite van de 
Gaelic Athletic Association 
geeft alle informatie over 
hurling. Zo bestaat een 
team uit vijftien spelers 
(een doelman, zes verde
digers, twee middenvel
ders en zes voorhoede
spelers). Ze gebruiken 
een hurley (een soort 
stick) om de bal te slaan 
of mee te nemen. De doe
len hebben de vorm van 
een H. Er wordt een punt 
gescoord wanneer de bal 
boven de dwarslat tussen 
de palen gaat; en drie 
punten (een goal) wan
neer hij beneden de 
dwarslat de doellijn (en 
de doelman!) passeert. 
De sport in zijn huidige 
vorm bestaat al sinds de 
achttiende eeuw. 

Het vierde zegelvelletjc uit het nieuwe Britse boekje. 



Het Team van het Millennium de uitverkoren Ierse hurlingspelers zijn 
ook verenigd op een postzegelvelletje. 

Israël 
Israelische gerechten 
Door middel van een op 
25 juli verschenen postze
gelboekje gunt Israël ons 
een kijkje in de keuken 
van het land: we zien ge
rechten als couscous (één
maal 1.40), gefileerde vis 
(tweemaal 1.90) en falafel, 
een soort vegetarische bit
terbal (driemaal 2.30). 
De prijs van dit maaltijd
boekje komt op NIS 12.10. 

Jordanië 
Na twintig jaar: boekje twee 
Jordanië gaf in 1980 het 
eerste en tot nu toe enige 
boekje uit. Uit de inter
netsite van het land blijkt 
nu dat er plannen bestaan 
nog dit jaar daaraan enke
le boekjes toe te voegen. 
Datum, aantal en waarde 

worden niet vermeld. Het 
gaat om twee motieven: 
natuurlijke bronnen en 
toeristische gebieden. 

Korea (Noord) 
Mandarijneenden 
Twee mandarijneenden 
staan afgebeeld op de ze
gels in het op 16 juni ver
schenen postzegelboekje 
in Noord-Korea. De waai
ereend, zoals de vogel hier 
ook wel genoemd wordt. 

komt alleen voor in Oost-
Azië. Het mannetje heeft 
een bontgekleurde veren-
pracht, terwijl het vrouw
tje het bescheiden bij grijs 
en donkerbruin houdt. 
Hetzelfde boekje, maar 
dan met opdruk Indonesia 
2000, verscheen opnieuw 
op 15 augustus. 

Sport 
Op 7 juli kwam een boek
je uit met zegels waarin 
een drietal sporten de 
aandacht krijgen: tafel
tennis (80 jon), basket
ball (i won) en baseball 
(1.20 won). 

Mineralen 
Op 15 augustus waren het 
diverse mineralen die een 
plaats in een boekje ver
wierven. Afgebeeld zijn 
CaF^ (30 jon), C (60 jon) 
en Mg CO^ (1.60 won). 
Alle bovengenoemde 
boekjes zijn, behalve in 
de normale geperforeer
de uitvoering, ook in een 
ongeperforeerde versie 
verkrijgbaar. De prijs be
draagt dan het dubbele. 

Luxemburg 
Korting bij automaat 
Mag je het boekjes noe
men? Eigenlijk niet. Ook 
geen sachets, zoals bij
voorbeeld Oostenrijl< en 
Jersey hebben. Uit een 
Luxemburgse automaat 
haal je een op een karton
netje bevestigde klem-
strook met een aantal 
losse zegels. Er zijn wel 
wat overeenkomsten met 
boekjes, dus nemen we 
ze in deze rubriek mee. 
De afgelopen jaren bevat
ten ze vier zegels van 16 f. 
De nieuwe inhoud be
staat uit drie zegels van 
18 f en vier van 3 f Prijs 
blijft niettemin 60 f, het
geen ook duidelijk ach
terop vermeld wordt. De 
zegels passen prima bij 
de huidige tarieven: 18 f. 
voor een binnenlandse 
briefen 21 f. voor een 
brief naar het buitenland. 

Prix de vente: 60 F 
Valeur reelle des timbres: W f 
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Voor- en achterzijde van het 
Luxemburgse 'boekje', de oude 
kajges zijn aangepast. 

Marshall Eilanden 
Sir Winston Churchill 
Al eerder maakte ik mel
ding van een op 13 april 

verschenen boekje van de 
Marshall Eilanden waar
mee de dertigste verjaar
dag van de Apollo XIII 
werd herdacht. Het lijkt 
er nu op dat dit boekje 
niet verschenen is. 
Wel kwam er opi6 juni 
een boekje waarmee de 
Britse staatsman Churchill 
geëerd werd. Op zes post
zegels van 60 c. en één vel
letje van $ I worden de be
langrijkste episodes uit 
het leven van deze politi
cus verbeeld: oorlogscor
respondent in Zuid-Afrika 
(1899-1900), verloving en 
huwelijk (1908), de jonge 
staatsman (1900-1914), 
schrijver en lector (1898-
1960), minister van Mari
ne (1939-1940), premier 
(1940-1945) en onder
scheidingen (1956-1965). 

Nieuw-Zeeland 
Kerstboekje 
Sinds i960 geeft Nieuw-
Zeeland kerstzegels uit, 
sinds 1988 ook in boekjes. 
Hoewel de serie dit jaar al 
verscheen op 6 september 
(onze tegenvoeters zijn er 
altijd vroeg bijl), komt het 
boekje met tien zelfkle
vende zegels van 40 c. pas 
op I november. 

Polen 
Nieuu;etarieuen 
Omdat de Poolse postta-
rieven op i februari wij
zigden (er kwam voor een 
brief 10 gr. bij), waren de 
uit automaten verkrijgba
re boekjes niet meer zo 
handig. Dit resulteerde in 
een aantal aanpassingen. 
Sommige boekjes werden 
voorzien van de nieuwe 
tarieven. Andere kregen 
bovendien een aanvullen
de inhoud. Wat dit laatste 
betreft, zijn er boekjes van 
viermaal 60 gr. (uit 1999) 
bekend met viermaal extra 
20 gr. Bij de boekjes met 
zegels van 70 gr. kwam 
een stripje 10 gr.-zegels. 
Intussen zijn er sinds 18 
april ook twee nieuwe 
boekjes met 80 gr. (boeren-
bedrijfGrabonóg): één met 
vier en één met tien zegels. 

Lokale boekjes Ciechanów 
Een bijzonder actieve post
directeur in het honderd 
kilometer ten noorden van 
Warschau gelegen Cie-
chanów brengt sinds 1999 
ook nogal wat boekjes op 
de markt. Ik geef hieron
der een volledig overzicht: 

6 april 1999: 
helden uit de Trilogia, i 
boekje, 6x70 gr.; 
Sjuni iggg: 
bezoek paus, i boekje, ix 
60, 70 gr., 1,1.40 zl.; 

24 maart 2000: 
dinosaurus, i boekje, 4X 
80 gr.; 
9 mei 2000: 
tachtigste verjaardag K. 
Wojtyla (paus), 3 boek
jes, 5x80 gr., 5X i . ioz l . , 
5x 11.55 zl.; 
30juni 2000: 
helden uit de verhalen van 
Pan Tadeusz, 6 boekjes, 
5x70, 5x70, 5x80, 5x 
8ogr., 5X i . io, 5x i.io zl.; 
ijull 2000: 
nationale pelgrimstocht 
naar Rome, 2 boekjes, 5X 
8 o g r . , 5 x i . 5 5 z l . ; 
1 september 2000: 
olympiade, Sydney, ?; 
27 nouember 2000: 
kerstboekje(s), ?; 

De post in Krakow heeft dit 
initiatief inmiddels met een 
viertal boekjes nagevolgd. 

Het m iggg m Ciechanou; uitge
geven boekje ter gelegenheid van 
het bezoek van de paus aan Polen 

Singapore 
Dieren m moerasgebieden 
Op II augustus gaf de post 
van Singapore een blokje 
van vier zegels uit met 
daarop afbeeldingen van 
dieren die in moerasgebie
den leven. Tevens ver
scheen een boekje met 
tien zegels zonder waarde
aanduiding (nu 22 c , voor 
een binnenlandse brief). 

Thailand 
Royalty 
Omdat kroonprins Maha 
Vajiralongkorn zijn vier
de cyclus voltooide (hij 
werd 48), kwam de Thai
se post op 28 juli met een 
postzegel van 2 baht, die 
ook in boekjes van vijf 
stuks verkrijgbaar is. De 
prins staat in militair 
uniform afgebeeld bij een 
rijstzaaiceremonie. 
Op 21 oktober verschijnt 
een boekje met een strip 
van vijf zegels ter herden
king van de honderdste ge
boortedag van prinses
moeder Srinagarindra. In 
een zandsculptuur wordt 
op de zegel uitgebeeld hoe 
zij zich inzette voor verbe
tering van de levensom
standigheden van het volk. 

Het mannetje van de mandarijneend pronkt op de voorgrond. 

S &9t 

Het Israelischcgerechtenboekje Waarom ook met meteen de ingrediënten 
en de bereiding van degerechten erbij vermeld' 
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5384212 (na 20 00 uur) 

Serviceafdeling 
Directeur L. van Dijk 
Lek 54,1703 KJ Heerhugowaard 
©0725711935 
Bestellingen, Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistraat 133 
2324 KC Leiden, ©0715761720 

NABA 2000 IN SI. GALLEN (ZWITSERLAND) 
MET 53.000 BEZOEKERS EEN GROOT SUCCES 

Met als thema Faszination 
des Sammelns werd van 20 
tot en met 25 juni 2000 in 
St. Gallen (Zwitserland) 
de nationale tentoonstel
ling NABA 2000 gehou
den. Tegelijkertijd werd 
de jeugdtentoonstelling 
Junaphiiex 2000 gehou
den. Niet alleen inzen
ders uit Zwitserland, 
maar ook uit Duitsland, 
Oostenrijk, Nederland, 
Italië en Liechtenstein 
zorgden er met 3.200 ka
ders voor dat iedereen 
aan zijn fdatelistische 
trekken kon komen. 
Tijdens de opening zorg
de de Zwitserse post voor 
een wereldprimeur door 
met een prachtige laser
show de eerste gebor
duurde postzegel te pre
senteren; een juweeltje 
van Zwitserse borduur
kunst. Ook werd er door 
een jongerengroep uit St. 
Gallen een Chinese leeu
wendans opgevoerd en 
zongen twee dames met 
pianobegeleiding in een 
cabaretact hun frustra
ties met betrekking tot 
postzegels verzamelende 
mannen van zich af De 
uitvoerenden werden 
door de toehoorders met 
een groot applaus be
loond. 

In de Erehof kon men ge
nieten van elf prominente 
Zwitserse inzendingen, 
die op nationale en inter
nationale tentoonstellin
gen al grote successen 
hadden geboekt. De col
lecties behandelden on
der meer de postgeschie
denis van OostZwitser
land, uniek oud Zwitser
land, Tüblibrieven, 
luchtpost en Pro Juventute. 
In de Meesterklasse kon 
men zijn hart ophalen 
aan negentien inzendin
gen die op nationale en 
internationale tentoon
stellingen meerdere ma
len met goud werden be
kroond. De hoofdmoot 
bestond ook hier uit oud 
Zwitserland en Zwitserse 
postgeschiedenis. 
In de wedstrijdklasse wa
ren 287 inzendingen, 
waarvan zeventien in de 
literatuurklasse. In de 
open klasse waren zeven
entwintig inzendingen. 
De jeugd was met 91 in
zendingen vertegenwoor
digd, waarbij het niveau 

ook zeer goed was te noe
men. 
De jury kende in de wed
strijdklasse de volgende 
bekroningen toe: 22 maal 
Groot goud, 65 maal 
Goud, 99 maal Groot ver
meil, 65 maal Vermeil, 29 
maal Groot zilver, 6 maal 
Zilver en i maal Brons. 
Bij de Junaphiiex 2000 
jeugdtentoonstelling was 

('Die DreieckBriefmar
ken'. 78 punten); J.H. 
Mennes ('Das Judentum 
und sein Beitrage zur 
Musik', 77 punten); W. 
Put ('United Nations 
Emergency Force I', 76 
punten); H.Willems 
('Belgien 1914/18: besetz
tes und unbesetztes Ge
biet', 76 punten); M. Bot 
('England Plate recon
structions 18581870', 75 
punten); P. Donker (USA; 
Die handmässige Ent

('Scouting', 60 punten). 
Brons: Paul Janssen ('Op 
en om het spoor', 55 
punten). 

De tentoonstellingsda
gen stonden elk in het te
ken van een bepaald the
ma, respectievelijk 'Ver
zamelen verbindt', 'Ver
zamelaars zijn gelukkige 
mensen', 'Verscheiden
heid van de filatelie', 
'Aerofilatelie' en 'Dag 
van de Jeugd'. 
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Links: de 'Stitkereimarks'  's uierelds eersteäebortiuurdc postzegel  op een maximumkaart. Rechts: een uan de 
jilatelistische souuenirs die de Zuiitserse nationale tentoonstelling NABA 2000 opleuerde. 

dit als volgt: 20 maal 
Groot vermeil, 27 maal 
Vermeil, 29 maal Groot 
zilver, 10 maal Zilver, 4 
maal Verzilverd brons en 
I maal Brons. 
De inzenders uit Neder
land kregen de volgende 
bekroningen, waarbij re
kening dient te worden 
gehouden dat men op 
een nationale tentoon
stelling in Zwitserland 
met hetzelfde aantal pun
ten een bekroning krijgt 
die hoger is dan in Ne
derland: 

Volwassenen 
Goud: P. Struik ('Mutter 
Erde  nichts als Dyna
mik', 85 punten). 
Groot wrmeil: G. Hof('Un
garnTurulmarken 1904
igo6', 83 punten); J.G.E. 
Petersen ('Fahrpost in 
Deutschland 18521873', 
83 punten); P. Daver
schot ('The Golden Age 
of Aviation', 82 punten); 
J. van As ('Luftpost von 
und nach Rotterdam
V\̂ aalhaven 19201940', 
80 punten); G. Berger 
('Die Zauberflote, Thema 
und Variationen', 80 
punten). 
Vermeil: M.H.A.M. Jo
choms ('Olifantologie', 
79 punten); Z. van Duijn 
('Europa, eine Gemein
schaft im Werden', 78 
punten); R. Gerritsen 

Wertung von Wertzei
chen', 75 punten); J.L. 
van StrienVeurtjes ('Die 
illustere WandGlasma
lerei im Laufe der Ge
schichte', 75 punten). 
Groot zilver: J. Dijkstra 
('SchweizPortomarken 
und Taxierung', 73 pun
ten); G.J. Engelberts 
('100 Jahre Postbetrieb 
Grossherzogtum Baden', 
73 punten; H.J. Rutgers 
('De fimaperforaties van 
Cuba', 73 punten). 

Jeugd 
Groot Vermeil: Gregor 
TSchroots ('Das Fahrrad 
und die Post', 80 punten 
plus ereprijs). 
Vermeil: Olga Husson 
('Schwenkende Flügel, 
rasselnde Räder', 78 pun
ten); Patrick Simonis 
('Hilfe!', 76 punten); Am
sterdamse Postzegel
jeugdclub ('Zwerg zwi
schen den Riesen', 75 
punten plus ereprijs). 
Groot ziluer: Nathalie Lo
man ('Das Pferd, ein ed
ler Freund des Men
schen', 70 punten). 
Ziluer: Marijke Buijs 
('Bedrohte Tiere', 68 
punten). 
Verziluerd brons: Lars Go
mes ('De vier jaargetij
den', 61 punten); Sonja 
Kant ('Pferd und Mensch 
durch die Jahre', 60 pun
ten); Casper Oosterbos 

Diverse attracties werden 
georganiseerd: de lan
ding van een Zeppelin in 
St. Gallen, het loslaten 
van 500 duiven en de
monstraties van model
vliegtuigen en op afstand 
bestuurde modellen van 
vrachtauto's. 
Dagelijks kon men onder 
andere aan het werk zien: 
een zadelmaker, een gra
veur, een muntstempe
laar, een papiermaker, 
een kalligraaf, een kunst
schilder, een steenhou
wer en een borduurma
chine. 
Grote trekpleister was 
ook een aantal vitrines en 
stands met allerlei artike
len die verzameld worden 
zoals kinderspeelgoed, 
militaria, munten, tele
foonkaarten, speldjes, 
kostuums, klokken, dek
seltjes van koffiemelk
cups  teveel om op te ne
men. 
Al die extra activiteiten 
droegen er zeker toe bij 
dat tegen sluitingstijd op 
25 juni trots werd omge
roepen dat er 53.000 be
zoekers waren geweest. 
Met 25.000 was men al 
tevreden geweest. NABA 
2000 kan zeker als een 
geslaagde tentoonstel
ling worden beschouwd. 
P. Alderliesten 
Landscommissaris 
NABA2000 
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OVERZICHT GESPECIAI 
EN STUDIEGROEPEN PI 

Zoa l s gebru ike l i jk p u b l i 
c e r e n WIJ g e r e g e l d e e n 
g e a c t u a l i s e e r d o v e r z i c h t 
van in N e d e r l a n d ac t ieve 
g e s p e c i a l i s e e r d e v e r e n i 
g i n g e n en s t u d i e g r o e p e n . 
H e t ove rz i ch t is d o o r d e 
B o n d s a m e n g e s t e l d . In 
f o r m a t i e over de bij d e 
B o n d a a n g e s l o t e n v e r e n i 
g i n g e n (en over d e m o g e 
l i j kheden to t a a n s l u i t i n g 
bij d e Bond) zijn ve rkr i jg 
b a a r bij h e t B o n d s b u 
r eau , P o s t b u s 4 0 3 4 , 3 5 0 2 
HA Ut rech t , t e l e foon 
0 3 0 - 2 8 9 4 2 9 0 , fax 0 3 0 -
2 8 0 0 1 2 8 ) . De v e r k l a r i n g 
van d e cijfers in h e t over
z i c h t IS als volgt : 
I.- gebied 
2.: activiteiten 
3.: contactpersoon 
4.: jaarlijkse contributie (ig 
= eenmalig inschrijfgeld) 

Geograf ische gebieden 

Filatelistische Contactgroep 
Islamitische Wereld 
1 Islamitische landen en specifiek 
islamitische thema's 
2 Ruil- en vergaderbijeenkomsten, 
veiling, studies (publicaties in het 
blad Al Band) 
3 Drs F Bruming, Vulcanusstraat 7, 
7321 EN Apeldoorn, 'B055-3667769 
4 f40-

Filatelistengroep 
'Het Baltisch Gebied' 
1 Filatelie en postgeschiedenis Balti
sche landen 
2 Vergader- en railbijeenkomsten, 
lezingen, veiling 
3 AC de Bruin, Ten Passeweg loa, 
8084 AN 't Harde, ©0525-653124 
4 f30-

Studiegroep China Filatelie 
1 China, Taiwan Tibet en gebieden 
2 Publicatie verenigingsblad China 
Filatelie, publicatie deel China 
Handboek, verenigmgsbibliotheek, 
ledenvergaderingen, rondzendingen 
en veilingen 
3 S T Jo, Beethovenlaan 36,2742 
CH Waddinxveen, ©tevens faxnum
mer oi82-6i7954,e-mail st|0@pla-
netnl 
4 f40-

Filatellstenvereniging Duitsland 
i Alles wat in de Michel-catalogus 
Deutschland Spezial staat 
2 Veiling, rondzending, lezingen, 
publicatie Deutsche Post, bijeen
komsten 
3 A Hulkenberg, Vivaldiweg 68, 
3752 HC Bunschoten, ©033-
2983261 
4 f25-

Conlactgroep Frankrijk 
Verzamelaars 
i Frankrijk en o g, Andorra, Mona
co, voormalige Franse kolomen 
2 Bijeenkomsten, veilingen, lezin
gen, rondzendingen, voordelige 
abonnementen op Franse filatelisti
sche tijdschnften 
3 F WH Bakker, De Ibis 32,7609 
ES Almelo, ©0546-827552 
4 f45-('g f750) 

Postzegelvereniging Griekenland 
i Gnekenland (incl bez geb en Cy
prus) 
2 Bijeenkomsten met veilingen, bul-
leün Hermes, bibliotheek, rond-

»EERDE VERENIGINGEN 
t 1 AUGUSTUS 2 0 0 0 
zenddienst 
3 IR Blijleven, Westerhof2,2987 
XS Ridderkerk, ©0180-415789, e-
mail-adres jr blyleven(ä)hccnet.nl 
4 f30 - (Nederland en België) f35 -
overige landen 

Studiegroep Britannia 
1 Groot-Bnttannie en het (voormali
ge) Gemenebest, Ierland 
2 Bijeenkomsten metveilmgen, ei
gen bulletin, rondzendverkeer 
(Groot-Bnttannie incl gespec zen
dingen. Kanaaleilanden en Ierland, 
Gemenebest en poststukken) 
3 P S F Gimberg, Duivesteijnstraat 
16,2272 AN Voorburg, ©070-
3860232, e-raail paloma gimberg 
@)hccnet nl 
4 f30-dgf7 50) 

Contactgroep Filltalia 
1 Italië en gebieden, San Manno, Va
ticaanstad. 
2 Ruil-en regionale vergaderbijeen
komsten, veihngen, publicatie van 
verenigingsblad (ca 5X per jaar), 
rondzendingen 
3 L H van den Brun, Van Kinsber-
genstraat 33,2518 GVDen Haag, 
©070-3460328, e-mail- fihtalia 
(ffiaprop com 
4 f25 -perjaar 

Verenging Nederland-Israêl 
Philatelie 
i Israel 
2 Bijeenkomsten, publicatie N I P , 
rondzenddienst 
3 W de Radder, Rijksstraatweg 361, 
2025 DB Haarlem, ©023-5372313 
4.f40-

Postzegelkring Latijns-Amerika 
1 Alle Latijns-Amerikaanse gebieden 
en -nevengebieden 
2 Bijeenkomsten, eigen penodiek 
(i X p j) , publicaties, bibliotheek 
3 S Harkema, Slotlaanii, 3634AL 
Loenersloot, ©0294-293363 
4 f20 -

Nederlandse Vereniging van Postze
gelverzamelaars van het Vorsten
dom Liechtenstein (NVPVL) 
1 Postzegels en postwaardestukken 
van Liechtenstein 
2 Bijeenkomsten (2X per jaar), 
nieuwtjesdienst, schnftelijke veilin
gen, mededelingenblad (4X per jaar) 
3 J.W Brouwers, Postbus 54147, 
3008 )C Rotterdam, ©010-4832285 
4 f30-

Vereniging 'Filatelistische 
Contactgroep Oost-Europa' 
1 Oost-Europese landen en aanver
wante gebieden 
2 Bijeenkomsten (4X per jaar), blad 
Oost Europa Filatelie, veiling, nieuw
tjesdienst, rondzendingen 
3 A Welvaart, Boomstede 424,3608 
BE Maarssen, ©0346-572593, 
e-mail famwel@casema net 
4 f25-

Nederlandse Filatelisten Vereniging 
Skandinavie 
i Alle Scandinavische landen (Zwe
den, Noorwegen, Denemarken, 
Deens West-Indie, Finland, Groen
land, IJsland, Faeroer, Aland) 
2 Bijeenkomsten, veihng, blad Het 
Noorderlicht, rondzendverkeer, ca
talogi 
3 FC)K Hertel,Urkwal74,1324 
HRAlmere, ©036-5344650 fax 036-
5344760 
4 f40-/€i8,i5 (NL), Europa f45.-/ 
€20 25, buiten Europa f55 -/ €25 -

Contactgroep Spanje-Pornigal 
1 Spanje, Portugal en kolomen 
2 Bijeenkomsten, rondzending, vei

lingen, verenigingsblad 'Ibena' 
3 H Veen, Tweede Stationsstraat 
258,2718 AC Zoetermeer, ©079-
3611910 
4 f40-

Verenigingvoor 
Tsjechoslowakije-Filatelie 
1 Tsjechoslowakije en voorlopers, 
Bohemen & Moravie, Tsjechië en 
Slowakije, Karpaten-Oekraine 
2 Bijeenkomsten, rondzending, ver
enigingsblad, nieuwtjesdienst 
3 1A M van Dooremalen, Postbus 
136,5120 AC Rijen, ©0161-226507, 
fax 0161-224850, e-mail-adres 
hans@wolfsweide nl 
4 f15-

Verenigingvoor 
USA & Canada Filatelie 
1 Canada & Gebieden, USA & Gebie
den 
2 7 Landelijke bijeenkomsten met 
veilingen, USCA-Post, verenigmgs
bibliotheek, nieuwtjesdienst, rond
zenddienst 
3 H Winterberg, Mozartstraat 84a, 
1962AD Heemskerk, ©0251-234256 
4 f35 -enf30 -voor65-i-. 

Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika 
1 Zuidelijk Afrika 
2 Bijeenkomsten, veiling, rondzen
ding, bibliotheek, meuwsbnef Barte-
lomeu Dias, nieuwtjesdienst 
3 I Stolk, Postbus 33223,3005 EE 
Rotterdam, ©010-4220943 
4 f40-dgf5-) 

Studiegroep Zuid-West Pacific 
1 Oceanic (incl Australazie en de 
gebieden van de Indonesische archi
pel) + De West 
2 Bijeenkomsten, rondzenddienst, 
jaarlijkse clubtentoonstelling, ver
enigingsblad 
3 IA Dijkstra,Dolderstraat74, 
6706 IG Wageningen, ©0317-
417490 
4 f40 - (buitenlandse leden f50 -) 

Studiegroep Zwitserland 
1 Zwitserland 
2 Bijeenkomsten, lezingen, rond
zending, veihngen, blad lungfrau-
post 
3 W lacobi, Postbus 95,3970 AB 
Dnebergen, ©0343-518303 
4 f85 - incl Schweitzer Bnefmar-
ken Zeimng(SBZ), f37 50 zonder 
Schweitzer Bnefmarken Zeitung 
(SBZ) 

T h e m a t i s c h e ve ren ig ingen 

Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie 
1 Thematische filatelie 
2 Blad Thema (5X per jaar), contact
dagen, rondzendingen, schriftelijke 
veilingen, motiefcontact, vertaal-ser-
vice, tentoonstellingen 
3 LC van Duin, Berglustlaan 84, 
3054 BK Rotterdam, ©010-4610573 
4 f45-

Nederlandse Vereniging voor 
Verenigde Naties en Verenigd 
Europa Filatelie (VN-VE Filatelie) 
1 Verenigde Naties en Verenigd 
Europa 
2 Bijeenkomsten, schnftelijke vei
ling, blad 'Grenzenloos'. 
3 IM Snellenberg,Porfier9,3831 
VL Leusden, ©033-4943567 
4 f30-

Vereniging voor Kinderpostzegels 
en Maximafilie 
I Kmd/Zomer m de meest uitgebrei
de vorm (zegels, affiches, bneflcaar-
ten, stempels, prentbriefltaarten, 
etc), maximurakaarten van alle Ne
derlandse postzegels 

2 Eigen bulletin, bijeenkomsten met 
veiling, schriftelijke veiling, nieuw
tjesdienst maximumkaarten 
3 A M M Hofmeester, Mgr P) 
Willekenslaan 65 FII, 2283 CM Rijs
wijk, ©070-3930259 
4 f27 50 dg f2 50) 

Internationale vereniging 
'de Spoorwegmotieffilatelist' 
1 Thema 'Spoorwegen' op zegels 
2. Ruilbijeenkomsten, nieuwtjes
dienst, blad 'Der Eisenbahnmotiv-
sammler' (Duitstalig) 
3 D Bos, Postbus 865,5900 AW 
Venlo, ©077-3511720 
4 f40-

Filatelisten Vereniging Gabriel 
i Oecumenische vereniging voor 
bijbel en chnstendom bijbelse the
ma's, kerkgeschiedenis, kunst 
2 Maandblad, 4 ledenbijeenkom
sten, filatelistische literatuur m b t 
bijbel en chnstendom, nieuwtjes en 
Stempelsdienst 
3 E P van der Veen, Oenenburgweg 
13,8072 GG Nunspeet ©0341 
257470 
4 f35-(Ned), f50-(ov) igf7 50 

Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland 
1 Histonsche, technische en weten
schappelijke aspecten van ruimte
vaart en kosmos 
2 Kwartaaltijdschnft 'De Nieuws
brief, ruildagen, deelneming aan 
niimtevaartevenementen en -ten
toonstellingen, mimtentoonstellm-
gen, ruimtevaartcovers en veihngen 
3 A P H M lacobs, p/a Lupine 30, 
2211 MI Noordwijkerhout, ©030-
6562972 
4 f25-(lgflO-) 

Filatelistische Motiefgroep 
'Papier en Druk' Nederland 
1 Papier en Druk, grondstoffen en 
papiervervaardiging, vormvervaardi-
ging, druktechnieken drukpersen 
en andere machines, geschiedenis 
van het schrift en het drukken, ma
nuscripten, boeken kranten e d 
2 3 bijeenkomsten per jaar, uitgave 
van 'DrukDoende', stands op Grafi-
vak, beurzen en tentoonstellingen 
3 AD van Heiningen, Leerlooier II, 
6641D) Beuningen, ©024-6774258 
4 f40-

Ma90nnieke Filatelisusche 
Studiegroep 'De Getande Rand' 
1 Vrijmetselarij op postzegels m de 
wereld en vnjmetseralij op FDC's 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan 
3 P Bom, lol 39-18,8243 HL Lely
stad, ©0320-236944 
4 f45-

Overige veren ig ingen 

Nederlandse Vereniging van Post
stukken- en Poststempel
verzamelaars ('Po 8[ Po') 
1 Postsmkken, postale afstempelin-
gen en overige filatelistische zaken, 
postgeschiedenis 
2 Bijeenkomsten met lezingen/vei
lingen, bijeenkomsten Groep Post
geschiedenis, algemeen en gespecia
liseerd rondzendverkeer, uitwisselen 
frankeer-Zmachinestempels, nieuw
tjesdienst gelegenheids- en machi
nestempels kleinere plaatsen, publi
caties De Postzak en Verenigmgs-
nieuws, posthistonsche studies, ca
talogi op stempelgebied 
3 I F G Spijkerman, Postbus 1065, 
6801 BB Arnhem, ©026-3230556 
4 f50-dgf40-) 

Contact- en studiegroep ie emissie 
Nederland 1852 
I Emissie 1852 

2. Besmdenngvan de eerste emissie, 
bijeenkomsten 
3 HIM Caarls, Buizerd 76,1261SV 
Blancum, ©035-5261164 
4 f50-dgf45-) 

Nederlandse Vereniging van Aero-
Philatelisten 'De Vliegende 
Hollander' 
1 Luchtpost (ontwikkeling, eerste 
vluchten e.d). 
2 Regiobijenkomsten m Aalsmeer, 
Hilversum, Eindhoven, Groningen/ 
Eelde, Velp, en Vhssingen, (schnfte
lijke) veilingen, jaarlijkse Dag van de 
Aerofilatelie met tentoonstelling 
Nieuwtjesdienst voor eerste en spe
ciale vluchten met bijzonder post
stempel, rondzenddienst, publicatie 
De Aero-Philatelist (6x per jaar) en 
diverse naslagwerken 
3 W van der Helm, Couwenhoven 
46-04,3703 EM Zeist, ©030-
6953228 
4 f 35 - (ig f5 -) buitenland f50 -

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
i Stadspost (geheel Nederland) 
2. Informaneverganng en -uitwisse
ling over Nederlandse stadspost, 
stadspostzegels en het gebruik van 
stempels, bijeenkomsten 
3 W Kuhne Ing, De Virieusmgel 
loa, 5301GB Zaltboramel, ©0418 
515041 
4 f30,=. 

Perfin Club Nederland 
1 Firmaperforaties (perfins) gehele 
wereld 
2 Bijeenkomsten, clubbulletin Per-
finpost, clubveiling, rondzending, 
publicaties 
3 A van Sluijs, Baker 21,2152 LB 
Nieuw Vennep, ©0252-672795 
4 f25-

Filatelistenvereniging Dal Nippon 
1 Nederlands-Indie onder lapanse 
bezetting en onder het bewind van 
de Republiek Indonesië voor de soe
vereiniteitsoverdracht 
2 Gegevensuitwisseling, catalogi, 
blad, publicaties, rondzending, vei
ling, vergadenng 
3 LB Vosse.Vinkenbaan3,1851 TB 
Heiloo, ©072-5332293, fax 072-
5339936 
4 f40 - (NL), f50 - (ov) 

Landelijke Vereniging van 
Aantekenstrookjesverzamelaars 
1 Aantekenstrookjes, van Nederland 
en andere landen 
2 Beurzen, eigen blad, schnftelijke 
veilingen, uitgifte kantorenlijst 
3 L L Louwerse, Kon Wilhelmma-
straat 51,2811 TT Reeuwijk, ©0182-
395103. 
4 f30 -• 

Contactgroep 
Velrandbijzonderheden 
1 Plaat/etsmgnummers, knippen/ 
ponsen, paskruizen, register-
blokken 
2 Bijeenkomsten, ruilverkeer, veilin
gen, publicatie Randverschijnselen 
3 A C C van Kruiselbergen, Postbus 
522,1000 AM Amsterdam, ©075-
6844013 
4 f20 -

Postzegelvereniging Postautomaat 
i. Postautomatisenng postzegel-
boekjes, rolzegels, loket- en auto
maatstroken e d 
2 Bijeenkomsten, eigen orgaan, 
rondzendverkeer, veilingen, nieuw
tjesdienst 
3 H.L J van den Bnnk, Beetiioven-
straat 186II, 1077 ]X Amsterdam, 
©020-6764098 
4 f40-



OVERZICHT STUDIE
GROEPEN (VERVOLG) 
Studiegroep Voorafstempelingen 
1. Voorafgestempelde postwaarden 
gehele wereld. 
2. Bijeenkomsten, eigen orgaan, 
rondzendverkeer, veilingen. 
3. P.A. Leemans, Korenbloem 13, 
5684 JB Best, ©0499-329292 
4. f20.-. 

Nederlandse Postzegelvereniging 
'DePlaatfout' 
1. Studie plaatfouten op postzegels. 
2. Bijeenkomsten, orgaan, veiling 
3. W. Mast, Balsa 165,3315 NK Dor
drecht, ©078 6169939, e-mail-adres: 
W MasKSWolmail.nl 
4. f30.- zonder meldingen fouten 
nieuwe uitgiften, f35.- met meldin
gen fouten nieuwe uitgiften, (f5.-
i.g.). 

Nederlandse Vereniging voor 
Fiscale Filatelie 
1 Fiscale filatelie. 
2 Bi)eenkomsten, eigen orgaan, vei
lingen 
3 O.C.G. van der Vliet, Pashegge 46, 
7103 BH Winterswi|k, ©0543-
522070 
4 f30.- ( f io- i .g). 

Lions International Stamp Club, 
Chapter 7 Nederland 
1. Lions-postzegels en -enveloppen, 
alsmede ander filatelistisch Lions-
materiaal, inzamelen gebruikte ze
gels t.b.v. charitatieve doelen 
2. Internationaal orgaan 
3. G.J.M, van Poorten, Schermplaat 
4,2421 MN Nieuwkoop, ©0172 
571342 
4. f50.-. 

Mutaties op het overzicht van gespe
cialiseerde verenigingen dient u 
door te geven aan het Bondsbureau! 

PROEF MET VERKOOP NEDERLANDSE 
POSTWAARDEN VIA VERENIGINGEN 

Het Bondsbestuur is sa
men met PTT Post een 
proef begonnen om post
zegels en dergelijke aan 
verzamelaars te verkopen 
via bij de Bond aangeslo
ten verenigingen. Het 
Bondsbestuur ziet hierin 
een duidelijke stimulans 
om verenigingen in staat 
te stellen om verzame
laars binnen te halen die 
vroeger hun 'nieuwtjes' 
aan het filatelistenloket 
konden halen. Aan de 

proef doen vijf verenigin
gen mee en als de proef 
slaagt zullen alle bij de 
Bond aangesloten vereni
gingen de mogelijkheid 
krijgen om de Neder
landse postwaarden aan 
hun leden te verkopen. 
De verenigingen krijgen 
voor de verkoop van de 
postzegels en dergelijke 
een financiële vergoe
ding van PTT Post. Wij 
houden u op de hoogte 
van de ontwikkelingen. 

Verkoop Nederlandse postujaardcn.. .voortaan via de veremgmgen^ 

COMMISSIE HERHUISyESTING VAN HET 
BONDSBUREAU IS GEÏNSTALLEERD 

De speciale commissie 
die zich zal bezighouden 
met het vinden van een 
andere huisvesting voor 
het Bondsbureau, is on
langs door het Bondsbe
stuur samengesteld en 
benoemd. De commissie, 

bestaande uit de heren 
G.C. van Balen Blanken 
(voorzitter), H. Stins, J. 
Roedoe, H . D u i t e n G . H . 
Van der Veer, is inmid
dels met haar werkzaam
heden begonnen. 

GRATIS HANDLEIDING 'HET ORGANISEREN 
VAN EEN GSE-EVENEMENT' BESCHIKBAAR 

Sinds enige jaren worden 
jaarlijks één of meerdere 
grote tentoonstellingen 
georganiseerd 'onder de 
vleugels' van de Geza
menlijke Stuurgroep Eve
nementen (GSE), be
staande uit vertegen
woordigers van de Bond, 
de Nederlandsche Veree-
niging van Postzegelhan
delaren en PTT Post. De 
Stichting GSE heeft on
langs een Handleiding 

opgesteld, waarin de pro
cedure en de voorwaar
den voor het organiseren 
van een dergelijk filate
listisch evenement zijn 
opgenomen. Vereni
gingsbesturen die moge
lijk in de toekomst een 
GSE-evenement zouden 
willen organiseren kun
nen deze Handleiding 
(gratis) aanvragen bij het 
Bondsbureau. 

THEMATISCH BEKERTOERNOOI GAAT BIJ 
GEBREK AAN BELANGSTELLING NIET DOOR 

Voor het Themadsch Be
kertoernooi, te houden 
op 21 oktober tijdens de 
tentoonstelling Postex in 
Apeldoorn, heeft zich 

slechts één deelnemer 
aangemeld. Het Bonds
bestuur ziet zich daarom 
gedwongen dit toernooi 
niet door te laten gaan. 

MUNT- EN POSTZEGELHANDEL 

DE RUITER BV. 

/f^^aa/i 

Postbus 7080 
3286 ZH Klaaswaal 
Tel. 0186-571366 
Fax 0186-571890 

Gratis 

phisllisten: 

postzegels 

munten 

'bankbiljetten 
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Natuurlijk zoekt u postzegels ! 
Wij verzenden 6x per jaar bestellijsten, met aanbiedingen 
•West Europa, incl. N.O.R. 
• Oost Europa 
• Overige Landen 

Wij hanteren Michel catalogusnummers en vermelden per 
serie het belangrijkste motief, l x per jaar verzenden wij een 
uitgebreide motievenlijst. 
Vraag één of meer van de bovenstaande gratis bestellijsten 
aan op het onderstaande adres I 

Arve Collectors bv Postbus 6044, 2702 AA, Zoetermeer 
Tel./Fax 079-3311218 E-mail: st@mpsforsale.com 

POSTZEGELVEILING 
TE KOOP 

- Internationaal koopkrachtig 
klantenbestand. 

- Reeds vele jaren veilingen, elk 
met een omzet van ƒ 400.000,- of 
meer (exclusief veilingtoeslagen). 

- Volledig geautomatiseerd met 
uitstekend computerprogramma. 

- Eigenaar is bereid in overleg 
aan een zo'n efficiënt mogelijke 
overgang mee te werken. 

- Vraagprijs nader overeen te 
komen. 

Br. o.nr.: Fil 004, 
Brouwer Media, Postbus 345, 3740 AH Baarn. 

ISRAEL 
VERENIGDE NATIES 
Gratis prijslijst(en) op aanvraag 

POSTZEGELHANDEL CM. VAN DER BURG 
Postbus 842 
4200 AV Gorinchem 
Tel.: 0183 635594 
Fax: 0183 636392 

http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl
mailto:st@mpsforsale.com


ANDERS DAN ANDERS: 
POSTEX 2000 APELDOORN 

Nationaal postzegelevenement in Americahal 
D O O R COR O P P E L A A R , Z W A M M E R D A M 

(74 

De Nederlandsche Veree-
nigingvan Postzegelver
zamelaars (NVPV) orga

niseert in samenwerking met de 
Gezamenlijke Stuurgroep Eve
nementen (CSE) op 20, 21 en 
22 oktober een nationale post-
zegelshow: Posfex2000. Aan
leiding voor dit jaarlijks weerke
rend evenement - ook nu weer 
in de Americahal in Apeldoorn -
is de Dag van de Postzegel, die 
dit jaar op 21 oktober valt. 
Posfex 2000 wordt een groots 
kijk- en doefestijn voor het ge
hele gezin. Op het programma 
staan vele activiteiten: een wed
strijdtentoonstelling in catego
rie 3, een propagandatentoon-
stelling, handelarenstands, in
formatiestands van algemene 
en gespecialiseerde verenigin
gen, computers met filatelisti-
sche software en het Junior Pla
za met als thema 'stripverhalen 
en filatelie'. Behalve deze pro
grammapunten zijn er ook nog 
andere dingen op Postex2000 
te beleven. Zo zijn er demon
straties van oude ambachten, 
worden er wenskaarten ge
maakt en wordt de kunst van 
het buxus-knippen vertoond. 

OPENING EN OPENINGSTIJDEN 
Op vrijdag 20 oktober wordt 
om 11 uur 's morgens de officië
le opening van Posfex 2000 ver
richt door de burgemeester mr. 
J.A.M, de Graaf van Apeldoorn. 

Rechts: de plattegrond var) de Americahal; 
de verklaring van de afkortingen is als volgt: 

H=Han3el 
L=Cespecialiseerde verenigingen 

JT=Jeugdtentoonstelling 
T=Tentoonstelling 

MC=Medtacaje 
D= Diversen 

HELP MEDEFILATELISTEN! 
Bij de vuurwerkramp in En
schede raakte een aantal fila
telisten zijn of haar postze
gelverzameling kwijt. De En-
schedese Postzegelvereni
ging helpt de gedupeerden 
weer iets op te bouwen en 
vraagt hiervoor uw steun in 
de vorm van postzegels of an
der filatelistisch materiaal. 
Op Postex 2000 is iemand van 
genoemde vereniging aanwe
zig om uw gift in ontvangst te 
nemen. 

In Nederland gaan de dingen soms 'anders dan anders'. 

Neem de Dag van de Postzegel: die wordt in de meeste 

ons omringende landen in het voorjaar gevierd. Nederlond 

doet dat in het najoar, anders dan anders dus en dat is 

helemaal overeenkomstig met het thema van het 

bijbehorende postzegelevenement: Postex 2000. 

Voor het publiek is Postex2000 
die dag al van 10 uur 's mor
gens open en wel tot vijf uur 's 
middags. Ook op zaterdag 21 
oktober is het evenement van 
10 uur 's morgens tot 5 uur 's 
middags toegankelijk. Op zon
dag gaan de deuren een uur 
eerder dicht; dan is het evene
ment van 10 uur 's morgens tot 
4 uur 's middags te bezoeken. 
De toegangsprijs bedraagt tien 
gulden per persoon; een passe-
partoutvoor drie dagen kost 
twintig gulden. De toegang 
voor jongeren (toten met 17 
jaar) is gratis. Er zijn voor Pos
fex 2000 speciale tassen ver
vaardigd. Betalende bezoekers 
ontvangen deze tas gratis; ze 
zullen er onder andere de ten
toonstellingscatalogus in aan
treffen en ook andere filatelisti-
sche informatie. 

WELKOM IN DE AMERICAHAL 
Vorig jaar was de postzegelshow 
- die toen ook in de Americahal 

in Apeldoorn werd gehouden -
een groot succes. Het evene
ment werd destijds zó positief 
ontvangen dat ook dit jaar voor 
dezelfde locatie is gekozen. Voor 
diegenen die vorig jaar verstek 
lieten gaan: de Americahal vindt 
u aan de Laan van Erica nummer 
50 in Apeldoorn. De hal is zowel 
met de auto als met het open
baar vervoer gemakkelijk te be
reiken. Bovendien wordt op alle 
tentoonstellingsdagen tussen 
tien uur 's morgens en vijf uur 
's middags een gratis busdienst 
onderhouden. De bus rijdt van 
het station van Apeldoorn naar 
de Americahal en weer terug. De 
bus vertrekt elk heel uur van het 
station naar de Americahal en 
en brengt de bezoekers elk half 
uur weer van de Americahal 
naar het station Apeldoorn te
rug. De laatste bus richting sta
tion vertrekt om 16.30 uur. Voor 
auto's is er ruim voldoende gra
tis parkeergelegenheid bij de 
Americahal beschikbaar. 

TAXATIES 
Tijdens Postex 2000 kunt u uw 
postzegels gratis laten taxe
ren. U kunt een of enkele ze
gels aan de taxateur voorleg
gen, maar eventueel ook uw 
gehele verzameling laten taxe
ren. Een mooie gelegenheid 
om de waarde van uw zegels 
of verzameling(en) te weten te 
komen. U kunt ook advies in
winnen over de beste manier 
van verkoop van uw materiaal. 
Deskundige medewerkers van 
gerenommeerde veilinghui
zen (Leopardi, Mondial en de 
Overijsselse Postzegelveiling) 
voeren de taxaties op het podi
um in de Americahal uit. 

DAG VAN DE POSTZEGEL 
Op zaterdag 21 oktober wordt 
de Dag van de Postzegel ge
vierd. Voor die gelegenheid zijn 
weer een bijzondere envelop en 
een bijbehorend stempel ont
worpen. De envelop wordt in 
vierkleurendruk uitgevoerd en 
heeft als motief een postkoets 
uit 1830. De envelop van de 
Dag van de Postzegel is op 21 
en 22 oktober te koop in de boe-
kenkraam van de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-Verenigin
gen (NBFV) inhetMult ime-
diacafé. De envelop kost 'blan
co' f 1.- en compleet met post
zegel en stempel f2.50. U kunt 
het couvert (met postzegel en 
stempel) trouwens ook schrifte-



lijk bestellen; de prijs is f3.50. 
Er zijn twee besteladressen: 
Comité Dag van de Postzegel 
Rotterdam, Lodewijk Napoleon
laan 57,4904 LC Oosterhout, 
gironummer 1543700 en 
Comité Dag van de Postzegel 
Amsterdam, Haya van Some-
renlaan 50,1187 RB Amstel
veen, gironummer 4882709. 

WORKSHOP BBE 
Op alle dagen hebben verzame
laars de gelegenheid de work
shop 'Begeleiding Beginnende 
Exposanten' (BBE) bij te wo
nen. De workshops zijn gratis 
toegankelijk en duren ongeveer 
anderhalf uur. Het houden van 
deze workshops op een ten
toonstelling als Postex 2000 
biedt verzamelaars die eerder 
de cursus 'Begeleiding Bij Fila
telie' (BBF) hebben gevolgd -
en ook andere belangstellenden 
- een unieke gelegenheid om 
theorie en praktijK met elkaar te 
vergelijken. De workshops, die 
elke dag om 11 uur 's morgens 
beginnen, worden begeleid 
door de commissie juryleden, 
bestaande uit Daan Koelewijn 
en Frans Leijnse. Als u belang
stelling hebt voor deelname ra
den we u aan om vooraf de bro
chure 'Begeleiding Beginnende 
Exposanten' te bestuderen. 

daß van de Tostzeße[20oo 

JUNIOR PLAZA 
Ook dit jaar wordt op het natio
naal postzegelevenement weer 
ruime aandacht geschonken 
aan de leugd. Jeugdfilatelie Ne
derland (JFN) IS aanwezig met 
een stand Dit jaar zijn ervoor 
de kinderen spelkisten die ter 
beschikking zijn gesteld door 
de Nederlandse Bond van Fila
telisten-Verenigingen Ook IS er 
weereen postzegel berg, waar
uit de jeugd gratis postzegels 
kan halen. Er kan gegrabbeld 
worden m een grabbelton en 
voor de jeugdige bezoekers 
wordt ook een veiling gehou
den De grime-medewerkster 
zit klaar om jonge gezichten 
van een ander kleurtje of uiter
lijk te voorzien Verdens de 
Hobby Computer Club (HCC) 
aanwezig met computers. Er 
zijn nog tal van andere jeugdac-
tiviteiten, we hebben maar een 
kleine greep gedaan. 

GESPECIALISEERDE 
VERENIGINGEN 
Op Posfex 2000 wordt extra 
aandacht besteed aan de gespe
cialiseerde verenigingen en stu
diegroepen die zijn verenigd in 
het Landelijk Overleg Gespecia
liseerde verenigingen (LOG). 
Veertien van die verenigingen 
Zijn op de tentoonstelling met 

2\ oktober 3000 
A p e l d o o r n 

De speciale envelop ter gelegenheid van de Dag van de Postzegel 2000 

Deze brochure kan worden be
steld bij het Bondsbureau, Zee-
lantlaan i i , 3526 AK Utrecht 
(030-2894290); ze kost elf gul
den (inclusief portokosten). 

RUILEN, KOPEN EN 
VERKOPEN 
Op Postex 2000 kunt u postze
gels te ruilen met medeverza
melaars. Daarvoor zijn onge
veer vijftig ruiltafels beschik
baar. In 'Filatelie' van augus
tus/september (zie pagina 
544) vindt u uitgebreide in
formatie over het reserveren 
van een ruiltafel. 
Mocht u er niet in slagen in 
de ruiihoek de gewenste 
postzegels of poststukken te 
pakken te krijgen dan dan 
zijn er altijd nog de ca. veertig 
stands van de NVPH-hande-
laren, die een schat aan mate
riaal kunnen leveren! 

een stand aanwezig, waar ze in
formatie zullen verstrekken en 
materiaal en verzamelingen zul
len tonen die met hun specifie
ke aandachtsgebied verband 
houden. Elke gespecialiseerde 
vereniging heeft de beschikking 
over tien tentoonstellmgska-
ders De aanwezige verenigin
gen zijn Postaumaat, de FiTate-
fistenvereniging Gabriel; de Ne
derlandse Vereniging voor The
matische Filatelie; de Philatelis-
tenverenigmg Israel; de Vereni
ging voor USA-Canada Filatelie, 
de Nederlandse Ruimtevaart Fi
latelie Club, Papier en Druk; de 
Studiegroep Zuid-West Pacific; 
de Studiegroep China Filatelie; 
de Contactgroep Oost-Europa 
Filatelie; de Landelijke Vereni
ging van Aantekenstrookjesver-
zamelaars; de Filatelistenver-
eniging Duitsland; de Spanje-
Portugal-lberia Vereniging en 
de FilatelistenverenigmgTsje-
cho-Slowakije. 

NIET-FILATELISTISCHE 
ACTIVITEITEN 
Om Posfex 2000 ook interes
sant te maken voor niet-filate-
listen worden er demonstra
ties gegeven van oude am
bachten en buxus-knippen 
Verder rijdt er op alle tentoon-
stellmgsdagen een oude post
koets. Ook IS het mogelijk om 
een demonstratie bij te wonen 
van het maken van wenskaar
ten met behulp van postze
gels. 
Apeldoornse schoolkinderen uit 

lertje: de kopers worden geen 
kosten in rekening gebracht. 

'PTT PRESENTEERT' EN 
MULTIMEDIACAFE 
Net als vorig jaar maakt PTT 
Post ook dit jaar het nieuwe Ne
derlandse emissieprogramma 
tijdens het nationaal postzege
levenement bekend. Wat er in 
2001 aan bijzondere uitgiften 
zal verschijnen wordt op vrijdag 
20 oktober onthuld. 
Dagelijks is er in het Multime-
diacafé een demonstratie van 

11.00 uur 

PROGRAMMA POSTEX 2000 IN HET KORT 

vrijdag 20 oktober 
10.00 uur Tentoonstelling geopend voor het publiek 
11.00 uur OfFicièle opening door de burgemeester van 

Apeldoorn, mr. J.A.M, de Graaf 
Workshop 'Begeleidng Beginnende Exposanten' 
Bekendmaking uitgifteprogramma 2001 door 
PTT-Post Filatelie 

15.30 uur Veiling 
17.00 uur Sluiting 

Zaterdag 21 oktober 
10.00 uur Tentoonstelling geopend voor het publiek 
11.00 uur Workshop 'Begeleiding Beginnende Exposanten' 
15.30 uur Veiling 
17.00 uur Sluiting 

Zondag 22 oktober 
10.00 uur Tentoonsteüing geopend voor het publiek 
11.00 uur Workshop 'Begeleidng Beginnende Exposanten' 
15.30 uur Veiling 
16.00 uur Sluiting 

de groepen zes, zeven en acht 
brengen op vrijdagmiddag 20 
oktober met hun leerkrachten 
een bezoek aan de tentoonstel
ling. Vrijwilligers zullen de kin
deren rondleiden en het een en 
ander vertellen over het verza
melen van postzegels. 

VERZAMELINGEN EN 
VEILINGEN 
Uiteraard is op Postex2000 
een keur aan verzamelingen te 
bewonderen. Een kleine greep 
uit de titels. 'Ons ben zunig', 
'Het Eerste Postblad', 'De 
pracht en praal van marge en 
initiaal'; 'Germania 100 jaar', 
'Militaire portvrijdom in Neder-
lands-lndie 1945-1950'; 'Europa, 
een gemeenschap in wording' 
en 'De geschiedenis van het 
HUIS van Oranje'. 
De verzamelingen m de wed
strijdklasse zullen worden geju
reerd. Behalve de verzamelin
gen in de wedstrijdklasse is er 
ook een aantal inzendingen m 
de categorie propaganda. 
Tijdens Postex 2000 wordt da
gelijks om ongeveer half vier 's 
middags een veiling gehouden. 
Iedereen in de hal kan aan deze 
veilingen meedoen. De kavels 
die onder de hamer komen zijn 
afkomstig van de op Postex 
2000 aanwezige postzegelhan
delaren. U kunt de kavels op de 
dag waarop ze geveild worden 
vooraf bezichtigen. Een meeval-

de mogelijkheden van de com
binatie 'filatelie en computer'. 
Er wordt onder andere aan
dacht besteed aan het maken 
van albumbladen en het ge
bruik van catalogi (Nederlandse 
zowel als buitenlandse). Ook 
ziet u hoe er via Internet infor
matie kan worden gekregen op 
het gebied van filatelie. 
Over informatie gesproken: m 
de Boekenkraam van de NBFV 
kunt u op zoek gaan naar inte
ressante boeken. In diezelfde 
kraam is ook de envelop ter ge
legenheid van de Dag van de 
Postzegel te koop. Andere aan
wezigen zijn de Bondsbiblio-
theek (informatiestand met In
ternetaansluiting) en het Belas
tingmuseum meteen interes
sante selectie uit de collectie 

KOM NAAR APELDOORN! 
U ziet het' er is m Apeldoorn 
van alles te beleven Dat maakt 
de reis naar de Americahal dus 
volop de moeite waard, met al
leen voor filatelisten, maar ook 
voor hun familieleden, vrienden 
en kennissen. U mag Apel
doorn dus niet overslaan. Of-
om het eens met een gedichtje 
te zeggen' 
'Postex 2000 IS voor de 
bezoekers een dag met glans, 
Voor de thuisblijvers 
een gemiste kans!' 

i?5 



VAN HAAGSE CONFERENTIE 
NAAR INVOERING EURO 

Europese eenheidsmunt komt langzaam in zicht 

Een uitvloeisel van het Con
gres van Den Haag [i] was 
de oprichting van de Raad 

van Europa door tien landen 
nog geen jaar later {2]. De oor
spronkelijke verwachting dat de 
raad het voorportaal zou zijn 
vooreen federatief Europa 
kwam door de grote onderlinge 
verschillen tussen de landen 
niet uit. Het absolute hoogte
punt van de Raad van Europa 
werd in 1950 bereikt, toen de 
lidstaten het Verdrag van de 
Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden teken
den. 
Om te voorkomen dat overdre
ven nationalisme  meestal ver
oorzaakt door slechte economi
sche omstandigheden  ooit 
weer de oorzaaK zou worden 
van oorlog, werd onderde in
spirerende leiding van de Frans
man jean Monnet [3] door 
Frankrijk, WestDuitsland, Ita
lië, België, Nederland en 
Luxemburg de Europese Ge
meenschap voor Kolen en Staal 
(EGKS) opgericht. 

1 '■j\r^j'^\rj'\/\r\ 

1 Ahighandasotemn 
2 reiponitblllcyresu 
j upon us here Uiit 

I Congress of a Europe>^ 
I Knvtt>| w be ''' ' ■" 
I reborn. ' 

DOOR Z . V A N D U N N , K A T W I J K 

Al een aantal jaren worden de inwoners van een aantal 

landen van de Europese Unie voorbereid op de komst van 

een gezamenlijke Europese munt. Dat gebeurt met 

campagnes, televisiespotjes en s/ojfons zoals De Euro 

wordt van ons allemaal. De invoering van de Euro 

markeert een belangrijke fase van het Europese 

eenwordingsproces, een ontwikkeling die begon met het 

Eerste Europese Congres, dot in mei 1948 in de Ridderzaal 

in Den Haag werd gehouden. 

De gemeenschap bleek een 
groot succes. Er werd onder 
meer besloten atoomenergie 
voor vreedzame doeleinden te 
gebruiken en de handel te inte
greren; zo ontstonden Euratom 
en de Europese Economische 
Gemeenschap (EEG) [4]. Het 
integratieproces ging daarna 
verder; steeds meerlanden gin
gen deel uitmaken van de EEG. 

In 1974 werd besloten het Euro
pees Parlement rechtstreeks te 
laten kiezen [5J. Het bleek niet 
haalbaar om de verkiezingen 
zoals voorzien in 1978 te hou
den, maar in 1979 konden de 
burgers naar de stembus om 
voor de eerste keer de afgevaar
digden voor het Europees Parle
ment direct te kiezen. 
De macht van het parlement 
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[6], dat nu om de vijfjaar geko
zen wordt, wordt langzaam aan 
groter. In 1975 kreeg het be
voegdheid de begroting vast te 
stellen en sinds 1987 beschikt 
het over een aantal wetgevende 
bevoegdheden. In het uiterste 
geval kan het Europees Parle
ment de Commissie van de Eu
ropese Gemeenschappen (Eu
ropese Commissie) dwingen af 
te treden. 
In 1991 werd tijdens een in 
Maastricht gehouden Europese 
Top [7] een aantal historische 
en ingrijpende besluiten geno
men. Er werd een akkoord over 
een Europese Politieke Unie 
(EU) en een Economische en 
Monetaire Unie gesloten. Tij
dens de top in Maastricht werd 
de basis gelegd voor een geza
menlijke Europese munt, die 
weliswaar niet door alle lidsta
ten, maar voorlopig toch door 
twaalf landen van de gemeen
schap zal worden ingevoerd [8]. 
Aanvankelijke heette deze munt 
Ecu [9], de afkorting van Europe
an Currency Unit. De naam Ecu 
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herinnerde aan een oude munt 
die tussen 1266 en 1270 door 
Lodew/ijk IX [10], bij de invoe
ring van een unifom muntsys-
teem in Frankrijk werd geslagen 
en tot 1804 in omloop bleef. 
Maar omdat de naam niet ac
ceptabel was voor landen als 
Duitsland, werd uiteindelijk ge
kozen voorde naam Euro [n] . 
De overgang van de verschillen
de nationale valuta naar de uni
forme Euro - een gebeurtenis 
die op 1 januari 2002 zijn be
slag moet krijgen - staat onder 
leidingvan de in juli 1998 opge
richte Europese Centrale Bank 
[12] met als president de Neder
lander Wim Duisenberg. 
De Euro zal vanaf nu een steeds 
belangrijkere rol gaan spelen op 
het gebied van het betalingsver
keer, de beurs en... de filatelie 

[13]-
De effectenbeurzen handelen 
overigens al sinds i januari 
1999 in Euro's en niet meer in 

de 'oude' nationale valuta. 
Bent U ook geïnteresseerd in 
het boeiende proces van de Eu
ropese eenwording en het wel 
en wee van de Verenigde Na
ties, kom dan eens kennisma
ken met de postzegelvereniging 
Verenigd Europa en Verenigde 
Naties Filatelie. Dat kan op Pos-
tex20oo, een grote landelijke 
postzegelshow die op 20, 21 en 
22 oktober wordt gehouden in 
de Americahal, Laan van Erica 
50 in Apeldoorn. Op zaterdag 
21 oktober geeft de genoemde 
vereniging ter gelegenheid van 
haar veertigjarig bestaan een re
ceptie; u kunt met de vereni
ging en haar leden komen ken
nismaken. Op alle dagen van 
Postex 2000 zijn medewerkers 
van de vereniging aanwezig in 
de informatiestand. Verder kunt 
u een aantal kaders bezichtigen 
die duidelijk maken wat er zoal 
door de leden van de vereniging 
verzameld wordt. 
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Internationale 
POSTZEGELVEILING 

in de zalen van 
"MOTEL EINDHOVEN" 

Aalsterweg 322 - Eindhoven - Tel.040-2116033 

zaterdag 9 december 
Bezichtiging vanaf 09.00 uur. 

Er worden nneer dan 6000 kavels geveild w.o. 
Betere nummers van Nederland en koloniën, 

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

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

iedere prijsklasse. 
K i jkdagen ten kantore te Deventer 

VRIJDAG 1 DEC. T / M DONDERDAG 7 DEC. 
(na telefonische afspraak) 

Bent U geïnteresseerd? Bel , schr i j f o f fax 
en U kr i jg t de r i jk geï l lust reerde cata logus 

gra t is thu isges tuurd 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

www.mondialstamps.nl 
Email: info@mondialstamps.nl 
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HEEFT U INTERESSE 
OM TE VERKOPEN ? 

* Wij garanderen een goede 
internationale opbrengst 

* Deskundige verkaveling en 
betrouwbare taxatie 

*Snelle uitbetaling en voorschot 
betaling altijd mogelijk 

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

* Doorlopend kunt U inzenden voor 
één van onze volgende veilingen 

Bent U geïnteresseerd ? 
Bel, schrijf of fax : 

MONDIAL 
POSTZEGELVEILINGEN 

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

www.mondialstamps.nl 
Email: info@mondialstamps.nl 
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DE KEIZER, SISSY EN 
HET ACHILLEION 

D O O R O T T O H O R N U N G , L O N D E N 

Begin van dit jaar kwam bij een van Duitslands bekendste veilinghuizen, Heinrich Köhler 

in Wiesbaden, een aantal zeldzame postzegels en poststukken onder de hamer. Otto 

Hornung, onze medewerker in Londen, nam de bijbehorende catalogus met 

belangstelling door. En ook al zat er ditmaal niets bij dat hij aan zijn collectie wilde 

toevoegen, er waren toch twee kavels die hem in hoge mate boeiden. Hij vertelt 

hieronder waaróm. 

Twee kavels die op 29 janu
ari door Köhler in Wiesba
den werden geveild trok

ken mijn bijzondere belangstel
ling. Het w/aren de nummers 
514 en 515, respectievelijk een 
telegram uit 1895 naar Aix-les-
Bains in Frankrijk en een brief 
uit hetzelfde jaar van Korfoe 
naar Wenen. 
Als ik dat zo opschrijf dan ziet 
dat er niet erg spectaculair uit. 
Toch gaat het om twee docu
menten die me m hoge mate 
fascineren. Het telegram - ka
vel 514 - is gericht aan gravin 
Hohenembs in het Splendide 
Hotel in het Franse Aix-les-
Bains. Het bericht dat ermee 
werd overgebracht is maar kort: 

Ich bin glücklich in Stettin ein
getroffen und freundlichst 
empfangen worden. De onder
tekening luidt: 'Francois Jo
seph'. Achter die Frans klinken
de naam gaat niemand anders 
schuil dan de Oostenrijkse kei
zer Franz Joseph. Kan 'Francois 
Joseph' nauwelijks als een 
pseudoniem worden opgevat, 
de naam van de geadresseerde 
- 'gravin Hohenembs'-was 
dat wèl. Want achter die adellij
ke naam ging niemand anders 
schuil dan Franz Joseph's echt
genote, keizerin Elisabeth. 
Voor de met de hand geschre
ven boodschap op het telegram 
werd een formulier gebruikt dat 
speciaal voor de Duitse keizer 

Sekanten: 

tbitnwamtm buT4 
U v̂ an mitt. is 

©.18» fc»n / un W&tt mtttt 

^ ^ ^ ^ ^ f r 

Wilhelm II was gedrukt, zij het 
dat de regel Sr. Majestät des 
Kaisers und Königs ('Zijne Ma
jesteit de Keizer en Koning') op 
het formulier is doorgestreept. 
De datum die onderaan het te
legramformulier staat vermeld 
- '9 /9 ' - heb ik gecontroleerd. 
De uitkomst was dat de keizer
in, die vrijwel iedereen kent als 
Sissy, inderdaad in september 
1895 in Aix-les-Bains was, in ho
tel Splendide aldaar. En het 
klopte ook dat Franz Joseph 1 
rond die tijd in Stettin was, op 
uitnodiging van de Duitse kei
zer, om daar een vlootschouw 
bij te wonen. 
De andere kavel, nummer 515, 
is net zo indrukwekkend. De 

briefis gefrankeerd met drie 
'kleine Hermeskop'-zegels van 
25 lepta met het stempel 
Castourion op Korfoe. De da
tum van het stempel is jammer 
genoeg onleesbaar, maar aan 
de achterzijde van het couvert 
staat het aankomststempel We
nen 13.4.95. Ds briefis als volgt 
geadresseerd: 'Seiner Majestät 
Dem Kaiser Wien' ('Zijne Ma
jesteit de Keizer, Wenen'). Aan 
de achterzijde van de envelop is 
een zwart lakstempel aange
bracht, bestaande uit een 
staand ovaal met daarin een ge
kroonde letter 'S'. Anders ge
zegd: het zegel van Sissy, die op 
dat moment op haar paleis op 
Kofroe, het zogenoemde Achil-
/e/on verbleef 
Met de catalogus in de hand 
belde ik de eigenaar van Köhler, 
Volker Parthen, om te proberen 
van hem aanvullende informa
tie los te krijgen. Hij was bijzon
der behulpzaam; hij had op dat 
moment een bezoeker bij zich, 
een kenner van zegels van de 
Ionische Eilanden maar boven
al iemand die alles verzamelt 
van Sissy en wat daarmee sa
menhangt. De veilinghouder-

Duits telegramformulier met een boodschap van keizer Franzjoseph van Oosten- Voor- en achterzijde van een brief die Sissy verzond van het eiland Korfoe, gericht 
rijk aan 'gravin Hohenembs' (keizerin Elisabeth van Oostenrijk) aan 'Seiner Majestät Dem Kaiser, Wien'. 



verbond me met hem door en 
dat was meteen de laatste keer 
dat ik Volker Parthen sprak: en
kele dagen later overleed hij. 
Zijn bezoeker was René Sim-
mermacher uit Staufen, die me 
hielp bij het vergaren van infor
matie en materiaal over de kei
zer, de keizerin en de twee stuk
ken. 

KEIZERIN VAN OOSTENRIJK 
De twee kavels van Köhler to
nen perfect aan hoe weinig per
soonlijk contact er was tussen 
de Oostenrijkse keizer en zijn 
echtgenote Sissy. De keizerin 
meed het Weense hof zoveel 
mogelijk en gaf de voorkeur aan 
reizen. Niet alles in het Huis 
Habsburg liep kennelijk op rol
letjes. Franz Joseph I was acht
tien toen hij in 1848 keizer van 
Oostenrijk werd, in een periode 
waarin er nogal wat politieke 
onrust heerste. Niet veel later 
werd hij verliefd op de mooie 
Elisabeth Amalie Eugenie, twee
de dochter van hertog Maximill-
aan Joseph van Beieren. Het 
paar trouwde op 24 april 1854; 
Sissy was pas 16 jaar en vier 
maanden oud. De jonge keizer
in was gewend aan een grote 
persoonlijke vrijheid. Ze was -
net als haar vacler, die haar ont
zettend verwende - bijvoor
beeld gek op paardrijden. Wat 
een verschil met haar nieuwe le
ven aan het nogal stoffige en 
stijve Weense hof waar de 
dienst werd uitgemaakt door 
haar schoonmoeder Sophie. 
Toch probeerde Sissy een goe
de echtgenote te zijn. Nog geen 
jaar na het huwelijk kreeg ze 
haar eerste kind, Sophie 
(driemaal raden naar wie het 
was genoemd), maar het meis
je stierf op tweejarige leeftijd. In 
1856 schonk Sissy het leven aan 
nog een dochter, Gisela, en niet 
lang daarna, in 1858, werd 
kroonprins Rudolf geboren. 
Haar relatie met de keizer werd 
echter steeds koeler. 
Sissy en haar schoonmoeder 
voerden een voortdurende slag 
met als inzet de opvoeding van 
de kinderen; de laatste zich 
daar voortdurend mee bemoei
en. Sissy kreeg een grondige he
kel aan het hofleven, en pro
beerde eraan te ontsnappen 
door geregeld reizen in Europa 
- en zelfs daarbuiten - te on
dernemen. Er waren tijden dat 
de keizer haar in geen maanden 
zag, met als gevolg dat het con
tact schriftelijk moest verlopen. 
Het gerucht ging dat de keizer 
van de oorlog in Italië terug was 
gekeerd met een geslachtsziek
te en dat hij Sissy had besmet. 
Hoe dan ook, het duurde ruim 
tien jaar voor het paar weer een 
kind kreeg: Marie Valerie, die in 
1868 in Boedapest werd gebo
ren. 

KONINGIN VAN HONGARIJE 
Sissy had in de loop van de tijd 

Portret van S/ssy, keizerin van Oosten
rijk, geschilderd door Anton Romako. 

veel sympathie voorde Hon
gaarse zaak ontwikkeld. Ze reis
de een aantal malen naar 
Hongarije en deed zelfs pogin
gen zich de landstaal eigen te 
maken. Ze was een warm pleit
bezorgster van het verdrag van 
1867, dat leidde tot het stichten 
van de zogenoemde Donaumo
narchie (dubbelmonarchie) 
Oostenrijk-Hongarije. In dat 
jaar werden Franz Joseph en Eli 
sabeth tot koning en koningin 
van Hongarije gekroond. Sissy 
werd door velen als de 'verlos
ser' van Hongarije beschouwd. 
De buitenlandse reizen van de 
Oostenijkse keizerin voerden 

haar diverse keren naar Enge
land en Ierland. Ze werd ont
vangen door koningin Victoria, 
die Sissy zelfs het koninklijk 
jacht leende en ze werd goede 
maatjes met de vijfde graaf 
Spencer, die haar op Althorp 
(de geboorteplaats van prinses 
Diana) uitnodigde. Op Althorp 
hangt nog steeds een portret 
van Sissy, geschilderd door An
ton Romako. Tijdens haar be
zoeken aan Engeland en Ierland 
in de jaren '70 van de 19de 
eeuw had Sissy een vaste bege
leider: de onstuimige kapitein 
der cavalerie William George 
Middleton, wiens vrienden hem 
'Bay' noemden. Sissy en Bay re
den en jaagden samen, maar 
uiteindelijk trouwde de kapitein 
met Charlotte Baird (dieervoor 
zorgde dat zijn grote schulden 
werden vereffend); er wordt ge
zegd dat Sissy diep bedroefd 
was toen ze Bay op deze manier 
kwijtraakte. Dat kon haar eigen
lijk niet eens kwalijk worden ge
nomen, met alle voorbeelden 
van echtelijke ontrouw die om 
haar heen te zien waren. Haar 
vader bevond zich vaak in 
'vreemd' vrouwelijk gezelschap, 
haar eigen man vond een op
lossing voor zijn eenzaamheid 
door nauwe banden met de ac
trice Katharina Schratt aan te 
gaan en zelfs haar eigen zoon 
Rudolf had aan vriendinnen 
geen gebrek, ondanks het feit 
dat hij getrouwd was met de 
Belgische prinses Stephanie. 

DE CHARME VAN KORFOE 
Op een van haar reizen naar het 
gebied van de Middellandse 
Zee ontdekte Sissy het eiland 
Korfoe. Ze liet zich onmiddellijk 
betoveren door dit prachtige 
plekje, zozeer zelfs dat ze be
sloot een huis op het eiland te 
bouwen. Nou ja, huis - in feite 
ging het om een schitterend pa
leis dat werd ontworpen door 
de Italiaanse architect Carita. 
Het werd in 1890 voltooid. Het 
landgoed waarop het bouwwerk 
verrees lagzo'n negen kilome
tervan de plaats Castourion. 
Zoals gezegd: het paleis was 
schitterend. Sissy hield er niet 
van om de dingen half te doen. 
De bouw en inrichting moeten 
een fortuin hebben gekost. Be
halve het paleis zelfwaren er 
colonnades, lange rijen beel
den, muurschilderingen en ga 
zo maar door. De keizer klaag
de niet en hij betaalde overal 
voor. Misschien had hij last van 
een schuldig geweten. 
Elisabeth noemde haar paleis 
Achilleion, naarde held uit Ho
merus' Ilias. In de tuin stond 
een prachtig beeld van een ster
vende Achilles, gemaakt door 
de Duitse beeldhouwer Ernst 
Herter uit Berlijn. Er was echter 
nog een ander, heel bijzonder 
gedenkteken. Sissy hield van 
poëzie en ze schreef zelf ook 
gedichten. Het meest hield ze 

Beeldzijde van een prentbriejkaart met een ajbeelding van de ingang van het 
Achilleion op Korfoe. 

5. Een van de vele wandschilderingen die Sissy's paleis opluisterden: 'De overwin
ning van Achilles'. 

In 1905 bracht de Duitse keizer Wilhelm II een bezoek aan Korfoe. We zien hem 
hier samen met zijn familie en die van de Criekse koning George, alsmede een 
aantal hoogwaardigheidsbekleders. 



Heine's standbeeld op Korfoe; de dich
ter werd door Sissy vereerd, maar de 
Duitse keizer zorede ervoor dat het 
beeld naar Hamburg verdween. 

van het werk van Heinrich Hei
ne. Ze liet in de tuin van haar 
paleis een kleine tempel bou
wen met daarin een beeld van 
de Duitse dichter, gemaakt 
door de Deense kunstenaar 
LOUIS Hasselriis. De schrijven
de Heine is door de beeldhou
wer zittend geportretteerd, ge
stoken in hemdsmouwen. 
Echt genieten van haar Griekse 
schuiThoekje kon Sissy jammer 
genoeg niet. Op 30 januari 1889 
sloeg het noodlot toe: haar 
zoon, kroonprins Rudolf, pleeg
de zelfmoord samen met baro
nes Vetsera in Mayerling. Elisa
beth was hevig ontdaan, veel 

meer dan haar man. Ze trok 
zich steeds meer in zichzelf te
rug. De kleren die ze droeg wa
ren steevast zwart. Haar laatste 
bezoek aan Korfoe was in maart 
en april 1895, ̂ '^^'^ het beeld van 
Achilles werd geplaatst en toen 
ze de brief aan Franz Joseph 
schreef die begin dit jaar bij 
Köhler werd geveild. 
Sissy werd beschouwd als de 
mooiste vrouw van de negen
tiende eeuw, dat wil zeggen: 
voor zover het gekroonde hoof 
den betrof Ze had een prachtig 
figuur en ze was een dankbaar 
doelwit voor de pers. Zonder 
twijfel was ze bovendien de bes
te paardrijdstervan haar sociale 
klasse. Ze reed soms zeven è 
acht uur per dag, waarbij ze dan 
drie tot vier paarden afreed. Ze 
kwam een aantal malen akelig 
ten val en toen ze ouder wercT 
moest ze het paardrijden dan 
ook opgeven. In plaats daarvan 
ging ze lange wandelingen ma
ken. Ze maakte zich zoveel zor
gen om haar figuur dat ze 
nauwlijk iets durfde te eten. Te
genwoordig zouden we haar als 
een lijdster aan anorexia nervo
sa besschouwen. 
Ondanks de verwijdering die 
was ontstaan tussen keizer en 
keizerin maakte Franz josheph 
zich toch zorgen over zijn ge
malin, maar ook hij kon niets 
veranderen aan haar terugge

trokken en sobere leefstijl. 
Sissy's dood was net zo specta
culair als haar leven, dat zich 
voortdurend op de voorpagi
na's van kranten over de gehele 
wereld leek af te spelen. Tijdens 
een verblijf in Geneve werd ze 
aangevallen door de Italiaanse 
anarchist Luigi Lucheni, die 
haar in de borst stak met een 
scherpgeslepen vijl. Elisabeth 
stierf op 10 september 1898; ze 
was zestig. Luchine werd door 
een Zwitserse rechtbank tot le
venslang veroordeeld; hij ver
hing zichzelf in de gevangenis 
met behulp van zijn broekriem. 

NOG EEN KEIZER 
Na de dood van Sissy bleef het 
Achilleion op Korfoe leeg. 
Slechts zo nu en dan nam een 
van haar dochters een kijkje in 
het paleis; Franz Joseph zette er 
nooit een voet. In 1905, zeven 
jaar na de dood van de keizerin, 
bezocht de Duitse keizer Wil
helm II Korfoe als gast van ko
ning George van Griekenland. 
Wilhelm vond het Achilleion 
een schitterend paleis, ondanks 
het feit dat de tuinen verwaar
loosd waren. Toen de Griekse 
koning hem vertelde dat het pa
leis te koop was schreef Wil
helm een brief aan Franz Jo
seph, maar tot een transactie 
kwam het niet. Twee jaar later 
las Wilhelm in The Illustrated 

London News dat het paleis 
was verkocht aan een hotelke
ten. Hij zocht onmiddellijk con
tact met Sissy's dochter Gisela 
en vroeg of het bericht klopte. 
Toen uit het antwoord bleek dat 
dat niet het geval was deed Wil
helm nogmaals een bod en dit
maal werd het geaccepteerd. 
De keizer, die bijzonder in zijn 
nopjes was met zijn aanschaf 
liet het Achilleion opknappen 
en de tuinen weer in orde bren
gen. De muurschilderingen en 
de beelden vond hij prima, 
maar er was iets waar hij min
der blij mee was. In zijn 'Herin
neringen aan Korfoe' schrijft 
Wilhelm dat het beeld van Hei
ne niet paste bij het tempeltje 
dat in de tuinen was gebouwd. 
De werkelijke reden was echter 
dat Heine joods was. Weliswaar 
had Heine zich laten dopen, 
maar dat maakte voor de Duit
se keizer geen verschil. De kei
zer liet het beeld niet vernieti
gen, maar verkocht het aan een 
bewonderaar van Heine in 
Hamburg; het kunstwerk werd 
vervangen door een beeld van 
keizerin Elisabeth, een kopie 
van het standbeeld van haar dat 
in Salzburg staat. Ruim twintig 
jaar later zou ook Adolf Hitler 
zo zijn problemen met Heine 
hebben. Omdat het de dictator 
niet lukte het populaire gedicht 
en lied 'Lorelei' uit het geheu-

Briejkaart met het stempel (type 1) van het speciale postkantoor van het Achil
leion op Korfoe, geplaatst op 29 maart 1912. 

Een deel van de colonnade en de beeldengalerij in de tuinen van de 'keizerlijke vil
la' op Korfoe. 
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Briefkaart, ontwaard met het andere stempel dat in het speciale postkantoor op 
Korfoe in gebruik was. De datum -19 maart 1^14 - correspondeert met Juliaanse 
kalender; de afzender vermeldde de 'Gregoriaanse' datum, die t^ dagen later lag. 

De 'keizerlijke villa' die de Oostenrijkse keizerin Elizabeth - Sissy voor intimi - op 
Korfoe liet bouwen stond in het teken van de held van de Ilias, Achilles. Bij de villa 
- 'Achilleion genoemd - stond dit beeld van de stervende Achilles. 



gen van de Duitsers te wissen, 
besliste hij dat als de tekst van 
Heine's creatie ergens werd af
gedrukt de laatste regel steevast 
moest luiden 'auteur onbe
kend'. 

EEN POSTKANTOOR 
VOOR DE KEIZER 
Wilhelm II maakte in tegenstel
ling tot Sissy volop gebruik van 
het Achilleion. In de lentes van 
1908,1909,1911 en 1912 en vlak 
voor het uitbreken van de Eer
ste Wereldoorlog in 1914 bracht 
hij er zijn vakantie door. Hij was 
nooit alleen; er kwamen altijd 
wel familieleden mee  en zijn 
staf uiteraard  en hij zette zijn 

zaken op Korfoe gewoon voort. 
OflRciële stukken die bestemd 
waren voor de keizer werden 
met geregelde tussenpozen op 
het eiland afgeleverd, verzon
den als diplomatieke post uit 
Berlijn. De zendingen werden 
naar Griekenland gebracht door 
een speciale boodschapper, die 
vergezeld werd door een Duitse 
officier. 
De post voor de keizer werd 
dus op een bijzondere manier 
bezorgd, maar daarnaast was er 
ook nog zijn hofhouding die ui
teraard ook over postale voor
zieningen moest kunnen be
schikken. De Griekse posterijen 
zorgden ervoor dat de keizer en 

Een blik op de indrukwekkende tuinen van Sissy's paleis op Korfoe. 
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het Achilleion in gebruik als Frans veldhospi
taal; het stempel op deze envelop (linksboven) verwijst daarnaar. 

mMi^m^sm 

Links: in iggg gaf Oostenrijk een 
zegel om de honderdste sterfdag 
van Sissy te herdenken. 
Boven: de echtgenoot van Sissy, 
Franz Joseph II, overleefde zijn 
vrouw, deze zegel komt uit de se
rie van 1910 ter ere van de tachtig
ste verjaardag van de keizer. 

zijn mensen op dit punt goed 
werden bediend. Er werd een 
speciaal postkantoor ingericht 
in een van de bijgebouwen van 
het paleis. Het kantoor werd in 
1908 gopend en was tot 1914 in 
bedri j f  niet voortdurend, maar 
alleen als de keizer en zijn staf 
op het eiland verbleven. Op 
deze manier behoefde men niet 
de reis naar het negen kilome
ter verderop gelegen Gastou
rion te maken om daar de post 
op te halen. 
Het postkantoor van het Achil
leion beschikte over zijn eigen 
poststempel. Of nauwkeuriger 
gezegd: er waren twee verschil
lende handstempels in gebruik. 
Een van de twee was voorzien 
van de vrijwel geheel rondgezet
te tekst Achilleion geplaatst tus
sen twee cirkels met het datum
deel in het midden. Dit stempel 
vermeldde uitsluitend de dag 
en de maand. Dan was er nog 
een tweede, soortgelijk stempel 
dat bovenin Achilleion vermeld
de en onderin Autokr. Epaulis 
('keizerlijke villa' of'keizerlijk 
huis'); dit stempel vermeldde 
de complete datum. Stukken 
met deze stempels zijn bijzon
der gezocht; voor een brief of 
een ansichtkaart met een 
mooie afdruk wordt al gauw 
honderd tot honderdvijftig gul
den betaald. Ze komen trou
wens relatief veel voor, die 
mooie afdrukken, want de be
ambten in het speciale postkan
toor deden er hun best op. 
Toen de oorlog uitbrak bleef het 
Achilleion niet lang leeg staan. 
De Fransen vestigden er een 
veldhospitaal. Er bestaan post
stukken die ontwaard zijn met 
het stempel Hopitalde l'Achil
leion Corfou, maar voor zover ik 
heb begrepen zijn die niet bij
zonder schaars. 
Na de Eerste Wereldoorlog 
werd het Achilleion door de 
Griekse regering gevorderd en 
tijdens het interbellum werd er 
een casino gevestigd. In de 
Tweede Wereldoorlog deelden 
de Duitsers er de lakens uit: 
hun Erste Gebirgsdivision, die 
haar hoofdkwartier had in het 

op het vasteland gelegen loan
nina, gebruikte het Achilleion 
als een soort herstellingsoord 
voor gewonde militairen, en 
ook voor de huisvesting van het 
bataljon Armeense geniesolda
ten dat aan de divisie was toe
gevoegd. 
Tijdens de Griekse burgeroor
log (19451949) en ook daarna 
werd het voormalige paleis ge
bruikt om er kinderen onder te 
brengen die in verband met de 
gevechten op het vasteland 
naar het eiland waren geëva
cueerd. Dat gebeurde onder de 
naam Pedopolis ('Kinderstad'), 
een project waaraan de Griekse 
koningin Fredenka leidinggaf 
Van 1967 tot 1981 was het Achil
leion met toestemming van de 
Griekse regering eigendom van 
een Duitse zakenman, die er 
weereen casino (en een restau
rant) van maakte. De naam van 
die Duitser was Von Richtho
fen, en het zou me niet verwon
deren als dat een nakomeling 
was van de befaamde Red Bar
ron. In 1981, toen het paleis 
weer onder beheer van Grieken
land kwam, werd het paleis in
gericht als museum. 
Tot slot nog iets over de kavels 
514 en 515 van Köhler. Ze wer
den beide verkocht tegen be
scheiden prijzen. Het telegram 
(inzet vierduizend mark) bracht 
4.200 mark op. De brief van 
Sissy (zelfde inzet) leverde iets 
meer op: 4.800 mark. Daar 
kwam dan nog 17 procent op
geld bij. Nee, //rheb ze niet ge
kocht, maar misschien had ik 
datwèl moeten doen... 

Literatuur: 
Kunstfuhrer, Knauer, 1998. 
Erinnerungen an Korfu door keizer 
Wilhelm II, 1924. 
Elisabeth von Österreich door 
Martha Schad. 
Death by Fame  A Life of Elisabeth 
Empress of Austria door Andrew 
Sinclair, 1998. 
Archief en verzameling van René 
Simmermacher, Bazel en 
Staufen/Breisgau. 
De hoofdredacteur van het Griekse 
blad Philotelia, Anthony B. Virvills, 
verleende veel hulp bij net samen
stellen van dit artikel. 

Spotprent waarop keizer Wilhelm II naar Korfoe peddelt, terwijl zijn kroon in het 
water valt. De tekst luidt: 'Het is voor elkaar' Mijn toekomst ligt in het water!' 



Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2000 (verschijnt begin de

cember) moeten uiterlijk op i 
november aanstaande in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Klipper 2,1276 BP 
Huizen. 

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

ren dat de genoemde evene

menten ook op de aan haar 
opgegeven data en tijdstip

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

boden materiaal. Wij advise

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

ü Nog tot eind oktober: 
Lisse. Minikunstmaxibcreik, 
tentoonstelling in samenwer
king met Philatelica Bloem
bollenstreek en de numisma
tische vereniging Duin en 
Bollenstreek. Museum De 
Zwarte Tulp, Grachtweg 2a. 
Openingstijden onbekend. 
Informatie: 0252417900. 
Zierikzee. Artistamps, ten
toonstelling van artistamps 
en documentatie uit het moil 
artarchiefvan Ever Arts. Ga
lerie Galerij, Hatfieldpark 2. 
Geopend tijdens schooluren. 
□ 7 oktober: 
Spijkenisse. Regiodag van 
postzegelvereniging De 
Maasmond. De Zuidwester, 
P.J. Bhekstraat i3. Onder an
dere tentoonstelling met de 
nadruk op Scandinavië. Info
stands, PTT Filatelieloket, 
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
legenheid van het zeventigja
rig bestaan van de 'sHerto
genbossche Filatelisten Ver
eniging, De Helftheuvel. 
Openingstijden: op zaterdag 
7 oktober van 10 tot 17 uur en 
op zondag 8 oktober van 10 

= tot 16 uur. Inlichtingen: Frits 
= Schreurs, telefoon 073
~ 6566224. 
^ ü 13 ,14eni5 oktober: 
== Leipzig (Duitsland). Philatelm 
° mit T'Card, beurs en expositie 
^ van postzegels, munten en 
'^ telefoonkaarten. Neue Mes
^ segelande (hal 5). Vier gele
^ genheidsstempels. Opening
< stijden: op alle dagen van 10 
 tot 18 uur. Entree DM 8.
° (vanafi6uur:DM4.) .Infor

f Alt '"^'■'^ KölnMesse Ausstel
6 8 2 lungen. Postfach 210760, D

50532 Keulen (Duitsland). 
□ 21 oktober: 
OudBeijerland. Evenement 
ter gelegenheid van het veer
tigjarig bestaan van de post
zegelvereniging Hoeksche 

Waard. Christelijke Scholen
gemeenschap Willem van 
Oranje, Randweg 2. O.a. han
delarenstands en dubbeltjes
hoek. Inlichtingen: Th.N.H. 
van Leeuwen, Olivier van 
Noortsingel 11, 3262 EK 
OudBeijerland, telefoon 
0186617706. 
Q 21 en 22 oktober: 
Schiphol. Propagandalucht
posttentoonstelling georga
niseerd door De Vliegende 
Hollander ter gelegenheid 
van de herdenking van de eer
ste vlucht ArasterdamLon
den in 1920. Expositie in sa
menwerking met de Belgi
sche zustervereniging Aerofil 
in Luchtvaartmuseum Avio
dome. Op 21/10 wordt de 3ge 
Dag van de Aerofilatelie ge
vierd. Openingstijden: op 
beide dagen van 10 tot 17 uur. 
Inlichtingen: J.D.H, van As, 
Dintel 22, 2991 RC Baren
drecht, telefoon 0180
614430. 
Q 27, 28 en 29 oktober: 
Sindelfingen (Duitsland). In
ternationale Bncfrnarkenborse 
Smdeljinflen 2000. Messhalle. 
Openingstijden niet bekend. 
Inlichtingen: August Wahn, 
FriedrichDurrStrasse43, D
74074 Heilbronn (Duits
land). 
Q 28 en 29 oktober: 
Amsterdam. Wedstrijdten
toonstelling van de organisa
tie 'Dag van de Postzegel' (ca
tegorie 2); ook ikaderinzen
dingen. Oosterkerk, Kleine 
Wittenburgerstraat i. Ca. 250 
kaders. Openingstijden: op 
zaterdag 28/10 van 11 tot 17 
uur en op zondag 29/10 van 
10 tot 16 uur. Aanmeldings
formulieren: mevr. A.C. 
Hoogerhuisvan Schellen, 
Van Baerlestraat 14 bov., 1071 
AW Amsterdam, telefoon/fax 
0206734323. Inschrijving 
sluit uiterlijk 30 juni a.s. 
□ 4 en 5 november: 
Berg en Dal. Propagandaten
toonstelling in het kader van 
750 jaar Berg en Dal. Golden 
Tulip Hotel Val Monte, Oude 
Holleweg 5,1017. Opening
stijden: op beide dagen van 
10 tot 17 uur. Inlichtingen: 
J.M. Rijsdijk, Postweg 37, 
6523 KRNijmegen, telefoon 
0243221596. 
Nieuwegein. Gempost 2000, 
tentoonstelling (categorie 3) 
ter gelegenheid van het der
tigjarig bestaan van de de 
postzegelvereniging De Post
koets. Wijkcentrum De 
Brink, Parelduiker 13. Ca. 150 
kaders, waaronder 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@postl<oets nl. 
□ 18 november: 
Leek. Noordphila 2000, propa
gandatentoonstdling met 
verenigingscompetitie. Nien
oordcollege, Waezenburg
laan 51, 9.3017.30 uur. In
lichtingen: telefoon 050
5019547. 
□ 1,2 en 3 december: 
Monte Carlo (Monaco). Mo
naco 2000, internationale 

postzegeltentoonstelling van 
de postadministratie van 
Monaco en de Club de Monte 
Carlo. Musée des Timbres et 
des Monnaies. Inlichtingen: 
OETP, 23, av. Prince Hered
itaire Albert, 98050 Monaco 
Cedex, Monaco. 

a 8 t/m II februari: 
Berlijn (Duitsland). Bephtla 
2001, tentoonstelling van 
postwaardestukken (Rang 2), 
georganiseerd door de Berli
ner GanzsachenSammler
Verein. Gecombineerd met 
de Berliner Briejinarkenta^e In
ternational en de jeugdwed
strijd Meine Brie/marken. Mes
sehalle bij de Funkturm. Ope
ningstijden: op 8, 9 en 10 fe
bruari van 10 tot 18 uur en op 
II februari van 10 tot 16 uur. 
Entree: DM 12., incl. cat. 
(driedagenkaart DM 24., 
incl. ca t ) . Meer informatie 
bij August Wahn, Friedrich
DürrStrasse43, D74074 
Heilbronn (Duitsland) of op 
u;u;u).bneftnarkenmesse.de. 
ü 24 en 25 maart: 
Beek.AstaPhil, tentoonstel
ling ter gelegenheid van het 
zeventigjarig bestaan van 
postzegelvereniging 'De Phi
latelist'. Asta Cultuurcen
trum, Markt 6. Ca. 100 ka
ders. Openingstijden onbe
kend. Inlichtingen: H. Web
ers, Mergelakker 51, 6181 JE 
Elsloo, telefoon 046
4372897. 
□ 10, II en 12 mei: 
Ede. Tentoonstelling (klas
sen 2 en 3 plus Ikader, Open 
Klasse, jeugd en propagan
da) ter gelegenheid van het 
55jarig bestaan van de afde
ling Ede van 'De Globe'. Ten
nis en squashpark 'Tesqua', 
Horsterweg 3. Ca. 5 20 ka
ders; handelaren en studie
groepenstands, schilderijen 
en kunstexpositie. Opening
stijden: op donderdag 10/5 
van 19 tot 22 uur, op vrijdag 
11/5 van 10 tot 22 uur en op 
zaterdag 12/5 van 9 tot 17 uur. 
Inlichtingen: N. van der Lee, 
Arkelstein 12, 6714 AW Ede 
of per email: 
N.uander.Lee(3)hccnet.nl. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
Q 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. ' tPoelhuys, Vivaldis
traat 4,1016. Telefoon 0252

411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629. 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 

Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Spijkenisse. De Zuidwester, 
P.J. Bliekstraat 1,1016. Tele
foon 0181643045. 
Terneuzen. Zuidlandtheater 
(bovenzaal), 1017. Telefoon 
0115618125. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
Utrecht. Internationale Verza
mclmarlct. 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. 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 
34,10.3013. 
Deurne. Het Trefpunt, Heu

' velstraat 8, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
'sHertogenbosch. De Helft
heuvel, 1016. Telefoon 073

i 6566224. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0302886891. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel

' laan 46,1016. Telefoon 
! 0246414855. 

Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1016. Tele
foon 0343573649. 
Q14 oktober: 
Dieren. NFV Skandinavie. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat4,10
16. Telefoon 0235613929 

' (na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12
16. Telefoon 0105916747. 
Triebt. Geoloflic en mijnbouwfi
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. 
Q15 oktober: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 88i, 1116. Tele
foon 0306011918. 
Eindhoven. VTA Henriette 
Roelants, Keldermansstraat 
43a, 1016. 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. 
Q 21 oktober: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Delfzijl. Aquariom, Zeebad
weg 3,1016. Telefoon 0596

626213. 
Eerbeek. De Korenmolen, 
Kanaalweg 3,1016. Tele
foono3i365o8o2. 
Gorinchem. Exoduskerk, 
Mollenburgsewegi5,1016. 
Telefoon 0183581350. 
Hilversum. De ICoepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Katwijk. DC Zwanenburg, 
Zwanenburgstraat 62,1016. 
Telefoon 0714071907. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6,1115. Telefoon 0297
289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,1016. Telefoon 
0184421023. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Weert. S.G. Philips van Hör
ne, Werthastraat i, tijden on
bekend. Telefoon 0495
533862. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 
ü 22 oktober: 
Denekamp. De Timp, Van 
derHeijdenstraat22,1016. 
Telefoon 0547272249. 
Diemen. Burg. Bickerstraat 
46a, 1016. Telefoon 036
5290926. 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Écht. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,1016. Tele
foon 0306063944. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135286408. 
Someren. De Ruchten, Laan 
ten Roode 71, 9.3012.30. Te
lefoon 0493691428. 
Weert. S.G. Philips van Hör
ne, Werthastraat 1, tijden on
bekend. Telefoon 0495
533862. 
□ 23 oktober: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 024

3974654
Q 25 oktober: 
Leusden. De Wolboom, As
schatterweg 27, 1922.30. Te
lefoon 0334943970. 
Q 28 oktober: 
Alphen aan den Rijn. Nabij, 
Lauraplein, 1017. Telefoon 
0172421332. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Doetinchem. Ketz, Hout
kampstraat 64, 10.3015.30. 
Telefoon 026333265. 
Ede. De Brink, Padberglaan 
18,1017. Telefoon 0318
416160. 
Enschede. Het Lindenhof, 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
1016. Telefoon 0547
272249. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. 't Zand, Harmon
ieplein 4,1216. Telefoon 
0306011918. 
Maaseik (B.). T.I. SintJans
berg, Weertersteenweg, 916. 
Inlichtingen: H. Thyssen, 



Weertersteenweg i igc, B
3680 Maaseik (B.). 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0252212080. 
Veenendaal. Christelijke 
Scholengemeenschap, 
Boompjesgoed 14, 916. Tele
foon 0318511031. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
ü 29 oktober: 
Essen (Duitsland). Gesamt
schule Brockmühle, Ohm
strasse 32,1017. Inlichtin
gen: Wilhelm Braukmann, 
Ehrenzellerstrasse7i, D
45143 Essen (Duitsland). 
Helmond. De Kamenij, 
J. Boschstraat 19,1015. Tele
foon 0492553721. 
Leiden. Vijfhovenhuis, Hof
laan 169,1116. Telefoon 071
5215942. 
Nieuwegein. HetVeerhuis, 
Nijenmonde 4,1016. Tele
foon 0306063944. 
SintNiklaas (België). Post
stukkenbcurs. Stadszalen, Leo
pold Illaan, g17. Inhchtin
gen: E. Braem, SintGillis
baan 143, B9100 SintNi
klaas (België). 
□ I november: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 0252
212080. 
Q 4 november: 
Goor. Ontmoetingskerk, Van 
KoUaan, 1017. Telefoon 
0547272876. 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof400,13.3017. Tele
foon 0182396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Leiden. Chr. Lyceum Dr. 
W.A. 't Hooft, Kagerstraati, 
1016. Telefoon 071
5762265. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat43,1016. Telefoon 
0528275629. 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
Veenendaal. De Lampegiet, 
Kerkewijk 10,1016. Telefoon 
0318517569. 
Vianen. Open dag De Posthoorn, 
Het Klooster, 1116. Telefoon 
0347373396
Vlissingen. Mensa Campus 
De Ruyter, Van Hogedorp
weg58a, 1017. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
□ 5 november: 
Amsterdam. Ondernemers
college, )an Tooropstraat lo i , 
1016. Telefoon 030
6063944. 
Asten. )an van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Berg en Dal. Erica, Molen
bosweg 17,1017. Telefoon 
0243220393. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14, i i  i6 . Tele
foon 0343573649. 
Winterswijk. Wamelink, 
Wooldseweg7i, 1016. Tele
foon 0543515408. 
□ II november: 
Dronten. De Open Hof, 13.30
16.30. Telefoon 0321314305. 

EnenLeur. Machinpostze^el
dflfl. De Nobelaer, Anna van 
Berchemlaan 2,1017. Tele
foon 0765037308. 
Gouda. Het Anker, Emma
straat49,1016. Telefoon 
0182631858. 
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. 
Stadskanaal. Sportcentrum 
Bruinsma, Navolaan 32,10

17. Telefoon 0599612976. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho
nigstraat3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
Q12 november: 
Borne. SG Twickel, locatie 't 
Tibbeland. Oude Hengelose
weg 123,1016. Telefoon 
0742662682. 
Deurne. Het Trefpunt, Heu
velstraat 8,9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Prins Willem Alexanderlaan 
1,1116. Telefoon 030
6011918. 
Heemstede. Casca De Luifel, 
Herenweg 96,1115.30. Tele
foon 0235334252. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 46,1013. Telefoon 
0246413608. 
Q18 november: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat 70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat 76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarn. Filatelistische Contort
groep Oost Europa. De Twee 
Marken, Trompplein 5,10

16. Telefoon 0346572593. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6,1115. Telefoon 0297
289322. 
Rotterdam. Sociëteit West
plein, Westplein 7,1017. Te
lefoon 0104512925. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29, io i6 . Telefoon 
0402534002. 
Velserbroek. Polderhuis, Ves
tingplein 58,1016. Telefoon 
0235382274. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk, Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1015. Te
lefoon 0384771726. 
□ 19 november: 
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. 
Nijmegen. Dukenburg, Me
ijhorst 7039,1016. Telefoon 
0246414855. 
Rotterdam. Sociëteit West
plein, Westplein 7,1017. Te
lefoon 0104512925. 
□ 25 november: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 02356x7279. 
Capelle a/d IJssel. De Tref

terp, Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0180317897. 
Doetinchem. Ketz, Hout
kampstraat 64, 10.3015.30. 
Telefoon 026333265. 
Dordrecht. Cultureel Cen
trum Sterrenburg, Dalmeyer
plein 10,1016.30. Telefoon 
0786209088 (na 19 uur). 
Hengelo. De Waarbeek, 
Twekkelerweg327,1017. 
Telefoon 0547272249. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 39ga, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. 't Zand, Harmon
ieplein 4,1216. Telefoon 
0306011918. 
Maaseik (B.). T.I. SintJans
berg, Weertersteenweg, 13
16. Inlichtingen: H. Thyssen, 
Weertersteenweg 119c, B
3680 Maaseik (B.). 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0252212080. 
Purmerend. Nederlandse Ver
eniging uoor Thematische Filate
lie. De Doele, Koemarkt 56, 
tijd onbekend. Telefoon 
0299425078. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 

ü 26 november: 
Alkmaar. Sporthal Hoorns
evaart, Hertog Aelbrechtweg 
4,1017. Telefoon 072
5124435. 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat74, tijden onbe
kend. Telefoon 0485571842. 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan 91,9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Capelle a/d IJssel. De Tref
terp. Marsdiep i, 1017. Tele
foon 0180317897. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
Essen (Duitsland). Saalbau 
Essen (grote zaal), Huyssen
allee 53,1017. Inlichtingen: 
Rolf Schneider, Huttrop
strasse 54, D45138 Essen 
(Duitsland). 
Helmond. D'Herbergh, Mo
lenstraat 98, 9.3012.30. Te
lefoon 0492539339. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135286408. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306063944. 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

10 oktober: 
Nederlandse dieren; boekje met 
vijf zegels van 80 cent (twee 

1 verschillende ontwerpen), 
verkoopprijs f4.. 
15 o jaar Nederlandse postzegel,
twee verschillende zegels van 
80 cent. 

) Rouwzegel; zelfklevende versie 
' van de rouwzegel van 80 cent. 

8 november: 
Kinderpostzegels; aantal zegels 
en/of blokjes onbekend; 
waarde(n) 8of40 cent. 

, 28 november: 
Kortingzegels 2000; velletje met 
twintig verschillende zegels 
van 55 cent. 

Aruba 

26 oktober: 
Kinderpostzegels. Drie waarden: 
60+30, 8of40 en 100+50 cent. 

1 Nederlandse Antillen 

Oktober: 
Jeugdzorgzegels; thema: een 
brief aan het nieuwe millen
nium; zegels van 40+15, 
75+25,110+45 SI 225+100 
cent. 
15 november: 
Kortingzegels; waarden 40 en 
150 cent. 

België 

16 oktober: 
Artistieke reeks; vier zegels van 
17 f /€o .42 (moderne kunst
werken). 
20 november: 
Kerstmis/Nieuuyaar; zegel van 
17 f /€o .42 (wedstrijd voor 
geestelijk gehandicapten; af
beeldingvan postbode). 
Een reis door de tuiintigste eeuu) m 
tachtig zegels II; twintig ver
schillende zegels van 17 
f /€o .42 met afbeeldingen 
van belangrijke gebeurtenis
sen uit de vorige eeuw (the
ma's : oorlog & vrede en 
kunst). 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082 
2518 AD 'sGravenhage 
Telefoon 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
Fax: 0703608926 
Internet: ww.muscom.nl 
Openingstijden: ma t/m vr 
van 1017 UU') ^3, zo en feest

dagen 1217 "ur. 
Toegangsprijzen: volwasse

nen f7 .50, 65plussers en 4

t/m 15jarigen f6 .  , kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een MJK of CJP gratis. 

Permanent te zien: 
ü Nederland en de (voorma
lige) Overzeese Rijksdelen 
Q Collectie G. Buys: post
waardestukken Nederlandse 
Overzeese Rijksdelen 
□ Postzegels van de landen 
van Europa 
Q De Blauwe Mauritius 

Tijdelijke exposities: 
□ 'Een kleintje kunst ' . De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. O.a. spe
ciale diapresentatie over het 
ontwerpproces, een compu
terprogramma voor kinderen 
en ontwerpen van nooit uit
gegeven postzegels. 
Q 'Vogels onder de loep', een 
themaverzameling postze
gels, poststukken, eerstedag
enveloppen, maximumkaar
ten, luchtpost en ontwer
pen/proeven met het thema 
vogels. De geschiedenis en 
ontwikkehngvan het thema
tisch 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 in 
de bibliotheek kunt u, even
eens na eerst een afspraak te 
hebben gemaakt, op donder
dagen tijdens de openings
uren terecht. Telefoon: 070
3307572

OPLOSSINGEN 
FILAQUIZ 

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

Vraag i: 
Het afgebeelde fragment is te 
vinden op de postzegel van 
80 cent uit 1998 ('Brieven aan 
de toekomst', zie pijl). 

Vraag 2: 
Otto Treumann ontwierp de 
Bevrijdingszegel van 12 cent 
uit 1970. De 'V' van 'Vrijheid' 
plaatste hij zo dat de zegels 
horizontaal doorliepen. 

m^m 
Vraag 3: 
Het portret is van de Neder
landse rechtsgeleerde prof 
mr. E.M. Meijers (1880
1950), ontwerper van een 
nieuw Burgerlijk Wetboek 
voor Nederland. De foto is te 
vinden op de zegel van 25 
cent uit 1970. 

Vraag 4: 
Op de Éuropazegel van 75 
cent uit 1991 zien we twee 
ladders die twee hemellicha
men verbinden ('het verlan
gen om het heelal zowel ma
terieel als immaterieel toe
gankelijk te maken') . 

N E D E R L A N D 

Vraag 5: 
Van Huis ten Bosch ont
breekt de koepelachtige dak
opbouw. 

http://ww.muscom.nl


AFSCHEID VAN ATIE VAN DER HAAR-AMPTMEIJER: 
LOVENDE WOORDEN EN EEN SPECIALE 'ZEGEL' 

Atie van der Haar-Amptmeijer (rechts) tijdens de redactievergadering waarop zij ajscheid 
nam van haar cotlega-rubriekredacteiAren. Links Atie's opvolger, Christa van Hateren. 

Namens het Bestuur en de Raad van Toezicht van de Stichting Nedertandsch Maandblad 
voor Philatelie nam Cees van Balen Blanken afscheid van Atie van der Haar. 

Woensdag 16 augustus j l . was 
een bijzondere datum voor de 
redactie van 'Filatelie'. Atie van 
der Haar-Amptmeijer, tot 1 mei 
jl. rubriekredacteur 'Nieuwe uit
giften' - nam op die dag af
scheid van haar collega's. 
Plaats van handeling was het 
Museum voor Communicatie 
in Den Haag, waarde jaarlijkse 
bijeenkomst van vaste mede
werkers van 'Filatelie' werd ge
houden. Aan het eind van die 
vergadering werden woorden 
van lof en waardering gespro
ken door de hoofdredacteur van 
'Filatelie', Aad Knikman, die 
nog eens aangaf met hoeveel 
inzet en precisie Atie in al die ja
ren heeft gewerkt. Hij om
schreef haar als iemand met 
een warm hart voor haar ru
briek, als een naar perfectie 

strevende medewerker die er 
niet tegenop zag (en dat zelfs 
wel leuk vond) om zich vast te 
bijten in elke zegel waarvan niet 
duidelijk was wat erop stond. 
'Maar ik heb je in al die jaren 
vooral gewaardeerd als een ui
terst plezierige collega, een me
dewerkster waarop ik altijd kon 
rekenen,' aldus Aad. 
's Avonds, tijdens het jaarlijkse 
etentje van de redactie van 'Fila
telie', voegden zich een aantal 
speciale genodigden bij het ge
zelschap: Atie's echtgenoot jo-
han, haar vier dochters met 
'aanhang', een aantal leden van 
het bestuur van 'Filatelie' en 
Atie's eerste 'baas', oud-hoofd-
redacteur Ab Boerma. Sprekers 
belichtten de vele verdiensten 
van Atie, en dat dan in haar 
diverse hoedanigheden: als 

USaiBDJOWAK O U HAAI 
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s 
'Laatstedagenvelop' met abidcATIEzegel en bijbehorend stempel. 

SPECIALE AANBIEDING VOOR LEZERS VAN 'FILATELIE' 

De speciale 'abdicATIEzegel' die 
ter gelegenheid van het afscheid 
van Atie van der Haar-Amptmeijer 
werd uitgegeven (zie hierboven) 
werd vervaardigd door het Am
sterdamse bednif Letterface. Het 
bewuste bedrijf vond het initiatief 
voor de speciale zegel zó aardig 
dat het een al even speciale aan
bieding voor lezers van 'Filatelie' 
heeft bedacht. Als u bij Lette face 
een bestelling plaatst voor het ma
ken van een eigen postzegel kost 

dat f24.95 ('nel. verz.) voor twee 
vellen van 36 zegels. Als u bij uw 
bestelling vermeldt dat u abonnee 
bent van 'Filatelie' krijgt u echter 
(/navellen (dus in totaal 108 ze
gels) voor dezelfde prijs. De aan
bieding geldt tot 31 maart 2001. 
Meer informatie: Letterface, Hoge-
hilweg7, iioi CA Amsterdam 
Z.O., telefoon 020-6919590, fax 
020-4527752. U kunt ook de web
site van Letterßcehezoeken: 
www.letterfiice.com is het adres. 

eega (spreker: echtgenoot Jo-
han), als moeder (de kinderen 
Van der Haar), als collega (oud-
administrateur Emily Braaken-
siek) en als medewerkster van 
'Filatelie' (Filatelie's vice-voor-
zitter Cees van Balen Blanken). 
Uiteraard waren er vele cadeaus 
en ook een aandenken: een spe
ciale abdicATIEzegel die het af
scheid een semi-ofFlcieel tintje 
gaf Voor elke aanwezige was er 
een speciale 'laatstedagenve

lop'. Het couvert zal tot in leng
te van jaren blijven herinneren 
aan de periode waarin Atie van 
der Haar als 'koningin van de 
nieuwe uitgiften' de scepter 
zwaaide over een rubriek die de 
ruim tweeënveertigduizend le
zers van 'Filatelie' op de hoogte 
hield en houdt van wat er in 
emissieland te beleven valt. 
Atie: namens 'Filatelie', maar 
vooral namens al die duizenden 
lezers van ons blad: bedankt! 

S T A M P C O R N E R B A N B K B B . V 
HET ADRES VOOR TOP -KWALITEITS-KILOWilREN ZEER RECENT 99190 

GRFZEGELS 
LANUEN 
AFR STATEN BR/FR 
AMER1ICA99/20(IO 

AUSTRALIË 
BELGIË 

BUND 11 
BAHAMAS 
BARBADOS 
BERMUDA 
CANADA»;2000 
CEPT EUROPA 
CHINA 
DENEMARKEN 
DIER/BLOEMEN 
ENGELAND 
FINLAND 

IJSLAND 

IERLAND 
ITALIË 
JAPAN 
KANAALEILANDEN 
LUXEMBOURG 
MALTA 
MALAYSIE 
NEW ZEELAND 
NOORWEGEN 
OOSTENRIJK 
PAC/OCEANI 
SCANDINAVTEN 
SINGAPORE 

TAIWAN 
VIETNAM 
WEST ERUOPA 
WEST INDIEN 
WERELDMIXT 
ZWEDEN 
ZWITZERLAND 

KILOWAREN-
lOOGR 

40.00 
25.00 

IJ.00 
20.00 

32.00 
30.00 
30.00 
30.00 
30.00 
40.00 
60.00 
14.00 
25.00 
10.00 
15.00 

60.00 

25 00 
70.00 
25.00 
22.00 
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Bezoek onze showroom die gevestigd is aan de 
ALPHENSEBAAN 35 5126 PR GILZE 
Tel: 0161-453588/453755 Fax: 0161-453468 

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

Rechtstreekse import kilowaar van vele landen. Door het unieke opendozen systeem bent u in de gelegenheid 
om zelf te bepalen of de kwaliteit en het assortiment van de grootformaat kilowaar naar uw wens is en heeft 
u bij ons geen verpakte verrassingen. Regelmatig aanbod van leuke Partijen-Restverzamelingen/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. 

Let op: 
Vrijdag 13 en 
Zaterdag 14 
oktober 
organiseren 
WIJ weer onze 
speciale dagen 
met KOUD 
BUFFET. Ook 
IS er weer een 
DUBBELTJES-
HOEK aan
wezig. 

(kilo)waar voor uw geld 
grootformaat kwaliteitskilowaar per 100 gram 
Nederland rijke variatie met veel '99 12 50 
Australië met '99 en veel HW 18 00 
Nw Zeeland met '99 en iets HW 25 00 
Denemarken met 99 en iets HW 15 00 
Noorwegen met '99 , HW en boekjeszegels 18 00 
Zweden met '99 en boekjeszegels 18 00 
BRD 1 met '99 en iets toeslag 15 00 
BRD 2 idem met 1/3 toeslag 25 00 
USA met '99, alleen 32cn3c zegels, prachtig 26 00 
Engeland 1 met '99 , greetings en HW 15 00 
Engeland 2 idem 50 % greetings en HW 27 50 
IJsland prachtig met hoge(re) waarden 65 00 
Canada met veel '99, mooie sortering 28 00 

Een uitgebreide lijst sturen wij u op aanvraag toe 
Spaar nu voor gratis kilowaar van uw eigen keuze' 
Spanjersberg Filatelie 
Breestraat 12 D 2311 CR Leiden 
Tel/fax- 071 - 5145332 / e-mail. mailto:spanjer$@xytal).nl 
Prijzen zijn incl porto Prijswijzigingen voorbehouden 
Levering na vooruitbetaling op giro 799 8'Ï05 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdiieden. 

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. 

Postzegelhandel De Viking 

Voor at uw nieuwtjesat)onnementen (zowel voor uw 
landenverzameling als voor uw motief verzameling) 

bent u hier op het juiste adres. 

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

Stuur uw mancolijst. 
Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 

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

Geen winkel; bezoek alleen op afspraak. 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^V- • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

www.poststempel.nl 
Frankeergeldige 

postzegels 
van Nederland en alle West-

Europese landen 
koopt J.F.P. Peerenboom 

PeeUaan 89,5691 LK Son. Tel/Fax: 0499-475622. 

KILOWAAR MET VEELAL 1997/1998 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortering met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland veel grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

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

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

Levering onder rembours + ƒ 12,50 porto Filatelistische frankenng 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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

16,00 

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

130,00 
22,00 
38,00 

20,00 
40,00 
15,00 

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

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 
50,00 

mailto:spanjer$@xytal).nl
mailto:wim.hoeijenbos@wxs.nl
http://www.poststempel.nl
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De Spaanse uitgever 
Domfil bracht onlangs 
een catalogus uit over 
scoutingpostzegels. Het 
gaat bij die catalogus -
Scouting and other youth 
movements - om een 
prachtig uitgevoerde eer
ste editie met duizenden 
afbeeldingen van scou-
tingzegels en zegels over 
andere jeugdorganisa-
ties. In de publicatie wor
den behalve de eigen 
Domfd-nummering ook 
de nummers van de cata
logi van Yvert & Tellier, 
Michel, Scott en Unifica-
to gehanteerd. Voor 
scoutingverzamelaars is 
het een bijzonder nuttige 
uitgave met een compleet 
overzicht van het - zeer 
grote - aanbod scouting
postzegels. De catalogus 
geeft een uitgebreid over
zicht van alle scoutingze-
gels die in de wereld zijn 
uitgegeven. Omdat ook 
zegels over andere jeugd
bewegingen zijn opgeno
men is het voor minder 
ervaren verzamelaars las
tig te bepalen of een ze
gel wel of niet thuis hoort 
bij het thema 'Scouting'. 
De informatie die over de 
uitgegeven zegels wordt 
verstrekt is minimaal; 
hier komt de vermelding 
van de nummers in ande
re catalogi goed van pas. 
De noteringen gelden 
voor series postfrisse ze
gels en worden in pes
eta's, euro's en Ameri
kaanse dollars aangege
ven. Het gaat om relatief 
hoge noteringen, die 
lang niet altijd handig 
zijn aangegeven. Een 
voorbeeld: de Nederland
se Jamboreezegel uit 
1995 staat genoteerd voor 
EUROSIGN1.80 (zo'n 
vier gulden) maar dat is 
dan de serieprijs voor de 
twee zegels die op 6 juni 
1995 werden uitgegeven; 
dat een van de ,twee ze
gels geen scoutingzegel 

is wordt niet vermeld. De 
serie van drie uit 1937 no
teert Domfd voor EUR.0-
SIGN18.03 (bijna veertig 
gulden); de notering in 
de NVPH-catalogus is 
vijftien gulden. De kwali
teit van het drukwerk is 
uitstekend. De zegels -
weergegeven op de helft 
van hun ware grootte -
zijn duidelijk afgebeeld. 

A.G. VAN SOEST 
Scouting and other youth mouc-
ments, 554pp.,fleill. (kleur). 
Uitgegeven doorDomjïl, Sabadcl! 
(Spanje) Onder meer uerkrijgbaar 
bij Europost 'De Dieze', Nieuui-
straat8, 5211 NL Den Bosch, tel. 
073-5132157. Prijs ƒ84 50 
(incl uerz.). 

In de enige tijd geleden 
verschenen achtste editie 
Handbuch Kreuzeraus
gaben van Peter Sem 
kunnen verzamelaars van 
de zogenoemde Kreuzer-
emissie van de Duitse 
Staat Beieren vrijwel alle 
relevante informatie over 
hun verzamelgebied aan
treffen. Het handboek 
besteedt aandacht aan de 
volgende onderwerpen: 
tarieven; zegels zowel los 
als met alle afwijkingen, 
maar ook in paren; bij
zondere frankeringen en 
poststukken; aangete
kende en expressepost-
stukken; bijzondere post
stukken; postwaarde-
stukken en stempels. In 
ieder hoofdstuk wordt 
uitgebreid ingegaan op 
de diverse verzamelas-
pecten. Met name het 
deel over de stempels is 
bijzonder uitgebreid; de 
bekende molenradstem-
pels worden dan ook in 
alle facetten besproken. 
Sems boek is daarmee 
een must voor iedere ver
zamelaar van dit gebied, 
zeker ook omdat de druk-
technische kwaliteit uit
stekend is. 

J.G.E. PETERSEN 
Bayern Spezialkatalog Band I, 
Handbuch Kreuzerausgaben door 
Peter Scm Prijzen m Euro's. Ver
krijgbaar bij P W Meinhardt, 
Piet Heinstraat 36,2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3552227. 
Pnjs:j95.- (exc. uerz) 

Wie het - zoals uw recen
sent - leuk vindt om een 
'gewone' verzameling, 
bestaande uit netjes ge
stempelde zegels bij te 
houden zal even schrik
ken van Zumsteins Spe
zialkatalog Schweiz. De 
twee lijvige delen van 
deze Zwitserlandbijbel 
maken duidelijk dat het 

nastreven van het ideaal 
van de complete verza
meling een illusie is. Ge
lukkig maar, want een
maal van dat 'compleet-
heidsvirus' genezen kun
nen verzamelaars onbe
kommerd genieten van 
datgene dat het land van 
de Heiveten op postaal en 
filatelistisch gebied te 
bieden heeft. Het trou
wens een wonder dat 
deze vijfentwintigste edi
tie van de Spezmlkatalofl er 
gekomen is. De uitgever 
maakt in zijn voorwoord 
gewag van het feit dat in 
de acht jaren die tussen 
deze en de vorige editie 
liggen sprake was van 
een 'recessie' in de fdate-
lie die Zumstein ook niet 
onberoerd heeft gelaten. 
Triest gevolg: de uitgifte 
van Zumstems Europa
catalogus moest worden 
beëindigd om de publica
tie van de speciale catalo
gus mogelijk te maken. 
Het is in Zwitserland ge
bruikelijk het arsenaal 
aan postzegelemissies op 
te splitsen in een groot 
aantal subcategorieën, 
een gewoonte die uiter
aard ook hier is overge
nomen. Dat is even wen
nen, maar echte Zwitser
landverzamelaars zullen 
zich daardoor niet laten 
afschrikken. In de spe
ciale catalogus van Zum
stein wordt het zoeken 
trouwens vergemakke
lijkt doordat de pagina's 
van tabs voorzien zijn. In 
totaal zesendertig van die 
categorieën zijn er, gelij
kelijk verdeeld over de 
twee banden. Wie aan het 

bladeren slaat ziet dat de 
catalogus nog steeds in 
zwart-wit is gedrukt. Dat 
is - gezien de kwaliteit 
van de illustraties - overi
gens geen enkel bezwaar, 
al zou het natuurlijk 
prachtig zijn als dit werk 
ooit dezelfde, schitteren
de uitvoering zou kunnen 
krijgen als Feichenbauers 
(onlangs in dit blad gere
censeerde) Österreich 
1850-1918. De nu bespro
ken catalogus is op tallo
ze punten verbeterd en 
uitgebreid; dit dankzij de 
onvermoeibare speurzin 
van gespecialiseerde 
Zwitserlandverzame
laars. De eindredacteur 
van dit voor serieuze ver
zamelaars onmisbare 
werk, Max Hertsch, wijst 
e r o p dat het met de 
steeds beter worden 
druktechnieken onwaar
schijnlijk is dat er bij de 
moderne Zwitserse emis
sies ooit zoveel bijzon
derheden en afwijkingen 
zullen kunnen worden 
gemeld als bij de klassie
ke het geval is. Maar, 
voegt hij er terecht aan 
toe, juist bij die oudere 
zegels valt nog van alles 
te ontdekken. Van wat er 
in de afgelopen decennia 
zoal ontdekt is, daarvan 
geeft de Spezialkatalog Sch
weiz een indrukwekkend 
overzicht. 

Zumstein Spezialkatolog Schujeiz, 
25, AuJIage onder redactie uan 
Max Hertsch Tujee banden, resp 
554 en 528 pp., gebonden, geill 
(z/u)),Jormaat 17.5x25 cm. Uit
gegeven door Zumstein &Cie., 
Bern (Zuntserland) Verkrijgbaar 
bijPW Meinhardt, Piet Hein
straat 36, 2518 CH Den Haag, 

telefoon 070-3652227. Prijs per 
deel:/ii5.-(exd. uerz.). 

Het bij elkaar brengen 
van alle zegels die recht
streeks of zijdelings on
der het thema 'Olympi
sche Spelen' te rang
schikken vallen is waar
schijnlijk een onmogelij
ke opgave. Voor dat the
ma is dus specialisatie 
nodig; de Spaanse uitge
versfirma Domfil geeft 
met zijn catalogus Juegos 
de la Olimpiada - Ciuda-
des Sede ('Gaststeden 
van de Olympische Spe
len') een voorzet. Per 
olympisch jaar wordt ver
meld welke zegels de 
gastlanden aan de Spelen 
hebben gewijd. Ook wor
den summiere gegevens 
vermeld over openings-
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en sluitingsdagen van de 
Spelen en het aantal deel
nemende landen en spor
ters. Bovendien wordt 
een overzicht gegeven 
van de per land behaalde 
gouden, zilveren en 
bronzen medailles. Wat 
de filatelistische infor
matie betreft, die is zoals 
we van eerdere Domfd-
publicaties gewend zijn. 
Behalve de Domfilnum-
mering worden ook de 
nummers van Yvert, Mi
chel, Scott en Unificado 
vermeld. De prijzen zijn 
aan de hoge kant; ze wor
den in peseta's, euro's en 
dollars gegeven. Grafisch 
gezien heel aardig zijn de 
reproducties van de 
olympische affiches die 
door de jaren heen wer
den vervaardigd. De cata
logus in twee hoofdstuk
ken verdeeld: zomerspe
len en winterspelen. 
Juegos de la Olimpiada - Ciuda-
desSede, i5opp.,geill (kleur), 
Jormaot 17x24 cm. Uitgegeven 
doorDomjïl, Sabadell (Spanje) 
Verkrijgbaar bij P.W Meinhardt, 
Piet Heinstraat 3 6, 25iSCHDen 
Haag, telefoon 070-3652227. 
Prijs: J52.go (exd. verz.). 



De Postage Stamp Cata
log of The People's Re
public of China is - zijn 
lange titel ten spijt - een 
heel compacte en niet al 
te uitvoerige catalogus. 
De zegels van de Volksre
publiek China worden er 
keurig in behandeld met 
kleine maar duidelijke il
lustraties. De prijzen 
worden steeds per serie 
gegeven; dat gebeurt niet 
om de omvang te beper
ken, want er wordt wel 
ruimte uitgetrokken voor 
de vermelding van de op
lagen van elke individu
ele zegel. De catalogus is 
tweetalig, maar gezien de 
summiere Chinese tek
sten vooral op Engelstali
ge gebruikers gericht. 
Het is in zijn soort - die 
van de betrouwbare, rela
tief uitvoerige ciiEcklists -
beslist een prima uitgave 
te noemen. 
Postale Stamp Catalog ofThe Pe
ople's Republic qfChina; 274 pp.; 
ijeïll. (kleur);Jormaat 14x20.5 
cm. Uit̂ ecjcDen door The Com
mercial Press, Hon̂ kon̂  (China). 
Verkrijgbaar bij P.W. Meinhardt, 
PietHeinstraatjS, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-5552227. 
Prijs:ƒ42.50 (excl. perz.). 

In deze kolommen zijn al 
eerder interessante pu
blicaties van de Engelse 
uitgever Barefoot bespro
ken. Ditmaal is het de 
beurt aan de onlangs ver
schenen titel British 
Commonwealth Revenu
es, een catalogus dus van 
de belastingzegels van 
het Brits Gemenebest. 
Zoals de uitgever zelf ook 
aangeeft gaat het om een 
lijst met beknopte gege

vens over alle revenues van 
het Gemenebest, Ierland 
en Zuid-Afrika. Dat er 
over van alles belasting 
kan worden geheven 
maakt zelfs een vluchtige 
blik in deze - ondanks 
zijn eenvoudige opzet 
heel verzorgde - catalo
gus wel duidelijk. Belas
ting over bier, varkens, 
avocado's, buffels, toma
ten en ga zo maar door. 
Barefoot geeft van alle 
daarbij behorende zegels 
een keurig en adequaat 
overzicht. Van elk land 
wordt in het kort de situ
atie op het gebied van be
lastingzegels geschetst. 
Per emissie worden de 
essentiële gegevens ver
meld: jaar van uitgifte, 
type, tanding en water
merk. De bij elke zegel 
aangegeven notering is 
gebaseerd op de gemid
delde handelsprijs. 
British Commonwealth Revenues 
doorj. Barefoot; 272 pp.;geïll. 
(2/u));/ormaatA4. Uitgegeven 
doorJ. Barefoot Ltd., York (Groot-
Brittannic). Verkrijgbaar bij P.W. 
Meinhardt, PietHcinstraat56, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227. Prijs: ƒ102.-
(exd. uerz.). 

Een van de grootste vei
linghuizen van Engeland, 
Cavendish Philatelic Auc
tions Ltd, rekent het - ge
lukkig - niet uitsluitend 
tot zijn taak zegels tegen 
een commissie van eige
naar te doen verwisselen. 

De eigenaar van Caven
dish, James Grimwood-
Taylor, vertelt in het 
voorwoord van Paquebot 
Cancellations of the 
World dat hij nogal wat 
druk heeft moeten uitoe
fenen op de auteur van de 
vorige twee edities, Ro
ger Hosking, om het tot 
een derde te laten ko
men. Die editie is er nu; 
zoals haar titel aangeeft 
gaat het om een 'wereld
catalogus' van de zoge
noemde paquebot-stem-
pels. Brieven die aan 
boord van een schip wor
den verzonden, komen in 
feite van een stukje 
'grondgebied' dat toebe

hoort aan het land onder 
de vlag waaronder het 
schip vaart. Omdat de 
postzegels van dat land 
in vreemde havens niet 
geldig zijn, heeft de We
reldpostvereniging een 
regeling getroffen waar
bij poststukken met die 
zegels toch geaccepteerd 
worden. Zulke stukken 
worden voorzien van het 
stempel paquebot. Hos-
king geeft in zijn boek 
een uitputtend overzicht 
van zulke stempels, en 
dat dan per land of ge
bied. Engeland, Ierland, 
Frankrijk, Australië, 
Nieuw Zeeland en de Ver
enigde Staten worden af
zonderlijk behandeld, de 
overige landen zijn per 
gebied gerangschikt. In 
het boek worden de di
verse stempels heel dui
delijk afgebeeld. Per 
stempel wordt aangege
ven in welke haven het 
werd of wordt gebruikt, 
wat de exacte afmetingen 
zijn, in welke periode(n) 
het stempel in gebruik 
was en hoe schaars de af
drukken ervan zijn. Hos-
king gebruikt een notatie 
lopen van A tot en met D, 
waarbij A 'gewoon' is en 
'D' zeldzaam; als buiten
categorieën hanteert hij 
ook nog de notaties AA 
en DD, respectievelijk 
'heel gewoon' en 'bijzon
der schaars'. Een lijst met 
havensteden, alsmede 
een katern met kleuren
afbeeldingen van tot de 
verbeelding sprekende 
paquebot-poststukken 
completeert het indruk
wekkende boek. 
Paquebot Cancellations o/the 
World door Roger Hosldng; 352 
pp.;geïll. (ged. in kleur); Jormaat 
A4. Uitgegeuen doorCauendish 
Philatelic Auctions Ltd., Derbi) 
(Groot-Brittannië). Verkrijgbaar 
bij P.W. Meinhardt, Piet Hein-
straat 36,2518 CH Den Haag, 
telefoon 070-3652227. Prijs:/ 
195,-. 

De aandacht voor fiscale 
zegels is de laatste jaren 
sterk toegenomen. We 
bespraken in deze ko
lommen al de catalogus 
die de Engelse hande
laar/uitgever Barefoot 
heeft uitgegeven (British 
Commonwealth Revenues), 
terwijl ook eerder in 'Fi
latelie' al eens op het 
boeiende verzamelgebied 
van de fiscale zegels is 
gewezen. Het is verheu
gend dat er nu een 'cata
logus' verkrijgbaar is die 
de fiscale zegels behan
delt van een ver verwij
derd gebied dat gevoels
matig toch dicht bij huis 
ligt: de Catalogus Fis

caalzegels Japanse bezet
ting Nederlands-Indië 
1942-1945 en Gezag Re
publiek Indonesië 1945-
1949. Dat het woordje 
'catalogus' in de vorige 
zin tussen aanhalingste
kens is geplaatst valt te 
verklaren: de samenstel
ler van het uitstekend ge
drukte boelcwerk, H. 
Ramkema, geeft zelf aan 
dat de omschrijving cata
logus eigenlijk niet past 
omdat geen prijzen voor 

CATHLOfaUS 
FISCMIU£GELS 

IMS.)»«» 

C M M J O O U E 
REVENUES 

1M2-IM3 

het opgenomen materi
aal worden vermeld. De 
auteur heeft met zijn pu
blicatie enerzijds zoveel 
mogelijk gegevens over 
het bestreken gebied bij
een willen brengen, en 
anderzijds de feilen die 
aan eerder verschenen 
catalogi kleven (onvolle
dig, niet nauwkeurig) on
gedaan willen maken. Uit 
de gedegen aanpak en de 
en tweetalige opzet (Ne
derlands/Engels) mag 
worden afgeleid dat 
Ramkema ernaar heeft 
gestreefd een min of 
meer 'definitief - zij het 
nog voor verdere perfec
tie vatbaar - overzicht 
neer te zetten. De fiscale 
zegels ten tijde van de Ja
panse bezetting van Ne
derlands-Indië en de 
overgangsperiode van de 
Republik Indonesia (1945-
1949) worden chronolo
gisch behandeld, gegroe
peerd naar gebied. Voor 
de zegels van de Japanse 
bezetting is er de onder
verdeling Java, Sumatra, 
Borneo, Celebes en de 
Kleine Soenda-eilan-
den/Molukken, voor de 
zegels van de Republik In
donesia is dat Java, Suma
tra en Diversen. Het be
handelde materiaal be
staat voornamelijk uit 
plakzegels, loonzegels, 
handelszegels en geze
geld papier. Zoals ge
zegd: de publicatie is -
gelukkig - geen 'echte' 
catalogus. De bijna drie
honderd pagina's van 
Ramkema's boek zijn 
dan ook niet uitsluitend 
gevuld met een opsom

ming van de diverse ze
gels, maar bieden de le
zer/gebruiker ook de mo
gelijkheid iets van de 
achtergrond en het ge
bruik van het vermelde 
materiaal te weten te ko
men. Uit de gepresen
teerde gegevens - met 
name de data van gebruik 
- is wel duidelijk dat er 
nog veel moet worden 
onderzocht, maar dat is 
voor verzamelaars die 
wel van een uitdaging 
houden alleen maar een 
voordeel. 
Catalogus Fiscaalzegelsjapansc 
bezetting Nederlands-Indië 1942-
1945 en Gezag Republiek Indone
sië 1945-1949 doorH. Ramke
ma; 276pp.;geïll. (gedeeltelijk 
in kleur);}brmaat 17x24 cm. Uit
gegeven doorDai Nippon, Heiloo. 
Verkrijgbaar door overmaking 
vanJ65.50 (incl. verz.) op Post
bankrekening 3788063 t.n.v. 
veilingmeester Dai Nippon te Hei
loo. 

In dr. Heinz Jaegers Vom 
Krieg zum Frieden -
Sechs deutsche Jahre 
1944-1949 bespreekt de 
auteur een belangrijke 
periode uit de recente 
Duitse geschiedenis aan 
de hand van poststukken, 
stempels en andere tijds
documenten. De be
schrijving begint op 6 
juni 1944, de dag van de 
geallieerde invasie in 
Normandië en eindigt in 
1949, het jaar van het ont
staan van de twee Duits
landen: de Bondsrepu
bliek Duitsland en de 
Duitse Democratische 
Republiek. In aparte pa
ragrafen worden steeds 
stukken uit de Duitse ge
schiedenis besproken.In 
het postale deel van dit 
boek toont de auteur vele 
kleurenafbeeldingen van 
poststukken en stempels 
uit de diverse perioden 
van de sechs deutsche Jahte. 
Het in begrijpelijke taal 
geschreven boek geeft 
een goed postaal tijds
beeld van de behandelde 
zes jaren; het zou door 
elke verzamelaar die be
langstelling heeft voor de 
desbetreffende periode 
gelezen - en vooral beke
ken - moeten worden. 
Publicaties waarin de 
postale geschiedenis, 
geïllustreerd en met een 
goede beschrijving van 
de stukken, wordt 
behandeld zijn een uit
stekende studiebron voor 
de verzamelaar; jammer 
genoeg komen ze nog te 
weinig voor. 

J.G.E. PETERSEN 
Vom Krieg zum Frieden - Sechs 
deutsche Jahre door HeinzJaeger. 
Verkrijgbaar bij P.W, Meinhardt, 
Piet Heinstraat 36,2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227. 
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Als in deze rubriek wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/332 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die  voor zover valt na te 
gaan  zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
gio'oo. Serie kerken, XIII; 
kerk in Kökar. 
2. Fm. (€0.34). Stenen kerk
je (bouw begon in 1768 op 
fundamenten kloosterkerk). 

gio'oo. Jubeljaar 2000; jaar 
van hoop. 
3. Fm. (€0.50). Jezus in 
kribbe met Jozef, Maria en de 
drie wijzen, gouden ster van 
Bethlehem. 

ALBANIË 
io4'oo. Raceauto's. 
Vel met tienmaal 30 L. en 
tweemaal zegel zonder waar
de. 
224'oo. Tweeduizend jaar 

° christendom. 
=> 15,40, 90, blok 250 L. Kerk
■̂  gebouwen en ruïne. 
^ g5'oo. Europa 2000. 
= 130, blok 300 L. Resp. Post
° Europzegel**, uitsnede kind 
=«= met ster (rand rest sterren
'^ toren). 

^ ALDERNEY 
< 48'oo. Koninginmoeder 
— honderdjaar(ziekol. 2/3). 
—^ Blok£ 1.50. Foto van bezoek 

aan Alderney in 1984. 

ANDORRA FRANS 
gio'oo. Expo Hannover 
2000. 
3.F. (€0.46). 
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AZOREN 
95'oo. Europa 2000. 
100 e. (€0.50). PostEurop
zegel**. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
292'oo. Achthonderdste 
sterfdag Stephan Nemanja 
(11141200). 
1.50 (M). Stephan Nemanja, 
grootzupan, stichter van de 
Servische dynastie van de Ne
manjiden. 
223'oo. Inheemse flora. 
I., 2. (M). Resp. Prunus do
mesticus, Corylus avellana. 
i24'oo. Bruggen. 
Viermaal i. (M). Brug in 
Brod, Paulsbrug, brug in 
Zepce, brug in Zvornik. 
55'oo. Europa 2000. 
1.50, 2.50 (M). Resp. PostEu
ropzegel**, kinderen met 
sterren. 
85'oo. Verplichte toeslag
zegel Rode Kruis, 
o. 10 (M). Meisje. 
265'oo. Honderd jaar pro
vincie Banja Luka. 
1.50 (M). Klooster. 
i46'oo. Europees kam
pioenschap voetbal, België 
en Nederland. 
I., 2. (M). Spelers in actie. 
Blok 6. (M). Kaart van Euro
pa met België en Nederland 
er uitgelicht. 

BULGARIJE 
235'oo. Schilderijen. 
Viermaal 0.18 L. Dodenzon
dag (Pentscho Georgiew, 
1927), bij de bron (Ivan Fu
new, 1938), Weliko Tarnowo 
(Ivan Christov, 1938), vrien
dinnen (Asen Wassilew, 
1936)
235'oo. Sprookjes. 
Velletje met driemaal 0.18 L. 
en drie zegels zonder waarde. 
De gelaarsde kat (Charles 
Perrault), Roodkapje (Ge
broeders Grimm), Duimelot
je (H.C.Andersen). 
3i5'oo. Wereldtentoonstel
ling EXPO 2000, Hannover. 
0.60 L. Gedeelte van een Ro
meins mozaïek uit de omge
ving van Stara Zagora (4de 
eeuw V.C.). 

2o6'oo. Bekende personen, 
o.io, 0.18, 0.20, 0.60 L. Resp. 
Johannes Gutenberg (1400
1468) Duits uitvinder van de 
boekdrukkunst, Johan Sebas
tian Bach (16851750) com
ponist, Guy de Maupassant 
(18501893) Frans schrijver, 
Antoine de SaintExupéry 
(19001944) Frans schrijver. 
37'oo. Honderd jaar gele
den eerste Zeppelinvlucht. 
o.10, 0.18, 0.20, 0.60 L. Zep
pelins met resp. Eiffeltoren 
Parijs, kerkgebouw, Bran
denburger Tor Berlijn, kerk
gebouw. 
97'oo. Honderdvijftigste 
geboortedag Ivan Vazov 
(18501921). 
0.18 L. Portret en handschrift 
van dichter, toneelschrijver 
en publicist. 
i97'oo. Vijfentwintigjaar 
sinds de slotakte van de Or
ganisatie voor veiligheid en 
samenwerking in Europa, 
Helsinki. 
Blok met twee zegels 0.20 L. 
Letter e met handen, letters e 
met hoofden. 

CYPRUS 
Afbeeldingen melding 6/444, 
Rode Kruis. 

Afbeelding melding 6/644, 
EOKA. 

i49'oo. XXVII Olympische 
Spelen 2000, Sydney. 
10,15, 25, 35 c. Resp. boog
schieten, turnen, schoon
springen, turnen; beeldmerk 
Sydney 2000. 

CYPRUS TURKS 
257'oo. Olympische Spe
len, Sydney 2000. 
125.000, 200.000 TL. Resp. 
olympische vlam en olympi
sche ringen, hardloper; 
beeldmerk Sydney. 

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Pj 
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DENEMARKEN 
279'oo. Serie 'postzegels 
als kunstwerken'. 
4., 5.25 kr. Resp. 'Pegasus 
2000' van Kurt Trarapedach 
(geb. 1943), '2000' (land
schap) van Nina StenKnud
sen (geb. 1957). 

279'oo. Vijftig jaar Deense 
luchtmacht. 
9.75 kr. Hercules transport
vliegtuig. Zelfde zegel ook in 
blok. 

27g'oo. Vereniging voor 
spastische verlamming. 
Toeslagzegel 4. + 0.50 kr. 
Twee in elkaar grijpende han
den. 

DUITSLAND 
i49'oo. Serie 'afbeeldingen 
van plaatsen in Duitsland'. 
110 Pf De bocht in de Saar bij 
Mettlach, gezien vanaf de 
'Cloef (klip). 

i49'oo. Serie 'Für uns Kin
der'. 
Blok iio Pf. Clown. 

WR uNs KINOER 
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i49'oo. Honderdvijftig jaar 
Kolpingwerk (zelfhulporga
nisatie). 
110 Pf Uit het beeldmerk van 
Koplingwerk samengesteld 
portret van Adolph Kolping. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ^ ^ ^ — » ^ y 

i49'oo. Honderd jaar Bern
hardNochtInstituut voor 
medicijnen in de tropen. 
300 Pf Portret Bernhard 
Nocht, wereldkaart en vier af
beeldingen van ziekteverwek
kers onder microscoop. 

WBJWWPMi»MWHBIIIWrtilTBOPtWMEDI 

i4g'oo. Vijftig jaar hoogge
rechtshof 
110 Pf Groothertogelijk pa
leis in Karlsruhe. 

•Muster 

MusJsr 

14900. 
'Für dich'. 
100 Pf Hart en 
'für dich'in 
kruissteek op 
textiel. 



ESTLAND 
i8'oo. Negende internatio
nale FinsOegrische congres. 
5. kr. Gedeelte van handge
weven gordel met symboli
sche figuren van de FinsOe
grische bevolking. 

FINLAND 
59'oo. Fauna, raoeras
sneeuwhoen in winterkleed 
en grote marene. 
iste en 2de klas. Resp. La
gopus lagopus, Coregonus 
lavaretus (in rollen van 100 
zelfklevende zegels). 

ILUOKK« 
KLASS 

Suomi 
Finland 

59'oo. Fins design. 
Postzegelboekje met zesmaal 
3.50 Fm. Kleed 'Flame' van 
Akseli GallenKallela (1865
1931) gemaakt voor de we
reldtentoonstelling 1900 in 
Parijs, 'Pearl Bird' object uit 
begin zestiger jaren van kera
mist Birger Kaipiainen (1915
1988), 'Pot' van Kyllikki Sal
menhaara (19151981), 'Leaf 
houtsnijwerk van Tapio 
Wirkkala (19151985), detail 
geweven figuur van Dora 
Jung (19061980), glazen vaas 
(+1905) van Walter Jung 
(18791946). 

FRANKIUJK 
2io'oo. Serie de eeuw op 
postzegels  maatschappij. 
Vijftnaal 3. F. (€0.46). Was
machine (uitgevonden in 
1901, vijftig jaar later in huis
houdens), betaalde vakan
ties: pootjebadende mensen 
(sociale wet van 1936 in 
Frankrijk), stemrecht voor 
vrouwen: vrouwen in de rij 

f944 Lc'üroirdc vSfc 
des femmes 

voor stembus (1944), Univer
sele Verklaring van de Rech
ten van de Mens: teksten op 
muur geschreven (1948), eer
ste stap op de maan: Neil 
Armstrong (1969). 

2io'oo. Veertig jaar 'S.O.S. 
amitié' (telefonische hulp
lijn). 
3. F. (€0.46). Drie geteken
de mensjes :triest, met tele
foon, opgewekt. 

f S.O.S amitié 
I9M  1000 

RF o,46€ 3 , 0 0 F : 

i6io'oo. 2001, nieuw dui
zendtal. 
3. F. (€0.46). Wereldbol met 
 in lijnen  vijf zintuigen. 

ijio'oo. Mozaïek 'Germig
nydesPrés'. 
6.70 F. (€1.02). Mozaïek uit 
de 9de eeuw, ontdekt in de 
kapel GermignydesPrés 
(oudste kerk Frankrijk: 806) 
in 1840 bij restauratie. 

'̂Gerrmgny-des-Prés 

u r»nc MOS I 
RF 1,02 € 6,70 F I 

GIBRALTAR 
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2i6'oo. Achttiende verjaar
dag prins William. 
30,42, 54, 66 p. Resp. bij 
moeder op schoot, peuter, 
met vader, recent portret. 
Blok met de vier zegels en 
portret op rand. 

48'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
30,42, 54, 66 p. Twee oude en 
twee recente foto's. Blok met 
de vier zegels en recente foto 
op rand. 

GROOTBRITTANNIÉ 
3io'oo. 'Body & Bone'; mil
lenniumzegels 2000, X, nrs. 
37.38,39.40
Zegels 2'"', i", 45, 65 p. Resp. 
acrobaten die in Millennium 
Dome werken, voetballers in 
actie (Hampton Park, Glas
gow is gerenoveerd), man in 
water (Nieuw badcomplex in 
Bath), inhoud ei op stenen 
bord vergroot met factor tien 
(symbool voor het 'Centre for 
life', Newcastle). 

GUERNSEY 
48'oo. Flora; schetsboek 
van een botanist. 
Tienmaal 26 p. Zomerbollen: 
Iris stylosa, Watsonia, Rj
chardia maculata. Narcissus 
bulbocodium, Triteleia laxa, 
Tigridia pavonia, Agapanthus 
umbellatus, Sparaxis, Pan
cratium maritimum, Nerine 
sarniensis. 

48'oo. Maritieme frankeer
zegels. III. 
20, 30 p., £ 3.. Resp. 'Dart 
i8'wedstrijd catamaran, 30ft 
torengetuigde sloep, cruise
schip Oriana van P&O Lines. 

röuiR'NSE^i 

HONGARIIE 
306'oo. Frankeerzegels, 
antieke stoelen II (I: 710

'99)
2, 3, 9, 26, 29, 30 Ft. Stoel uit 
resp. 1838,19de eeuw, i8de 
eeuw, 1850,19de eeuw, 1935. 

IERLAND 
28'oo. Sport; G.A.A. (Gallic 
Athletic Association) 'Hur
ling team' van het millenni
um. 
Vel met vijftienmaal 30 p. 
(€0.38). Portretten van 'hur
lers': TonyReddin (tippera
ry), Bobby Rackard (Wex
ford), NickO'Donnell (Wex
ford), John Doyle (Tippera
ry), Brian Whelahan (Offaly), 
John Keane (Waterford), Pad
dy Phelan (Kilkenny), Lory 
Meagher (Kilkenny), Jack 
Lynch (Cork), Jim Langton 
(Kilkenny), Mick Mackey (Li
merick), Christy Ring (Cork), 
Jimmy Doyle (Tipperary), Ray 
Cummins (Cork), Eddie Ke
her (Kilkenny); op velrand An 
Post/GAA Team of the Mil
lennium. Postzegelboekjes. 

^^VW^^VW^V^BV^^^^WWI 
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ITALIË 
77'oo. Stampin' the future, 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen door kinderen. 
1000 L. Kind met ladder van 
aarde naar andere planeet. 

87'oo. Duizend jaar jaar
markt in Sant'Orso. 
i.ooo L. (€0.52). Ambachts
man, melkemmers, paard, 
haan en klompen. 

88'oo. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed'; Calo Cri
velli, schilder (+14301500). 
800 L. (€0.41). 'Madonna col 
Bambino' uit gemeentelijke 
pinacotheek Ancona. 

JERSEY 
Zonder datum. Een klein ge
deelte van het blok met Del
phinus delphis (56'oo, 
£ 1.50) met overdruk beeld
merk postzegeltentoonstel
ling Anaheim 2000. 
7ii'oo. Kerstmis 2000. 
22, 26, 36, 65 p. Resp. engel, 
herder, maagd Maria, ko
ning. 

H!^£^El^^Bu 

LETLAND 
Afbeelding melding 8/9/596, 
'de voerman'. 

April 2000. Herdruk fran
keerzegels regio en stadswa
pens. 
0.02, 0.03, 0.05, o.10, 0.15 
Lvl. Wapens van resp. Auce, 
Zemgale, Vidzeme, Valmiera, 
Ogre; in hoek '2000 E'. 
95'oo. Europa 2000. 
0.60 Lvl. PostEuropzegel*'^. 
2i6'oo. Sport; ijshockey. 
Vel met achtmaal 0.70 en 
achtmaal zegel zonder waar
de. Zegels identiek: spelers in 
actie; aanhangsels vier ver
schillende spelers met hun 
getekende portret, naam en 
belangrijke data. 

. = ^ 

^ 
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67'oo. Frankeerzegels; re
gio en stadswapens. 
Tweemaal 0.15 Lvl. Wapens 
van Daugavpils en Jurmala. 

■ 1 \TM.i \ : 

227'oo. Achthonderdjarig 
bestaan Riga; historische 
monumenten en toeristische 
symbolen. 
0.20, 0.40, 0.40, 0.70 Lvl. 
Resp. centrale markt (1930), 
orgel uit de dom van Riga, 
dierentuin, kruittoren (14de 
eeuw). 
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58'oo. Jelgavapaleis. 
0.40 Lvl. Barokpaleis uit i8de 
eeuw, nu landbouwuniversi

LITOUWEN 
268'oo. Serie 'uit musea'; 
maritiem museum. 
Tweemaal i. Lt. Halichoerus 
grypus, Spheniscus magella
nicus. 
29'oo. XXVII Olympische 
Spelen. 
I., 3. Lt. Resp. fietser, 
zwemmer; beeldmerk Sydney 
2 0 0 0 . 
22g'oo. Mikalojus Konstan
tinas Ciurlionis, schilder en 
componist (18751911). 
Blok 4. Lt. Kasteelsprookje, 
1909. 

LUXEMBURG 
279'oo. Kunstcollectie P&T 
(Postes et Telecommunica
tions) Luxemburg. 
21, 24, 36 F. Werk van resp. 
Will Kesseler (18991983), lo
seph Probst (19111997), Mett 
Hoffmann (19141993). 

ia 

279'oo. Historisch erfgoed. 
18, 42 F. Resp lacobstoren 
(1428) onderdeel Wenzel
rondwandeling, genoemd 
naar hertog Wenceslas II 
(13461419), geeft beeld van 
Luxemburgstad zoals het m 
middeleeuwen was en nu is; 
poort van de 'Bons Malades' 
(1684/85) onderdeel van Vau
banrondwandeling, vooral 
I7deeeuwse militaire archi
tectuur. 

= 279'oo. Ilzer en staalin
°~' dustrie. 
^ Zegel met letter A. Hoogoven 
= 'B'van Arbed (staalbedrijf), 
° Esch Belval, in bedrijf van 
== 19701997

27g'oo. Z.K.H, prins Henri, 
groothertog van Luxemburg 
en troonopvolger (op 289
'00 tot staatshoofd beèdigd). 
18 F. Prins Henri in militair 
uniform met echtgenote 
prinses Maria Teresa. 
Blok 100 F. Prins Henri, prin
ses Maria Teresa; op rand pa
leis, wapen, H met kroontje. 

MACEDONIË 
i3'oo. Zilveren sieraden. 
5,10, 20, 30 den. Resp. han
ger met wapen Ohrid (19de 
eeuw), ring uit Bitola (20ste 
eeuw), oorhangers uit Ohrid 
(i8de eeuw), broche uit Oh
rid (eind 19de begin 20ste 
eeuw). 
i3'oo. Verplichte toeslagze
gel Rode Kruis; week van 
kankerbestrijding. 
2.50 den. Beeldmerk kanker
bestrijding met een van lint 
gemaakte wereldbol. 
i93'oo. Vijftig jaar Macedo
nische postzegelvereniging 
(SFM). 
5 drn. Symbolische postzegel 
met SFMembleem, loep en 
tandingmeter. 
233'oo. Vijftig jaar WMO*. 
30 den. Symbolisch vier jaar
getijden boven wereldbol. 
2i4'oo. Pasen. 
5 den. Twee mannen met 
paaseieren. 
95'oo. Europa 2000. 
30 den. PostEuropzegel**. 
i75'oo. Olympische zomer
spelen, Sydney. 
5, 30 den. Resp. hardlopen, 
worstelen; beeldmerk Sydney 

MADEIRA 
95'oo. Europa 2000. 
100 e. (€0.50). PostEurop
zegel**. 

MONACO 
49'oo. Heiligjaar; achter
stukaltaar. 
Blok met twee zegels 10, 20 F 
(€1.52, 3.05). Triptiek door 
Ludovic Bréa (1500). 

MONACO 

L52€ lO.OOF 

4g'oo. MonteCario 'Magie 
Stars', festival van 5 tot 8 ok
tober 2000. 
4.60 F. (€0.70). Goochelaar 
met hoed waar duiven uit ko
men. 
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49'oo. Internationaal jaar 
van de wiskunde, vijftigste 
verjaardag schaakclub Mon
teCarlo. 
6.50 F. (€0.99). Wiskundige 
afbeeldingen, dame uit 
schaakspel. 

MONACO 
20CO 

6,501
0,99€ ; 

MMMAMriUMMAMU^^« 

NEDERLAND 
i68'oo. Afscheid mevrouw 
A.C. (Atie) van der Haar
Amptmeijer, rubriekredac
teur 'Nieuwe uitgiften' van 
'Filatelie'. 
Zonder waarde. Portret, in
scriptie 'AbdicATIEzegel'. 

NKUWES ■ 
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OEKRAÏNE 
205'oo. Internationale 
postzegeltentoonstellingen: 
WIPA* 2000 in Wenen en 
The stamp show in Londen. 
Blok met tweemaal 80 k. 
Folkloristisch geklede brief
schrijvers met Oostenrijkse 2 
kreuzer (Yvert 2), Penny black 
(Yvert i). 
265'oo. Oekraïense lands
delen; I, Donezk. 
30 k. Zonnebloem, kaart 
Oekraïne, kolenberg. 
285'oo. Nationale postze
geltentoonstelling Ukrfilexp 
2000, Donezk. 
30 k. Stad Donezk en ten
toonstellingsembleem. 
285'oo. Oekraïense lands
delen; II, stad Kiev. 
30 k. Panorama Kiev, kaart 
Oekraïne. 

OOSTENRIJK 
ijg'oo. Serie 'cultureel we
relderfgoed, Unesco*'. 
7. S. Hallstatt, de Halstatter
see en de Dachstein. 
i5g'oo. Olympische Spelen, 
zomer 2000. 
9. S. Gestileerde zeilbootjes 
op golf, olympische ringen. 
ijg'oo. Honderd jaar 'Wie
ner Symphoniker'. 
7.S.Detail viool. 

POLEN 
Afbeelding melding 8/9/597 
'Christus in zijn graf. 

— ^ 
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265'oo. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Espana 2000, Madrid. 
1.55 Zl. Vrouw achter een 
waaier van postzegelpapier. 
3i5'oo. Gezinsgeluk. 
0.70 Zl. Ouders met twee kin
deren. 

i56'oo. Duizendjarig be
staan Wroclaw. 
Blok 1.55 Zl. Kathedraal van 
Wroclow (1493) met oudste 
gedeelte stad op achtergrond, 
embleem uit 1530. 
236'oo. Werkethos. 
0.70, 0.80 Zl. Resp. portret 
Karol Marcinkowski (1800
1846, arts, sociaal werker) op 
achtergrond igdeeeuws in
dustrieel landschap. Portret 
Josemaria Escriva de Bala
guera (19021975, stichter 
Opus Dei) met beeldhouw
werk van Andrea Pisano uit 
Florence. 
306'oo. Helden uit 'Pan Ta
deusz' (1834) van Adam Mic
kiewicz(i798i855). 
0.70, 0.70, 0.80, 0.80,1.IO, 
i.io Zl. Tekeningen van Mi
cha! EIwiro AndrioUi (1836
1893) gemaakt voor uitgave 
van Pan Tadeusz in 1879. 
i7'oo. Jubeljaar 2000, natio
nale pelgrimstocht naar 
Rome. 
0.80,1.55 Zl. Resp. paus Jo
hannes Paulus II, tekst 'Te 
Deum Laudamus', achter
grond St. Pieter in Rome; 
kruis, tekst 'Stat Crux, dum 
volviturOrbis', colosseum; 
beide met beeldmerk pel
grimstocht. 
27'oo. Tweehonderdste ge
boortedag Piotr Michalowski 
(18001855), schilder. 
0.70, 0.80, i.io, 1.55 Zl. 
Resp. zelfportret, portret van 
jongen met hoed, staljongen 
houdt paarden in toom, paar
den met wagen. 

PORTUGAL 
i68'oo. Honderdste sterf
dag Ega de Queiroz (1845
1900). 
85. e. (€0.42). Portret van de 
schrijver. 
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59'oo. Automaatzegels, vo
gels van Portugal. 
50., 95., 100., 140.6. 
(€0.25, 0.47, 0.50, 0.70). 
Anas crecca. 
50., 85., IOC, 140.e 
(€0.25, 0.42, 0.50, 0.70). 
Flamingo (Phoenicopterus 
ruber). 

ROEMENIË 
i27'oo. Roemeense dag van 
de postzegel; Zeppelin. 
2100 L. Portret Ferdinand von 
Zeppelin (18381917) en 
luchtschip. 

247'oo. Millennium, I; 
19401970. 
2100, 2200, 2400, 6000 L. 
Resp. portret Enrico Fermi 
(19011954) fysicus (bouw 
eerste kernreactor, 1942), on
dertekening Handvest van de 
Verenigde Naties in 1945, 
Edith Piaf zingt in 1947 'La 
vie en rose', sir Edmund P. 
Hillary (1919) bedwingt in 
1953 de Mount Everest. 

^■«*««««««WPI««V*1W*V««W 

atuMtÊaaam 

TSJECHIË 
308'oo. Antieke Olympi
sche Spelen. 
9 Kc. Detail van een vaas: 
paarden, wagentje en menner. 

■ ■«■^»■««««««w^^vwwv^w 
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308'oo. XXVII Olympische 
Spelen in Sydney. 
13 Kc. (zegel met aanhang
sel). Gestileerde kanoer met 
op achtergrond Tsjechische 
vlag; aanhangsel: kangoeroe 
met olympische ringen. 

308'oo. Jaarlijkse bijeen
komst IMF* en Wereldbank 
in Praag. 



7 Kc. Compositie van natio
nale bomen van een paar van 
de lidstaten IMF*. 
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VATICAAN 
ig'oo. Paus Johannes XXIII. 
1200 L. Portret paus Johannes 
XXIII (18811963); paus 1958
1963; zaligspreking jg'oo. 

ig'oo. Reizen van paus Jo
hannes Paulus II. 
Zesmaal 1000 L. Steeds por
tret paus, gebouw en mensen 
van het land: januari '99 
Mexico en Verenigde Staten, 
mei '99 Roemenië, juni '99 
Polen, september '99 Slove
nië, november '99 India en 
Georgië. 

IJSLAND 
i49'oo. Zomerbloemen. 
40., 50. kr. Resp. Viola x 
wittrockiana, Petunia x hybri
de. 

ilSaLAND 

i49'oo. Vissen, III. 
10., 250. kr. Resp. Mellano
grammus aeglefinus, Mallo
tus villosus. 

ZWITSERLAND 
i59'oo. Volkstelhng. 
70 c. Tekst 'volkstelling' in 
viertalen, datum '4122000'. 

■»>■■■>■■■■■■»■»»»i 
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i59'oo. Stampin' the future, 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen door kinderen; 
winnaars Zwitserland. 
Viermaal 70 c. (achtln post
zegelboekje). Buitenaards 
wezen met twee mensen, zon 
en stad, kleine figuurtjes in 
wereld, kleurige stad. 

|HPH» 
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i59'oo. Olympische Spelen, 
Sydney 2000. 
Driemaal 90 c. (in postzegel
boelcje). Ronde zegels met 
onderdelen triaüon: zwem
men, fietsen, lopen. 

i59'oo. IOC*dienstzegels. 
20, 70 c. Ronde zegels, steel 
met vijf olympische ringen 
als bloem. 

BUITEN EUROPA 

ASCENSKVilSLANDJ 

ANTIGUA EN BARBUDA 
65'99! Tweede ruimtevaart 
John Glenn: Mercury6
vlucht, 1962. 
Viermaal $1.75. John Glenn: 
gaat capsule in, in ruimtepak, 
trekt ruimtepak aan, voor de 
drukkamer. 
^5"5"'99' Prehistorische die
ren. 
65, 75 c , $ I., 1.20. Resp. 
Brachiosaurus, Oviraptor, 
Homotherium, Macrauche

Tweemaal velletje met negen
maal $ 1.65. Lepticidium, Ic
titherius, Plesictis, Hemicy
on, Diacodexis, Stylinodon, 
Kanuites, Chriacus, Argyrola
gus, Struthiomimus, Cory
thosaurus, Dsungaripterus, 
Compsognathus, 
Prosaurolophus, Montanoce
ratops, Stegosaurus, Deino
nychus, Ouranosaurus. 
Tweemaal blok $ 6.. 
Eurhinodelphis, Pteranodon. 
^5'5''99' Internationale post
zegeltentoonstelling Austra
lia'99; katten. 
35,45, 60, 75 c , $ I.; twee
maal velletje met zesmaal 
$1.65; twee blokken $ 6.. 
Jonge poezen spelend en sla
pend. 

ARGENTINIË 
97'oo. Antoine de Saint
Exupéry, schrijver, lucht
vaartpionier (19001944) en 
de Argentijnse luchtpost. 
25, 50 c. Vliegtuigen, resp. 
'Potez 25' en 'Late 28'. 
Velletje met tweemaal 25 en 
50 c. Resp. 'Potez 25', portret 
A. de SaintExupéry in vlieg
kleding (betrokken bij opzet 
van Argentijnse luchtpost), 
'Late 28', Guillaumet, AI
monacid, Mermoz (lucht
vaartpioniers); (zegels met 
vliegtuigen ander formaat 
dan hierboven'). 
Velletje met 50 c. en $ i.. 
Resp. kaart Argentinië met 
daarop routes Argentijnse 
luchtpost, luchtpostbrief eer
ste vlucht naar Treiew; over 
beide zegels 'Late 25'. 
Op beide velletjes vermelding 
Aerofila 2000 (luchtpostze
geltentoonstelling juli 2000, 
Buenos Aires). 

ASCENSION 
i48'oo Forten. 
15, 35, 40, 50 p. Resp. vroege 
fortificatie, fort Thornton 
1817, fort Hayes i860, fort 
Bedford 1940; alle zegels met 
een militair. 

AUSTRALIË 
48'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
45 c. Koninginmoeder met 
koningin Elizabeth II. 
i78'oo. Olympische spor
ten. 
Velletje met tienmaal 45 c. 
Waterpolo, hockey, zwem
men, basketbal, fietsen, 
paardrijden, tennis, turnen, 
atletiek, roeien; olympische 
ringen, kaart AustraHë. 

i59'oo. SydneyAthens (ge
zamenlijke uitgifte met Grie
kenland). 
45 c , $ 1.50 (met en zonder 
titelaanhangsels). Resp. Par
thenon en Opera in Sydney; 
olympische vlam, olympische 
vlag. 

169 tot 2io'oo. Australi
sche gouden medailles. 
Bij elke gouden olympische 
medaille voor Australië komt 
een zegel van 45 c. uit. In zes 
steden de dag na de overwin
ning in digitale druk, in het 
gehele land na drie dagen in 
offset; linksonder komen te
kentjes te staan (zes Australi
sche dieren en kaart Austra
lië) om de oorsprong van de 
zegel aan te geven. 

BAHAMA'S 
Aftjeelding melding 7/515, 
flora. 

i77'oo. Datum en afbeel
ding melding 8/9/599, Olym
pische Spelen. 

Bah 
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BARBADOS 
Afbeelding melding 8/9/599, 
golf. 

November '00. Antieke auto's 
10,30, 90 c., $3.. Resp. 
BenÜeyMKVIi947, 
Austin Atiantici952, 
Vanden Plas 1964, 
Benüey special 1973. 

BKR,\a'nA 

BOTSWANA 
Afbeelding melding 7/516, 
natuurschoon. 

i97'oo. Nachtvlinders. 
35, 701., I., 2., 15. P. Resp. 
Imbrasia belina, Gonometa 
rufobrunnea, Utetheisa pul
chelta, Argema mimosae, 
Gynanisa nigra. 
238'oo. Tien jaren leren le
zen en schrijven. 
35, 701., 2., 2.50 P. met aan
hangsel met Botswana Post 
(beeldmerk) steunt geletterd
heid en boodschap. Resp. 
moeder die bijsluiter leest 
voor ze haar kind medicijnen 
geeft (Protect your children), 
drie mensen met boekje (Ne
ver too old to learn), man bij 
benzinepomp (Be aware of 
danger), man bij geldauto
maat (Be independent); alle 
zegels met beeldmerk 'Litera
cy decade'. 

ChÊÖKn 

BRAZILIË 
g4'oo. 'Amiricas Telecom 
2000', internationaal congres 
International Telecommuni
cations Union (ITU). 
R$ 0.51. Kaart van Cantino 
(1502), beeldmerk congres. 
i27'oo. Serie bekende per
sonen; honderdste geboorte
dag Anisio Teixeira, leraar 
(19001971). 
R$ 0.45. Portret, Carneiro Ri
beiro Education Center ('Park 
school'), schoolkinderen. 

BERMUDA 
78'oo. Koninklijke 
verjaardagen. 
35,40, 50,70 c., $1.. 
Resp. prins William, 
prins Andrew, 
prinses Anne, 
prinses Margaret, 
koninginmoeder. 

^ 
691 

i37'oo. Kinderen en bur
gerrecht; tien jaar statuut 
voor kinderen en tieners. 
R$ 0.27. Tekening: kind op 



weg naar school (in plaats 
van kinderarbeid) met grote 
zon (zonnige toekomst). 

■ «.iwJ'JLUta^u^ 
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li'J'oo. Vijftien jaar natio
nale beweging van straatjon
gens en meisjes. 
R$ 0.40. Regenboog van 
hoop met ster waarin vuist 
met papier (statuut voor kin
deren en tieners), twee straat
kinderen ondersteunen ster, 
langs regenboog komt bood
schap. 

CANADA 
io4'oo. Honderdvijfentwin
tig jaar opperste gerechtshof 
46 c. College van rechters. 

284'oo. Brievenbussen. 
Viermaal 46 c. Opvallende 
brievenbussen langs de weg. 

CAYMANEILANDEN 
258'oo. Erfgoed 'wildlife', 
II; 'Vinnen en kieuwen'. 
10, 20, 30 c , $ I.. Resp. Che
lonia mydas, Holacanthus ci
liaris, Sparisome aurofrena
tum, Gymnothorax funebris. 

258'oo. 'National Drug 
Council'. 
10,15, 30 c , $ 2.. Naar teke
ningen van kinderen resp. 
hardlopende mensen bij ge
bouwen 'be a winner', regen

boog 'drug free', vrolijke mu
zikanten zingen 'we are drug 
free', hangmat tussen twee 
palmen'drug free'. 

National Drug CoundI ^ 

CAYMAN LS LANDS 30c 
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CHINA (Republiek, Taiwan) 
Sg'oo. Giftige planten. 
5., 5., 12., 20.. Resp. Lyco
ris radiata, Cerbera manghas, 
Abrus precatorius, Nerium 
indicum. 

EL SALVADOR 
207'oo. Olympische Spe
len, Sydney 2000. 
Vel met tienmaal i. C. Hard
lopen, ringen, hoogspringen, 
gewichtheffen, schermen, 
fietsen, zwemmen, schieten, 
boogschieten, judo; afbeel
dingen lopen in elkaar door; 
over hele vel: Sydney 2000. 

2i9'oo. Aardbeving (Tai
wan ligt in gebied met veel 
aardbevingen, daar aardbe
vingen niet voorspeld kunnen 
worden, is snelle hulp enige 
mogelijkheid dodental te ver
lagen). 
5., 12., 25.. Resp. Seismo
grafen over het hele eiland, 
groep reddingswerkers met 
speurhond en Rode Kruis, 
onderwijs in voorzorgsmaat
regelen en gedrag om schade 
te beperken. 

GAMBIA 
267'oo. Vorsten van het 
millennium. 
Twee velletjes met zesmaal 
7.D. I: James IV van Schot
land (14881513), James Vvan 
Schotland (15131542), James 
VI van Schotland (1567
1625), Mary van Schodand 
(15421567), Mary II van 
GrootBrittannië (1689
1694), Elizabeth I van Schot
land (15581603) met Eliza
beth II van GrootBrittannië 
(sinds 1952). II: KarelIIvan 
Frankrijk (885888), Catheri
na de Medici van Frankrijk 
(15471559), Boris Godunov 
van Rusland (15981605), Vi
sily III van Rusland (1505
1533), Anne van GrootBrit
tannië (17021714), Karel IX 
van Frankrijk (15601574). 
Velletje met tweemaal 7. D. 
Charles I van GrootBrittan
nië (16251649), Clovis III 
van Frankrijk (691695). 
Drie blokken 25. D. Bahadur 
Shah II van India (1837
1858), Robert van Schotland 
(13061329), James IV van 
Engeland (14881513). 

HONGKONG 
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Blok met zegel $ lo.. Lion 
Rock; rand ShingMunpark. 

FALKLANDEILANDEN 
48'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
Blok £ 1.40. Shackleton, Scott 
en Wilson bereiden zich voor 
op de Zuidpool, de hertogin 
van York in 1936; op rand 
Clarence House en leeuwen. 

FALKLAND ISLANDS; . .. .. 

FIJI 
48'oo. Olympische Spelen. 
44, 87 c , $ I., 2.. Resp. 
zwemmen, judo, hardlopen, 
surfen. 

278'oo. Olympische Spelen 
2000. 
$ 1.30, 2.50, 3.10, 5.. Resp. 
fietsen en badminton, tafel
tennis en adetiek, judo en 
roeien, zwemmen en surfen. 

i29'oo. Inheemse palm. 
Blok met viermaal $1.. Vier 
delen van de palm (Alsmithia 
longipes). 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i3'99. Frankeerzegels; Chi
nese muur. 
5, 20,40, 80, 270, 320, 440, 
540 f Resp. Hushan, Shan
haiguanpas, Jinshanling, 
Mutianyu, Pingxingguan
pas, Deshengpas, Yanmen
pas, Zhenbeitoren. 

CHRJSTMASEILAND 
59'oo. Kerstzegels. 
40, 40,45 c. Resp. drie ko
ningen, vogels, tekst 'We 
three kings of orient are'; 
vogels boven eiland, tekst 
'Bearing gifts we traverse 
afar'; schaaldieren op strand, 
vogels, tekst 'Star of wonder, 
star of night'. 

FILIPIJNEN 
2i7'oo. Insecten. 
Achtmaal 5. P. in blokken 
van vier. Ornate checkered 
beetle, sharpshooter bug, 
mikweed bug, spotted cu
cumber beetle; convergent la
dybird beetle, harlequin cab
bage bug, green june beetle, 
eastern hercules beetle. 
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INDISCHE OCEAANGEBIED 
BRITS 
37'oo. Datura melding 
8/g/6o2, satellietbeelden. 

dag koninginmoeder. 
$ 10, 25, 30, 50. Recente por
tretten. 
Zonder datum. Olympische 
spelen. 
$ 10, 25, 30, 50. Beelden 
hardlopers van Alvin Marriott 
in nationaal stadion. 

OQ$J 
~^#^^^ 

Th» 2000 
Olympic Games $10 

JAPAN 
3i3'oo. Kinderboekendag; 
opening internationale 
jeugdbibliotheek. 
Zesmaal 80 yen (tweemaal 
twee samenhangend). Twee
maal lezend kind afgebeeld 
m bloem met vogel, kind met 
vlindervleugels leest boek, 
driemaal kindergezichten bij 
gebouw (bibliotheek). 

ii4'oo. Honderd jaar Japan
se chirurgenvereniging. 
80 yen. Portret Seisyu Hanao
ka (17601835), chirurg; en 
de bloem 'Chosen Asagoa 
(Korean Morning Glory)' ge
bruikt als hoofdbestanddeel 
van 'tusensan' een verdo
vingsmiddel. 

am 
»Mnt 

i94'oo. Vierhonderd jaar Ja
pansNederlandse betrekkin
gen. 
Tweemaal 80 yen samenhan
gend. Schip 'De Liefde', het 
eiland 'Dejima', detail hout
snede 'portret van een Neder
lander' uit museum Kobe. 

48'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
26, 34 p.; blok met 55 p. en 
£ I.. Vier portretten. 

JAMAICA 
48'oo. Honderdste verjaar

204'oo. Week van de post
zegel. 
Tweemaal 80 yen samenhan
gend. 'Ryukozu' schilderij 
van een tijger en een draak 



doorGaho Hashimoto (1835

1908). 

JEMEN 
i65'oo. Eerste algemene 
conferentie van Jemenitische 
immigranten  mei 1999. 
60, 90 r. Resp. zee met twee 
zeilboten, woestijn en huis 
op rots; beeldmerk congres. 
Blok met de twee zegels. 

REPUBLIC OF VEMEN 3Lu4,Jtïj;j^*£«J) 

225'oo. Tiende nationale 
dag (hereniging Noord en 
ZuidJemen). 
30, 50, 70, blok 150 r. In ver
schillende kleuren zelfde mo
tief: 10 met vlag. 
i57'oo. Inheemse planten 
van het eiland Socotra. 
30,70, 80,120, blok 300 r. 
Resp. Euphorbia abdalkuri, 
Dendrosicyos socotranus, 
Caralluma socotrana, Dracae
na cinnabari, Exacum affine. 

! REPUeUC OF VEMEN )«.V<atiMWi J 

i j g 'oo. Olympische Spelen, 
Sydney 2000. 
50, 70, 80,100, blok 300 r. 
Gestileerde sporters; olympi
sche ringen. 
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laRIBATI 
247'oo. Prins William. 
25, 60, 75 c , $ I.. Prins Wil
liam en prins Charles resp. 
'83 in Kensington Palace, '85 
in Itahë, kerst '92 in San
dringham, '97 in Balmoral. 

KOREA NOORD 
254'oo. Winnaar van 'Na
tionaal Reunification Prize'. 
0.50 w. Portret Mun Ik Hwan 
(19181994), predikant uit 
ZuidKorea, vanaf'76 profes

sioneel actievoerder voor de
mocratie en hereniging, 
kreeg prijs op i58'90. 
55'oo. Herdenkingszegel 
2000. 
0.40,1.20 w. Rode vlag, ge
weer, kunstmaan; wereldbol, 
duif met brief 

OPR KORC* 4 
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i6'oo. Kinderhedjes. 
0.40, 0.60 w., blok 1.50 w. 
Kinderen in bootje, jongen en 
meisje in mooie kleren, jon
gen en meisje onder bloe
semtak; teksten notenbalk. 

i66'oo. Mandarijneend. 
0.50, 0.50 w. blok I. w. Een
den (Aix galericulata) in wa
ter met resp. bruggetje, boot
je, jongen. 

: Sl^^ 

77'oo. Sport. 
0.80,1. , 1.20 w. Resp. tafel
tennis, basketbal, baseball 
(laatste met tekst en beeld
merk World Stamp Expo 
2000). 

247'oo. Vrachtwagens. 
0.40, 0.70,1.50 w. Wagen 
met waarschuwingsbord 
resp. 'Sungri5i NA' met 'op
spattend grind', 'Cityma
nagement automobile' met 
'overstekende kinderen', '25 
ton lorry Konsol' met 'S
bocht' . 

LIBERIA 
löio'gS! Tachtig jaar RAF 
(Royal Air Force); gevechts
vliegtuigen. 
Viermaal 70 c , tweemaal 
blok $ 2.. Resp. Hawker 
Hurricane Xii, Avro Lancas
ter PA434, Avro Lancaster B2, 
Supermarine Spitfire HF 
MkiXB, Bristol F2B Fighter 
jachtvliegtuig, Falke dubbel
dekker. 
zóio'gS! Wereldjamboree, 
Chili. 
Driemaal $ i.. Daniel Carter 
Beard en Ernest Thompson 
Seton op bezoek bij padvin
derij (1912), Robert Baden
Powell (1896), padvinder re
pareert speelgoed. 
26io'98! Honderdste ge
boortedag Enzo Ferrari 
(19981988), Italiaans autofa
brikant. 
Driemaal $ i., blok $ 2.. 
Resp. King Leopold cabrio
let, 195 S, 250 GTO 64, 250 
MM cabriolet. 

MAAGDENEILANDEN 
Afbeelding melding 8/9/603, 
koninginmoeder. 

BRIIISH VIRGIN liL\i\DS ! 

MALEISIË 
204'oo. Week van het be
leggingsfonds. 
30, 50 sen, RM i.. Resp. 
beeldmerk week beleggings
fonds, wolkenkrabbers, we
reldbol; op alle zegels vrolijk 
kijkende maleiers. 

ii5'oo. Badminton; Tho
mascup. 
Vijfmaal 30 sen. Badminton
speler, vlaggen en beker, 
'Bambec' (getekende bij als 
badmintonspeler), vlaggen 
en beker, speelster met 'Bam
bec'. 
Blok RM I.. Beker; op rand 
speler, publiek met vlaggen, 
'Bambec', jaartallen. 

Zonder datum. 27ste Islami
tische conferentie ministers 
van Buitenlandse Zaken. 
Vijfmaal 30 sen. Symbolische 
afbeeldingen. 
227'oo. Vogels. 
20, 30, 50 sen, RM i.; blok 
RM 2.. Resp. 'mountain 
peacock phaesant' , 'crested 
argus' , 'great argus' , 'crest
less fireback'; 'great argus' . 

MAURITIUS 
3io'oo. Frankeerzegels, vis
sen. 
5 0 c . , i .  , 2 .  , 3.,4., 5., 6., 
7., 8., 10., 15., 25.Rs. 
Resp. 'cateau', 'vielle', 'licor
ne', 'capitaine', 'ange', 'de
bouetteur', 'pavilion', 'Chi
rurgien', 'laffe volant', 'an
guille', ' requin', 'voiller'. 

NAMIBIË 
■jj'oo. Telescopen in Nami
bië. 
Blok N$ II .  . 'Uvan Ellinck
huijzen H.E.S.S. telescopes 
2000'. 

NAURU 
275'oo. Honderd jaar gele
den werd fosfaaterts ontdekt. 
$ 1.20,1.80, 2.. Resp. 
krachtcentrale, fosfaattrein, 
Albert Ellis. 
Velletje met de drie zegels en 
beeldmerk World Stamp 
Expo 2000. 
48'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
$ I., i . io , 1.20,1.40, blok 
$5.. 

NEVIS 
Afbeelding melding 6/449, 
prestaties. 

Afbeelding melding 6/449, 
vissen. 

NIEUWCALEDONIË 
Aanvulling melding 8/9/605. 
Blok met twee zegels 105 F. 
Slang en draak uit plaatselij
ke legende. 
i i8'oo. Hart in mangrove in 
Voh. 
100 F. 

NIGER 
y-i-'qjl DakarAgadèsDakar 
rally. 
125,175, 300, 550 F. Resp. Ja
panse terreinwagen met 
meisje, driewielmotor en 
struisvogel (Struthio came
lus), vrachtwagen en dro
medaris (Camelus dromeda
rius), motorrijder. 
1997! Inheemse vogels. 
5,15, 25, 35 F. Resp. Tockus 
nasutus, Psittacula krameri, 
Coracias abyssinica, Bubul
cus ibis. 
io4'97! Chinees nieuwjaar, 
jaar van de buffel. 
Tweemaal 500 F. Versierde 
buffel, kinderen op buffel. 
2o6'97! Dood van Deng 
Xiaoping (19041997), Chi
nees politicus. 
Velletje met zesmaal 150 F. 
Vader en zoon bij het eten, 
ploegende boer en Chinese 
muur, arbeider bij hoogoven, 
bouwvakker bij bouwwerk, 
schip en raket, operatieka
mer en vliegtuig, Deng Xiao
ping. 
288'97! Communicatiemid
delen. 
Velletje met 25, 60, 80,100, 
120,180 F. Resp. zendmast 
en radiotelefoon, wereldbol 
en radiotelefoon, station voor 
draadloze telegrafie en radio
ontvanger, beeldscherm, 
hand met telefoon straat en 
beeld van stad, satelliet. 
288'97! Vervoersmiddelen. 
Zes velletjes met vier zegels 
van 300, 350, 375, 450, 500, 
600, tweemaal blok 2000 F. 
Resp. fietsers metEiffelto
ren, Ducati en HarleyDavid
son, motor draisine (1819) en 
hoogwieler (1875), motor
fietsrace; Italiaanse motor
wagen, Franse TGVtrein, 
Eurostartrein, Duitse ICE 
trein; locomotief van Richard 
Trevithick (17711833) brits 
ingenieur, Franse stoomloco
motief, stoomlocomotief 
'Buddigom', stoomlocomo
tiefvan ParijsLyonMediter
ranéemaatschappij; merce
des E 320 cabriolet en 300 SL, 
austin martin VB en DBR2, 
ferrari F50 en 250 GT berli
nerte, ford Thunderbird en 
GT 40; vliegtuig nr III van 
Clément Ader (18411925) en 
luchtschip Rioi, superso
nisch vliegtuig Concorde en 
raket X36, airbus A340 en 
bommenwerper, dubbeldek
ker G III en heteluchtballon 
(1783); Copernicus (1473
1543) en raket, Galilei (1564
1642) met Arianeraket, Neil 
Armstrong (1930) met Ame
rikaans ruimteveer, Juri Ga
garin (19341968) en Sovjet
raket; TGVtrein van Franse 
Post en Chevrolet corvette 
(1958), Hubbleruimtcteles
coop en Concorde. 
288'g7! Tachtigste geboor
tedag John F. Kennedy (1917
1963)

Twee velletjes met viermaal 
350 en 400 F., blok 2000 F. 
Resp. John F. Kennedy, J.F.K. 
lachend. Bill Clinton (1946) 



met open kraag, met muts; 
l.F.K. nadenkend, Martin 
Luther King (19291968), 
Clinton wuivend, Clinton 
metdas;J.F.K. met wolken

lucht. 

NIUE 
Aanvulling melding 8/9/605. 
Vogels (54'oo). 
0.20 c , $ I., 1.20, 2.. Resp. 
(vogelbloem) Ptilinopus 
porphyraceus  Sophora 
chrysophylla, Porphyrio por

phyrio  Ficus sp., Tyto alba 
Acacia koa, Vini australis 
Metrosideros collina. 

OMAN 
Aanvullingen melding 
8/9/605. 
Wetenschappelijke namen 
vlinders: Danaus chrysippus, 
Papilio demoleus, Precis ori
thya, Precis hierta. 
Wetenschappelijke namen 
zeedieren: Parupeneus 
macronema, Etrumeus teres, 
Epinephelus chlorostigma, 
Lethrinus lentian, Lutianus 
erythropterus, Acanthocybi
um solandri, Thunnus tong
gol, Pristipomoides filamen
tosus, Thunnus albacares, 
Penaeus Indiens, Sepia pha
raonis, Palinurus homarus. 
Wetenschappelijke namen 
wilde dieren: Fehs 
margarita, Genetta 
genetta, Panthera 
pardus, Vulpes 
rueppelli, Caracal 
caracal. Hyaena 
hyaena. 

PALAU 
ig'gg. Opnamen 
metHubbleruim
tetelescoop. 
Velletje met zes
maal 33 c. 'Car
wheel Galaxy', 
'Stingray Nebula', 
'Planetary Nebula NGC 
3918', 'NebulaNGC 6543', 
'Galaxy NGC 7742', 'Eight 
BurstNebula NGC 3132'. 
Viermaal blok $ 2.. 'Twin Jet 
Nebula M29', 'Aurora' van 
Saturnus, 'Neljula Eta Cari
nae ' , 'Supernova 1987A'. 
i5i i '99. Kerst. 
Strook met vijfmaal 20 c. 

° Koeien, kip; ezel, ganzen, 
= konijn; Kerstkind in kribbe, 
°^ lammetjes; ganzen, schaap; 
^ ezel, kip. 
= 23ii'g9. Handleiding voor 
° opvoeding honden. 
== Velletje met tienmaal 33 c. 
° Houd hem aan de lijn, toon 
^ genegenheid, geef hem een 
^ e igenp lek ,p raa tme them, 
2 geef hem goed eten, laat hem 
^ elk jaar door een dokter on

derzoeken, leg hem eenvou
J | Q a "^'S^ regels uit, oefen en speel 
W l f m e t h e m . g e e f h e m i e t s t e 

dragen, houd onvoorwaarde
lijk van hem. 
Tweemaal blok $ 2.. Jonge 
honden, hond bekijkt sprink
haan. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
Afbeelding melding 4/301, 
millennium. 

48'oo. Honderdste verjaar

dag koninginmoeder. 
25,50, 65 t., i .K. 

PARAGUAY 
287'oo. Olympische Spe
len, Sydney 2000. 
2.500, 3.000 Gs. Voetballers 
in actie (voetbalelftal Para
guay deed mee in '92, Barce
lona); Francisco Rojas Soto, 
atleet (in '72 in München). 

PITCAIRNEILANDEN 
48'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
Rond vel met twee zegels 
$ 2., 3. . Portretten; rand 
stof en parelcollier. 

SALOMONSEILANDEN 
225'oo. Bijeenkomst van de 
ministers ' jeugdzaken' van 
de Commonwealth. 
Blok $ 6.. Jongeren (drie op 
zegel, vier op rand) boven de 
wereldbol uit kijkend. 

SEYCHELLEN 
48'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
3., 5., 7., 10. R. Foto's van 
klein meisje tot heden. 

SRI LANKA 
Zonder datum. Zeventigste 
verjaardag 'Lanka Mahila Sa
mithi'beweging. 

ST. HELENA 
48'oo. Koninklijke verjaar
dagen. 
Velletje met viermaal 25 p. en 
eenmaal 50 p. Resp. prinses 

Margaret, prins William, 
prins Andrew, prinses Anne, 
koninginmoeder. 

ST. KITTS (ST. CHRISTOF

FEL) 
308'oo. Datum melding 
8/9/605, Carifesta. 

ST. LUCIA 
88'oo. Historische gebeur
tenissen, II. 
20, 65 c , $ I., 5.. 
88'oo. Herdruk frankeerze
gels. 
10,15,20, 25 c. 

SUDAN 
i3'oo. Honderdvijfentwin
tig jaar Universal Postal 
Union (UPU), 1999. 
75,100,150 D. 

SURINAME 
Zonder datum. Wereldpost
zegeltentoonstelling 2000, 
USA. 
Blok 3575. Sf Op de zegel 
twee zegels 'Stampin' the fu
ture' (3i'oo, melding 
3/225); rand 'World Stamp 
Expo 2000 USA Juli 716 
2000' 'Stampin' the future 
wordwide design contest'. 

THAILAND 
i67'oo. Asalhapujadag (be
langrijke Boeddhistische 
dag). 
3.B. Beeld van Boeddha kij
kend naar Bodhiboom, ge
maakt voor hen die op zon
dag geboren zijn. 

» ■ ■ 1 ■ ■ wv^r^^^^r^vw^ 
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i67'oo. Serie 'Amazing 
Thailand', III; natuurschoon. 
Vel met twaalfmaal 3. B., 
doorlopend beeld. Weiland 

vol 'Kracheio'bloemen op 
achtergrond bomen. 
287'oo. Kroonprins Maha 
Vajiralongkorn 48 jaar. 
2. B. Kroonprins in militair 
uniform, toezichthoudend bij 
de ceremonie van rijst zaaien. 
48'oo. Nationale communi
catiedag. 
3. B. Zon, maan, kabel, en
veloppe en logo dag (ook 
grote afstanden kunnen over
brugd worden met communi
catiemiddelen). 

7io'oo. Internationale week 
'brieven schrijven'. 
6., 6., 12., 12. B. Vier ver
schillende bladen met thee
servies. 

2iio'oo. Honderd jaar gele
den werd prinses Srinagar
indra geboren. 
2. B. Portret en reliëf waarop 
activiteiten van prinses zijn 
afgebeeld. 

matrana). 
40 c. $ I., 1.25,2.. Resp. 
kuiken en ei, broedend, balts, 
in de vlucht. 
77'oo. World Stamp Expo 
2000. 
Blok $ 3. . Overdruk blok 31
8'gg (dertigste verjaardag 
maanlanding) met 'World 
Stamp Expo 2000'. 
48'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
40 c , $ 1.20,1.80, 3. . Foto's 
koninginmoeder. 

TONGA 
57'oo. Postzegelten
toonstelling Anaheim; 
ruimtevaart. 
10 s., $ I., 2.50, 2.70. 
Resp. 'Proton RU 500', 
'LM 3 ' voor de Apstar i
satelliet, Apstar isatel
liet, Gorziontsatelliet. 
Velletje met de zegels 
$ 2.50,2.70 met beeld
merk tentoonstelling. 

TONGA NIUAFO'OU 
77'oo. Ruimtevaart; ten
toonstelling Anaheim. 

TRINIDAD EN TOBAGO 
247'oo. Zee en strand. 
75C. ,$ i .  ,3 .75 ,5 .  .Resp . 
Maracas beach. Pirate's bay, 
Pigeon point, Toco north 
coast. 

TRISTAN DA CUNHA 
Afbeelding melding 1/71, 
schepen. 

Tristan daCupha 

i5 i i  'oo. Serie 'Amazing 
Thailand', IV; natuurschoon. 
Vel met twaalfmaal 3. B., 
doorlopend beeld. Weiland 
vol 'BuaTong'bloemen. 
i5 i i  'oo. Flora, medicinale 
kruiden; bedoeld voor nieuw
jaarskaarten. 
Viermaal 2. B. Cleroden
drum philippinum, Capparis 
micracantha, Belamcanda 
chinensis, Memecylon caeru
leum. 

i5 i i  'oo. Koninklijke praam 
'Anantanakkharat ' . 
g. B. Praam, te water gelaten 
i54 ' i4, gemaakt in vorm ze
venhoofdige Naga (half 
mens, half slang). 

TOKELAU 
3ii2'99. Sternen (Sterna su

L. l i a è ^ , 501 

4g'oo. Helicopters en kust
vaarders. 
Samenhangende paren van 
10,15,20, 50 p. (acht zegels). 
Resp. SA Agulhas en SA 330J 
Puma iggg, HMS London en 
Westland Wessex Hasi 1964, 
HMS Endurance en Westland 
Lynx Has3 1996, USS Spiegel 
Grove en Sikorsky UHigF 
1963. 

2io'oo. Winston Churchill, 
parlementariër. 
20, 30, 50, 60 p. Ministervan 
Binnenlandse Zaken i g i i , At

lantisch verdrag ig4i , eerste 
minister ig45, sir Winston 
Churchill groet Koningin 
1955



TUVALU 
37'oo. Honden en katten. 
Vier velletjes met zesmaal 90 
c. I: oosterse korthaar, bali
nees, somalees, chinchilla 
pers, tokinees, Japanse bob
tail; II: oosterse korthaar, ba
Hnees, balinees, somalees, 
chinchilla pers, Japanse bob
tail; III: dalmaüér. Boston 
terriër, foxterriër, pointer, 
Welsh corgi, Schotse herder; 
IV: foxterriër, Schotse herder. 
Boston terriër, Welsh corgi, 
pointer, dalmatiër. 
Twee blokken met zegel van 
$ 3.. Oosterse korthaar. 
Schotse terriër. 

VANUATU 
2i6'oo. Datum en aanvul
ling melding 8/g/6o6. 
Ruitvormig blok met twee 
ruitvormige zegels van 34 en 
225 vt.; op rand Intelsatsa
telliet en beeldmerk World 
Stamp Expo 2000. 
297'oo. Twintig jaar onaf
hankelijkheid; jaar van de 
vrede. 
34, 67, 73, 84, go vt. Resp. 
abstract, stof bedrukt met 
symbolen, weefsel met dans
motieven, houtsculptuur, 
'vredesboom' in waterverf 

VERENIGDE NATIES 
ijg'oo. Verenigde Naties in 
2iste eeuw. 
Vel met tekening waarop 
doelstellingen VN uitgebeeld 
met daarin zesmaal O.Sh. 
3.50 (€0.25). Resp. land
bouwmachine, op het land 
werkende vrouwen, kinderen 
met VNsoldaten en zakken 
voedsel, VNsoldaten op zoek 
naar mijnen, gehandicapte 
sporters, mens achter micro
scoop. 
Vel met tekening waarop 
doelstellingen VN uitgebeeld 
met daarin zesmaal Zw.Fr. 
0.50. Resp. twee mensen met 

sawa's op achtergrond, VN
soldaat met verrekijker, man 
met bakstenen op hoofd, 
scheppende mannen, stuw
dam met duiven, mensen bij 
irrigatiekanaal. 
Vel met tekening waarop 
doelstellingen VN uitgebeeld 
met daarin zesmaal US$ 
0.33. Resp. rijstplanters, in
dianen bij stembus, leger
voertuig in de takels met 
Rode Kruisauto, vervoer 
zakken voedsel en mensen bij 
waterpomp, bouwvan huis, 
baby krijgt injectie. 

i59'oo. Internationale vre
desvlag (in '81 is de derde 
dinsdag van september door 
de algemene vergadering van 
de Verenigde Naties uitgeroe
pen tot'dag van de vrede'; dit 
jaar komt daar een dringend 
verzoek bij tot een olympi
sche wapenstilstand tijdens 
de spelen). 
US$0.33. Vlag met twee rin
gen: wereldbol en zon, olym
pische ringen. 

bitecnational Flag of Peace 
oqè 

6io'oo. Werelderfgoed 
Unesco*; Spanje. 
Zw.Fr. I., 1.20; US$0.33, 
o.60; O.Sh. 4.50, 6.50 
(€0.33, 0.47). Resp. vesting
stad Cuenca, Toledo; Alham
bra in Granada, Mérida stad 
met ruïnes; aquadukt Sego
via, paleis Güell in Barcelona. 
Postzegelboekjes. 

mocraat uit Florida, in senaat 
van 19361951, huis van afge
vaardigden 19631989; deed 
veel voor rechten van oude

89'oo. Californië werd hon
derdvijftig jaar geleden 31ste 
staatvandeVS. 
33 c. Klif met ijskruid (Me
sembryanthemura crystalli
numjop voorgrond. 
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WALLIS EN FUTUNA 
248'oo. Dertig jaar geleden 
eerste luchttransport op Fu

tuna. 
350 F. Vliegveldje met 
twee vliegtuigen. 

Resp. atleet met de ZuidAfri
kaanse vlag, Elena iVleyer 
(won eerste medaille voor 
ZuidAfrika), Joshua Thug
wane (goud Atianta), Zuid
Afrikaanse vlag en olympi
sche ringen. Penny Heyns 
(goud Atlanta). 

igg'oo. Internationaal jaar 
van de vrede. 
1.30 R. Wereldbol met vre
desduiven. 

^n\xn*' 
ZUIDGEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
i6io'oo. Koningspinguïn 
(Aptenodytes patagonica). 
37. 3743.43 PResp. vol
wassen pinguïn metjongen, 
bij de zee, met een nest, hof
makerij. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
68'oo. Verhuizing hoofd
kantoor. 
27 F. (€4.12). 

it fKtnaf vtiLiptn 

VERENIGDE STATEN 
79'oo. Honderdste geboor
tedag Claude Pepper. 
33 c. Portret C. Pepper, de

i59'oo Sydney 2000. 
Blok met vier zegels 85 F. 

ZUIDAFRIKA 
i8'oo. Flora; medicinale 
planten. 
Vijfmaal 1.30, vijfmaal 2.30 
R. Resp. Bulbine frutescens, 
Leonotis leonurus, Tulbaghia 
violacea. Cotyledon orbicula
ta, Siphonocliilus aethiopi
cus, Scadoxus puniceus, Sut
herlandia frutescens, Hy
poxis hemerocallidea. Aloe 
ferox, Carpobrous edulus. 

ig'oo. Olympische Spelen 
2000. 
1.30,1.50, 2.20, 2.30, 6.30 R. 

*: Gebruikte afkortingen: 
IMF International Mone

tary Fund 
IOC International Olym

pic Committee 
Unesco United Nations Edu

cational Scientific and 
Cultural Organization 

WIPA Wiener Internationa
le Postwertzeichen 
Ausstellung. 

WMO World Meteorologi
cal Organization 

**: De postzegel toont een 
zuil van sterren, die de lan
den van Europa symbolise
ren. De zuü steekt omhoog 
van de groene aarde naar de 
blauwe lucht, de kleur van de 
Europese vlag. Voor een 
schaduw van de hoofdletter 
E, die voor Europa staat, ko
men kinderen uit de vier 
windstreken gelopen en vor
men het Europa van de toe
komst (afljeelding staat in Fi
latelie 06, 07, 08/09). 

WAARSCHUWING: 
ILLEGALE ZEGELS 

De Wereldpostvereniging 
UPU en de uitgeversorga

nisatie ASCAT hebben de 
laatste maanden inten

sief contact gehad over 
het verschijnsel 'illegale 
postzegelemissies' . Het 
overleg heeft ertoe geleid 
dat nu van een aantal be

staande en nietbestaan

de landen is vastgelegd 
dat hun 'emissies' als 
vervalsingen moeten 
worden beschouwd. 
De directeurgeneraal 
van de Afghaanse poste

rijen, Mawlavi Allah dad 
Balkhi, heeft de UPU la

ten weten dat er due to 
some problems ('in verband 
met wat problemen') 
sinds 1989 geen officiële 
Afghaanse zegels meer 
zijn geproduceerd. 'Alles 
na 1989 met de naam Af

ghanistan erop is dus 
vals,' aldus Balkhi. 
Overleg met RussiscThe 
autoriteiten heeft uitge

wezen dat er de laatste 
tijd 'nieuwe emissies' 
zijn verschenen van niet

bestaande of nieterken

de landen en gebieden. 
De UPU heeft een lijst van 
de bewuste landsnamen 
gepubliceerd; het gaat 
om: 

Adygea, Altai, Amurska

ya, Bashkortostan, Buria

tia, Chuvashia, Daghes

tan, Evenkia, Franz

Josefland, Ichkeria, In

gushetië, de Joodse Auto

nome Regio, KabardBal

karia, Kalmukkië, Kam

chatka, KarachaiCherk

essia, Karelië, Khakasia, 
Kolgueveiland, Komi, 
Koriakia, Kunashir

eiland, Kurillen, MariEl, 
Mordovia, Nieuwland

eiland, NoordOssetië, 
Novosibirsk, Russisch 
Antarctica, Sakha (Yaku

tia), Sakhalin, Spitsber

gen, Tatarstan, Toeva en 
Udmurtia. 

De links van 

meer dan 
honderd 
ptt's... 

vindt u op de website 
van het maandblad 

Filatelie 
Ga dus snel naar 

U)uiu).philateli£.dcmon.nl 
of 

uJiüiu.tip.nl/users/pKilatelie 

http://dcmon.nl
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HONDERD JAAR 
ZEPPELINS 
De eerste Zeppelin, een 
luchtschip genoemd naar 
graaf Ferdinand von Zep
pelin (1838-1937), werd 
honderd jaar geleden ge
bouwd. De ontwikkeling 
van luchtschepen had de 
bijzondere belangstelling 
van de voormalige gene
raal. Hoewel er ook ande
re pioniers op dit gebied 
waren, werd Zeppelin 
toch een van de bekend
ste. Op 2 juli 1900 maakte 
hij met de LZi de eerste 
Zeppelinvlucht over het 
Meer van Konstanz. Tus
sen 1900 en 1917 bouwde 
Zeppelin meer dan vijftig 
bestuurbare luchtsche
pen, die ook tijdens de 
Eerste Wereldoorlog wer
den ingezet. Met de 
LZ127 GrofZeppehn maak
te graaf Zeppelin in 1929 
een reis om de wereld. De 
Zeppelins vervulden in 
die tijd een belangrijke 
rol in het intercontinen
tale luchtverkeer. In 1936 
werd met de LZ 129 Hm-
denbur̂  een geregelde 
dienst op Noord-Ameri-
ka ingesteld. Het was die
zelfde Hmdenburij die op 7 
mei 1937 bij de landing 
in Lakehurst in brand 
vloog. De ramp beteken
de het eind van het gere
gelde gebruik van de Zep
pelins. Een eeuw na de 
eerste vlucht wordt de 
Zeppelin-nieuwe stijl 
weer voor gebruik in het 
luchtverkeer geschikt ge
maakt. Met het prototype 
LZ-NT07 werd in 1997 
een eerste proefvlucht 
gemaakt. 

a Een op 13 juli jl. uitgege-
"Z ven Duitse jubileumzegel 
° toont een foto van de 
^ start van de LZi en drie 
5 dwarsdoorsneden van de 
^ Zeppelin. 

696 In Roemenië werd het 
eeuwfeest van de Zeppe
lin ook niet vergeten. Op 
de zegel van 2100 L (uit
giftedatum 12 juli, afbeel
ding in de rubriek 'Nieu

we uitgiften') is behalve 
een afbeelding van een 
deel van een Zeppelin 
ook een portret van zijn 
schepper te zien. 

Beter van kwaliteit is de 
afbeelding van LZ127 Grof 
Zeppelin op de rechter ze
gel van 6 c. in het blokje 
'Luchttransport igoo-
2000', dat Malta op 28 
juni uitgaf Het jaartal 
'1933' verwijst naar het 
jaar waarin de GrqfZeppe-
iin Malta aandeed voor de 
aflevering van post. Het 
toen gebruikte poststem
pel is als achtergrond ge
bruikt. 
De drie andere zegels zijn 

Grenadinen van Grenada 
(15 mei), Grenada-zelf 
(ook 15 mei) en Lesotho 
(6 juli). 

Begin september werd in 
Oostenrijk het zevende 
wereldkampioenschap 
voor heteluchtvaartuigen 
gehouden. Dat evene
ment is filatelistisch ge
documenteerd door vier 
stempels met afbeeldin
gen van luchtschepen. 

BATTLE OF BRITAIN 
In 1990 was het vijftig 
jaar geleden dat de Battle 
of Britain, de luchtstrijd 
om Groot-Brittannië, 
werd gevoerd. Jersey, dat 

geschikt voor de thema's 
'vliegtuigen' en 'lucht
vaart'. Op de linkerzegel 
van 6 c. is de De Havil-
land DH66 Herculus 
GEBMW City ofCairo van 
Impenal Airways afgebeeld. 
Dit was een commercieel 
vliegtuig, het eerste dat (in 
december 1926) passagiers 
naar Malta vervoerde. 
De linker zegel van 16 c. 
toont de Douglas DC-3 
Dakota G-AJAY, die in 
1949 door Air Malta in ge
bruik werd genomen. 
Dat deze luchtvaartmaat
schappij tegenwoordig 
met moderne vliegtuigen 
vliegt, blijkt uit de afbeel
ding van een Airbus A-
320 op de rechter zegel 
van 16 c. 

Zeppelin-uitgiften van 
andere landen zijn Cuba 
(i juni), de Marshall
eilanden (11 mei), de 

toen een jubileumserie 
van zes zegels uitgaf, laat 
zich nu, tien jaar later, 
niet onbetuigd met de ze
vende aflevering in een 
over een aantal jaren uit
gesmeerde reeks getiteld 
Jersey Aviation History. De 
getoonde vliegtuigen 
werden bestuurd door pi
loten uit Jersey. Hoewel 
deze vliegtuigen wel va
ker zijn afgebeeld, krij
gen ze door het jubileum 
een zekere meerwaarde. 
Op de zegel van 22 p.is 
de Vickers Supermarine 
Spitfire Mk, type ia 
Rk8io te zien. Dit toestel 
behoorde tot het 152ste 
squadron, tiende group 
van Fighter Command 
van de Royal Air Force 
(RAF), met als squadron
code UM. Piloot R. Hogg 
verongelukte op 25 au
gustus 1940 met dit vlieg
tuig boven het Kanaal. 
Piloot F.B. Sutton vloog 
in augustus 1940 in de op 
de zegel van 26 p. in 
beeld gebrachte Hawker 
Hurricane Mki van het 
56ste Squadron, elfde 
groep van het RAF Figh
ter Command, vliegtuig 
code US-X. Op 18 mei 

1940, tijdens de Biitzknefl, 
werd Sutton boven 
Frankrijk neergeschoten. 
Hoewel hij daarbij werd 
gewond, zou hij later nog 
vele succesvolle vluchten 
maken. 
Het vliegtuig op de zegel 
van 36 p. is de Bristol 
Blenheim Mk, type IV N6 
185 van de tweede groep 
van het RAF Bomber 
Command met de 
squadroncode OM. Piloot 
A.E. Newitt vloog dit toe
stel op 6 december 1939 
naar het vliegveld van Jer
sey. Newitt woont nog 
steeds op het eiland. 
Op de zegel van 40 p. 
zien we de Vickers Wel

lington Mk Ie N2776 van 
het 214de squadron, der
de groep van het RAF 
Bomber Command met 
de vliegtuigcode BU-G. 
Eerste luitenant Beck 
vloog dit toestel. 
De Boulton Paul Defiant 
Mk, I L7005 van het 
264ste squadron, elfde 
groep van het RAF Figh
ter Command (vliegtuig
code PS-V) zien we in de 
vlucht afgebeeld op de 
zegel van 45 p. Dit toestel 
werd gevlogen door ser
geant Thorn; boord
schutter was sergeant 
Barker. 
Op de zegel van 65 p. ten
slotte is de Short Sunder
land Mk I Pg6o3 van het 
tiende squadron van de 
Australian Air Force met de 
vliegtuigcode RB-H afge
beeld. Dit squadron viel 
in de zomer van 1940 on
der het Coastal Command 
van de RAF. Het toestel 
verongelukte op 24 juni 
1941. 

Guernsey gaf op 28 april 
een vergelijkbare serie 
van zes zegels uit. De na
men van de vliegtuigen 
zijn vermeld in de rubriek 
'Nieuwe uitgiften' van 
augustus/september. 

Voorzover bekend schon
ken op 22 mei (tijdens 
The Stamp Shoiv 2000) nog 
twee andere landen aan
dacht aan dit jubileum: 
Bahamas (vier zegels 
plus velletje) en Montser-
rat (velletje). In het laat
ste geval gaat het om een 
interessant velletje van 
$ 6.- met een openge
werkte tekening van een 
Spitfire. 

DE SPOORWEG 
VILJANDI-TALLINN 
Verzamelaars van het 
thema 'smalspoor' ko
men weer eens aan hun 
trekken. Estland gaf op 
30 juni een zegel van 4.50 
k. uit ter gelegenheid van 
het honderdjarig bestaan 
van het smalspoortraject 
Viljandi-Tallinn. Deze 
spoorlijn werd aangelegd 
in de periode 1898-1900 
met als doel de hoofdstad 
en het zuiden van Estland 
met elkaar te verbinden. 
De eerste trein uit Viljan-

di kwam op 18 juni 1900 
in Tallinn aan, getrokken 
dooreen Belgische 
stoomlocomotief (type 
0-3-0) die een maximum
snelheid van 20 km per 
uur kon halen. Dergelijke 
locomotieven waren tot 
1917 in Estland in ge
bruik; de zegel toont er 
een. 
De zegel past goed bij de 
serie van drie zegels die 
Estland op 17 oktober 
1996 uitgaf ter herden
king van het honderdja
rig bestaan van het smal-
spoor in dat land. 
De op de zegel van 3.50 
k. afgebeelde Mulgi Eks-
press werd ook gebruikt 
op de lijn Viljandi-Tal
linn. 
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DE OLYMPISCHE 
SPELEN VAN 2000 
De Olympisclie Spelen in 
Sydney zijn al weer verle
den tijd, maar de stroom 
uitgiften ter gelegenheid 
van dit vierjaarlijkse 
sportfestijn hikt nog na. 

Tsjechië gaf op 30 augus
tus een 'duo' uit om het 
verleden met het heden te 
verbinden. Beide zegels 
zijn afgebeeld in de ru
briek 'Nieuwe uitgiften' 
elders in dit nummer. 
Op de zegel van g k. is 
een schildering op een 
amfora uit het midden 
van de zesde eeuw voor 
Chr. afgebeeld. 
De zegel van 13 k. is ge
wijd aan de zomerspelen 
in Sydney: we zien gesti
leerde kanovaarder tegen 
de achtergrond van een 
Tsjechische vlag. Op het 
vignet van de zegel is on
der meer een gestileerde 
kangoeroe te zien. 

Ook de zegel van 18 s. die 
Slowakije op 27 juni uit
gafis voorzien van een 
aanhangsel, hier met het 
bekende beeld van de ha-
venbrug en het operage
bouw van Sydney. Op de 
zegel zelf is een geweer
schutter afgebeeld. 

Israël is present met een 
zegel met tab, voorzien 
van het logo van de Spe
len. Op de zegel van 2.80 
s. (25 juli) is heel toepas
selijk een koalabeertje op 
een fiets te zien. 

Frankrijk gaf op g sep
tember twee samenhan
gende 'normale' zegels 
van 3 f uit, waarop in to
taal zes sporten in beeld 
zijn gebracht. 

Het velletje vult het lucht
postblad van het Vati-
kaan van ig juni leuk aan 
(zie 'Thematisch panora
ma' van augustus/sep
tember). Een nadeel is 
dat er wel vijf combina
ties van de twee zegels in 
zitten. 

Bijzonder zijn de drie ze
gels in de serie die Zwit
serland op 15 september 
uitgaf De drie ronde 
zelflclevende zegels van 
90 r. zitten in twee post
zegelboekjes. De serie 

belicht de triatlon. 
Op de drie zegels zijn de 
sporten zwemmen, fiet
sen en hardlopen uitge
beeld via beeldmerk
achtige dubbelvoorstel
lingen. 
Tegelijk zijn twee zegels 
uitgegeven - eveneens in 
boekjes - van 20 en 70 r., 
die worden gebruikt door 
het Internationaal Olym
pisch Comité (IOC) in 
Lausanne. Op beide ze
gels staat een symboli
sche voorstelling met een 
bloem (natuur, groei en 
geluk). 

Op 4 augustus gaf 

Op II september werd 
het velletje Sydney 
2000/Olymphilex 2000 uit
gegeven. Daarin zit een 
vignet met de bekende 
Olympische slogan Citius, 
Altius, Fortius, samen met 
een portret van de beden
ker ervan, Henri Didon. 

Nieuw-Zeeland een serie 
van zes zegels uit met 
vier Olympische en twee 
niet-Olympische sporten. 
Afgebeeld zijn kenmer
kende actiebeelden, maar 
dan van bovenaf gezien. 

De olympische sporten 

zijn roeien (40 c ) , ruiter-
sport (80 c ) , wielrennen 
($ i.io) en triatlon 
($1.50). 

Gastland Australië gaf op 
3 juli al een serie uit van 
vijf zegels met actiebeel
den om de Paralympic Ga
mes te promoten. Deze 
spelen voor gehandicap
ten werden ook in Sydney 
gehouden. 
Op 17 augustus volgde 
een serie van tien zegels 
van 45 c. met actiebeel
den van Olympische 
sporten. 

overdracht van de spelen 
aan Athene, waar de spe
len in 2004 worden ge
houden. Centraal in de af
beeldingen staat de over
handigen van de Olympi
sche vlag. 

I MM 

Bovendien zou er elke 
keer als een Australische 
deelnemer goud won, de 
volgende dag(!) een bij
zondere zegel uitkomen. 
Op 15 september werden 
tijdens Olymphilex 2000 de 
twee Australische zegels 
van de gemeenschappelij
ke uitgifte met Grieken
land gepresenteerd. Ze 
staan in het teken van de 

^> 

Op de zegel van 45 c. is 
het Parthenon afgebeeld; 
op de zegel van $ 1.50 het 
operagebouw van Syd
ney. 

De leukste Olympische 
serie was die van Liech
tenstein. Op vier zegels 
die werden uitgegeven op 
4 september zijn mense
lijke sporters vervangen 

door typisch Australische 
dieren. De grappige beel
den zijn gemaakt door de 
Zwitserse cartoonist Ra-
pallo. 

Voor het gymnastische 
onderdeel ringen laat hij 
op de zegel van 80 r. twee 
koala's in actie komen. 
Op de zegel van i f. 
springt een jonge kan
goeroe moeiteloos uit 
moeders buidel over een 
hoog gelegde lat! 
Op de zegel van 1.30 f. 
gaat het om de finish van 
twee emoes op de atle
tiekbaan. 
De zegel van 1.80 f laat 
twee vogelbekdieren in 
het zwembad zien. 

DIEREN IN AFRIKA 
Swaziland gaf op 3 juli 
een serie van vier zegels 
uit met dieren uit Afrika. 
Vroeger leefden deze die
ren gewoon in het wild, 
maar tegenwoordig zijn 
ze alleen nog te vinden in 
natuurreservaten of na
tionale parken. 
Op de zegel van 65 c. is 
een leeuwenpaar (Panthe-
ra leo) te zien. De koning 
van de jungle werd in 
igg4 door een andere ko
ning, Mswari III van Swa
ziland, uitgezet in HIane 
Royal National Park. Van 
het majestueuze dier wa
ren in Swaziland al meer 
dan honderd jaar geen 
exemplaren meer te vin
den. 
Het luipaard of de panter 
(Ponthera pardus) is te zien 
op de zegel van go c. Het 
is een dier dat in een aan
tal bergachtige gebieden 
in Swaziland voorkomt. 

Tegenwoordig krijgen 
bezoekers van HIane Roy
al National Park en Mkhay-
na Game Reserve gegaran
deerd een neushoorn te 
zien. Dat is wel eens an
ders geweest. Tussen £ 
ig88 en ig92 verloor " 
Swaziland ongeveer 70% 
van zijn rinocerossen-
populatie. Na een perio
de van stabilisatie nam de 



populatie weer toe. Een 
neushoorn is afgebeeld 
op de zegel van 1.50 E.; 
mogelijk IS het een Afri
kaanse puntlipneus
hoorn (Diceros bicorms). 
Op de zegel van 2.50 E. 
zien we een echte kaffer
buffel (Syncerus caffer). De 
grootste kudde van deze 
buffelsoort leeft in 
Mkhaya Game Reserve. 

BOMEN 
Bomen vormen sinds 
mensenheugenis een be
langrijk bestanddeel van 
de ons omringende na
tuur. Het beslag dat de 
mens op de ruimte op de 
aarde legt wordt echter 
zo groot dat de regen
wouden ernstig in hun 
voortbestaan worden be
dreigd. Hoofdredacteur 
Willy De Doncker van 
Themaphila, het blad van 
de Belgische Vereniging 
voor de Thematische Fi
latelie, schreef er in 1979 
een artikel over. Dat arti
kel, Het Woud, behandelt 
een uitgebreid verzamel
plan in zeven hoofdstuk
ken. Na een hoofdstuk 
over de soorten wouden 
wordt aandacht aan die
ren en planten besteed. 
De Doncker vergat ook 
de vele functies van de 

° bossen niet: de houtwin
= ning en de recreatie. In 
^ het hoofdstuk over de vij
"̂  anden van het woud spe
=> len 'natuurlijke' vijanden 
^ (wind, bliksem, vuur, pa
° rasieten) de hoofdrol. Te
^ genwoordig wordt de 
^ mens gezien als de groot
:i ste bedreiging. De in
"■ standhouding van het 

lAA woud (lees: bosbouw) is 
" ' W een ander belangrijk 

hoofdstuk. 
Voor dit thema is veel 
materiaal beschikbaar. 
Zelfs de postzegel van 

I ' / I+I ' / JC. uit de serie 
'Nederlandse prinsessen' 
(1946) kan ervoor worden 
gebruikt... 
Spanje begon op 19 juni 
een bomenreeks. De eer
ste serie bestaat uit twee 
zegels. Op die van 70 p. 
IS de steeneik (Quercus 
ilex) afgebeeld, een boom 
die veel voorkomt aan de 
kusten van de Middel
landse Zee. Alleen al in 
Spanje staan volgens de 
laatste telling ongeveer 
682 miljoen exemplaren, 
die samen een oppervlak
te van drie miljoen hecta
re in beslag nemen. De 
steeneik kan tot vijfen
twintig meter hoog wor
den en behoort tot de 
langstlevende soorten: 
hij kan wel 800 jaar oud 
worden! 

,70 

De zegel van 150 p. toont 
een grove den (Pmus syl
vestris). Deze groenblij
vende conifeer kan wel 
veertig meter hoog wor
den. In Spanje groeien ze 
vooral in de Sierra Neva
da. Ze kunnen 400 tot 
500 jaar oud worden. Het 

hout van deze bomen re
kent men tot de beste 
Spaanse soorten. Het 
hout uit Valsain en Soria 
is zelfs van buitengewone 
kwaliteit. 

In de serie Tree & Leqf (i 
augustus) in de over een 
aantal jaren uitgesmeer
de Engelse millennium
reeks zitten twee bomen
zegels. 
Op de Second Classzegel is 
een deel van een oude 
taxus of venijnboom 
(Taxus baccata) te zien. 
Engeland heeft het nieu
we millennium aangegre
pen om aandacht te vra
gen voor de bescherming 
van oude bomen. De Con
servation Foundation heeft 
al vijfhonderd certifica
ten van vermoedelijke ou
derdom van taxussen uit
gegeven. Verder hebben 
zo'n zevenduizend dor
pen in het gehele land in 
het kader van het project 
Yeivs Jor the Millennium 
('taxussen voor het mil
lennium') een soort mil
lenniumboom gekregen 
om in hun dorp te plan
ten. De taxussen zijn ge
kweekt uit oude exempla
ren van soms wel twee
duizend jaar oud. 

Chinese jeneverbes
boom, vijftig meter hoog 
en met een omtrek van 23 
meter. 

dekt ook nog een vlinder. 

Luxemburg presenteerde 
op 27 september schilde
rijen van drie Luxem
burgse schilders. Op de 
zegels van 21, 24 en 36 f 
zijn werken te zien van 
Mett Hoffmann (1914
1993) uit 195g, Joseph 
Probst (19111997) uit 
1954 (zie 'Nieuwe uitgif

De zegel van 65 p. met 
een foto van een bos bij 
Loch Tulla staat in het te
ken van de talrijke projec
ten ter herstel van de bos
sen in Schotland (The Fo
rest for Scotland). 

Interessant is ook de se
rie 'Heilige bomen' die 
Taiwan op 20 juli uitgaf 
Van de 'top 10' van heili
ge bomen in Taiwan zijn 
er twee op een zegel afge
beeld. 
Op de zegel van $ 5.
prijkt de Sleeping Giant Sa
cred Tree, een Chinese je
neverbesboom (Juniperus 
chinensis) met een omtrek 
van vijfentwintig meter. 
Met zijn hoogte van vijf
envijftig meter is het de 
grootste boom in Taiwan. 

De Sleeping Moon Sacred 
Tree is te zien op de zegel 
van $ 39.. Ook dit is een 

SCHILDERIJEN 
De serie die Liechten
stein op 4 september uit
gaf ter gelegenheid van 
de opening van een mu
seum in Vaduz is voor 
schilderijenverzamelaars 
heel bruikbaar. 
Op de zegel van 80 r. is 
het werk 'De dromende 
bij' uit 1979 van de 
Spaanse schilder Joan 
Miró afgebeeld. 
Het doek 'Kubus' uit 
199g van Sol LeWitt staat 
op de zegel van 1.20 f. 
Het schilderij 'Een boe
ket bloemen' uit 1612 van 
de Vlaamse meester Roe
lant Savery zien we op de 
zegel van 2 f. Het grappi
ge van dit laatste doek is 
dat de schilder zich niet 
tot bloemen heeft be
perkt. Bij de vaas zitten 
ook een paar dieren, 
waaronder een hagedis, 
en wie goed kijkt, ont

ten) en Will Kesseler 
(18991983) uit 1956. 

Ook op 27 september gaf 
Denemarken twee nieu
we zegels uit in de reeks 
met werken van Deense 
kunstenaars. 
Het dier dat we op de ze
gel van 4 k. zien lijkt op 
het eerste gezicht op een 
gewoon paard (zie 'Nieu
we uitgiften), maar het 
gaat hier om Pegasus, het 
gevleugelde paard van de 
dichters, dat door zijn 
hoefslag de bron Hippo
crene op de Helicon deed 
ontstaan. Pegasus is het 
favoriete onderwerp van 
de schilder Kurt Trampe
dach (geb. 1943). Hij 
leeft en werkt in grote 
eenzaamheid in Zuid
Frankrijk. 
Het naamloze schilderij 
op de zegel van 5.25 f. is 
gemaakt door Nina Sten
Knudsen (geb. 1957). De 
laatste tijd legt zij zich 
toe op klassieke land
schappen. Omdat ze zich 
laat inspireren door 
schilders als Claude Lor
rain en Turner hebben 
haar dromerige land
schappen onwezenlijke 
elementen. 



THEMATISCHE FILATELIE 
Word lid van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie, 
de NVTF, de grootste thematische vereniging van Nederland ! 
De NVTF biedt u: 
* 5 maal per jaar het tijdschrift THEMA met gevarieerde artikelen en 

toelichting op nieuwe thematische postzegeluitgiften 
* rondzendverkeer, algemeen en/of per thema 
* 5 contactdagen, gespreid over Nederland 
* deskundige adviezen bij het opzetten van uw verzameling 
* vertaalservice 
* motiefcontact: uitwisseling informatie en materiaal van uw thema 

met andere leden 
* verenigingsbibliotheek 

Het lidmaatschap van de NVTF kost ƒ 45,00 per jaar 

U kunt zich aanmelden bij 
P. Struik, Suze Groenewegstraat 181 

1442 NG Purmerend 
Tel. 0299 - 425078 

THEMATISCH VERZAMELEN ? BOEIEND EN VEELZIJDIG 

Contact Schept Kracht 
Vereniging opgericht in 1926 

verzorgt landelijke rondzendingen 
voor gevorderde filatelisten 

met de volgende secties: 

NOG zegels/FDC's, 
NOG post(waarde)stukken 

en afstempelingen, 
West-Europa, Oost-Europa, Zuid-Europa, 
voorm. Britse geb., voorm. Franse geb., 

Latijns-Amerika, USA, Azië/Afrika 

CsK streeft er naar kwaliteitsbewuste ver
zamelaars en inzenders van dienst te zijn met 
gerichte zendingen. 

Contributie ƒ 20,-, provisie 5% 
Voorschotten mogelijk 

Tegemoetkoming portokosten zendingen 

Personen, die lid wensen te worden, als aanvul
ling op het plaatselijke of regionale ruilverkeer 
kunnen een brochure aanvragen bij de secre
taris: dhr. B. K. Okma, Zeeuws Vlaanderen 7, 
8302 PD Emmeloord; 0527-615129 
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grote sortering - kwaliteit - lage prijzen 

gratis verzamelingen- en 
restantenlijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 
Uw MANCO-lijsten volgens Michel of Yvert cat zijn welkom 
WIJ hanteren zeer redelijke prijzen 

l a n O e n kwahteitsvoorraad van 
Nederland/overzee, België, W-Duits land, Berlijn, D D R , 
Denemarken, Faroer, Groenland, Frankrijk, Monaco, Hongarije, 
Ierland, Indonesië, Israel, Finland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk, rep Sunname, Vaticaan, Ver Europa, 
Ver Naties, Zweden, Zwitserland, Engeland, Kanaaleilanden, 
Australië, Canada, Nieuw Zeeland 

r n O I i e V e n ! gratis pnjshjsten 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 
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Julianasingel 1 - 5802 AS Venray 
Winkel tel. / fax: 0478-586391 (bestellingen) 

Prijsli jsten: tel 073-6572334, fax 073-6572785 
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NIEUWE MICHEL EDITIES 
West Europa 2000/01 - 2 delen, samen ƒ 99,90 
Scandinavië 2000/01 ƒ 54,-
CEPT/Uno 2000/01 ƒ 39,-
Ganzsachen West Europa 2000/01* 119,50 
Handboel< Plaatfouten 'Brustschilde'* 95,-
Kleurengids, 37e verbeterde editie ƒ 58,-

Michel, dé catalogus die men in Nederland hanteert 
* prijzen reeds m Euro 

r I I— ■ _l (Jude Woudenbergse handweg 4 
Pil u n P r n P i n P 3707AN zeist tei 0306924800 
a U l U O I M C I U C ; fax 0306933011 postgironr 1700 

bezoek onze stand op de Postex postzegebhow te Apeldoorn, 202122 okt. 

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: 006493735489 D Fax: 006493735014 

email:nzstamps@hotniaiI.coin 

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

D.O. Brouwer Philatelist 
In- en verkoop postzegels Nederland, Engeland en 
Kanaaleilanden. 
Ook inkoop frankeergeldig. Bel voor de prijs! 

tel. 0511-454261 
fax. 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

]V[otiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
V e e l " m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereind 61, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 - 61 03 34 

P o s t z e g e 1 V e i 1 i n g J . J . d e B r u i n 
organiseert 2 x per )aar een postzegel- en muntenveiling in De Magneet te Bilthoven 
De gratis veilingcatalogus is verkrijgbaar op aanvraag, liefst schriftelijk of per fax 
Inlevenngen worden gaarne geaccepteerd 
De eerstvolgende veiling wordt gefiouden op 21 oktober 2000. 

Postzegelveiling),). de Bruin, Willem van Mechelenstraat 15, 3817 BB Amersfoort 
Tel.: 033-4632342. Telefax 033-4635063. 

Wij zijn gediplomeerd veilinghouder en lid van de Federatie Taxateurs Makelaars Veilinghouders 
in Roerende Zaken (TMV) 

nPUnNTflGEi p z h 
voor al uw fllctelistische wensen 

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

Zwitserland. Interessante prijsstelling 
J. Perkstroat 39 • 3351 CP Papendrecht • Tel. 078-6153386 

IETS KOPEN OF VERKOPEN? PLAATS EEN 
KLEINE ANNONCE IN 'FILATELIE'! 

Voor maar een tientje 
kunt u in 'Filatelie' een 
kleine advertentie plaat
sen. Dat wil zeggen: al
leen als u lid bent via een 

vereniging of als u een 
individueel abonnement 
bent aangegaan. 
Dus als u iets wilt verko
pen; als u op zoek bent 

naar die ene, bepaalde 
zegel; als u de 42.500 le
zers van 'Filatelie' op de 
hoogte wilt stellen van 
een verenigingsbeurs of 
als u aandacht wil vragen 
voor uw eigen website, 
plaats dan een kleine an

nonce. De eerste drie re
gels kosten u maar tien 
gulden en elke volgende 
regel vijf gulden. 
Het formulier hieronder 
maakt het opgeven van 
een kleine annonce heel 
gemakkelijk. Vul de bon 

(of een fotokopie daar
van) volledig in, zet uw 
handtekening en zend 
het formulier aan het vol
gende adres: 
Brouwer Media 
Postbus 345 
3740 AH Baarn 

m 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost tien 
gulden; voor elke 
regel meer betaalt u 
vijf gulden. Vermel
ding van naam en 
adres (of naam en te
lefoonnummer) in 
de advertentie is ver
plicht. Plaatsing on
der nummer kost 
acht gulden extra. 

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

U GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

' M M ULM_L I M M M M M M M M I M 
^ I I M l M M M M M I M M M M M M M 
3 M M M M M M M M M M M M M M M 
4 M M M M M M M M M M M M M M M 
^ M M M M M l l i _L I M M M I l I L M M L 
7 M M I I M M M M M TM I M M M M M 
8 I I T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Schrijf de tekst van uw annonce hierboven netjes uit. Gebruik per letter, leesteken oJ spatie e'e'n uakje! 

Ondergetekende 

fio 

f20 

f30 

f35 

verleent hierbij machtiging aan Brouwer Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 

Naam zijn/haar eigen bank- of gironummer: 

Straat:. 

PC-(-Plaats: (handtekening). 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Brouwer Media in 

Giro/banknummer: behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Ten name van: 'Filatehe'. 



E-mail: breclenhof@cs.com Intemeh www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 
Maandag Is de winkel gesk>ten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

^tllllllllllilll/lllgSÊÈ^ÊSÊllM^MÊÊBal 

AANBIEDINGEN VOOR DE MAAND OKTOBER 
INSTEEKBOEK 64 ZWARTE BLADZIJDEN 

LEUCHTTURM FABRIKAAT 

NU 25,00 PER STUK 
BESTEL SNEL BEPERKTE VOORRAAD 

ENGELAND MISSIE 9 KG NU 150,00 20 KG NU 320,00 
NA DE GROTE VRAAG WEER LEVERBAAR 9 KG NEDERLAND FIBROSE 150,00 

LUXEMBURG MISSIE GOEDE MIX 1 KG 85,00 

BEZOEK ONZE INTERNETPAGINA VOOR HET LAATSTE 
NIEUWS OVER KILOWAAR, VERZAMELINGEN,E.D. 

WWW.BREDENHOF.NL 
NATUURLIJK BENT U OOK NOG STEEDS WELKOM IN 

WINKEL. WIJ HEBBEN VOLOP GRATIS PARKEERRUIMTE 
ONzr 

MÊÊM M^^Êi^^Ém m giüjpl» Ë̂EyjgnoDg'if gooiPSHL®«^ (M(m(mmmih^ 
normaal 1 x 3j< 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 

11,50 10,75 
17,50 16,00 
27,00 25,00 
29,50 28,00 

10,25 9,75 
15,25 14,25 
23,50 22,50 

26,75 25,00 

- DUURDER 
12,25 11,50 
19,75 18,25 
27,50 26,50 
34,50 33,00 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1, 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13,75 12,75 
LS4/16 32 BIz zwart 27,25 22,00 21,00 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,50 28,50 
LS4/32 64 BIz zwart 51,50 38,50 36,50 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

NU 32,50 

NU 115,00 

250 GRAM STROKEN ZWART OF BU\NCO 

1KILQ 1« STROKEN ZWART OF BIANCO 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BUNCO 
1 ^ ' m IKILC BLOKKEN ZWART OF BLANCO 

NU 37,50 

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 NORAAAAL 400,00 NU 325,00 

9 KILO MISSIE USA NORMAAL 315,00 NU 270,00 

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

100,00 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
Australië groot assortiment met nieuw 15,00 35,00 67,50 
België grote sortering met nieuw 18,50 42,50 
Canada veel nieuw 32,50 
China leuke mix 57,50 
Denemarken goede sortering met nieuw 14,50 32,50 
Duitsland veel nieuw 15,00 35,00 
Duitsland grote sortenng met hoge waarden en toeslag 22,50 52,50 
Engeland alti|d met de nieuwste geen kerst 12,50 27,50 
Engeland met extra hoge waarde en greetings 19,50 45,00 
Faroer leuke sortenng moeili|k 125,00 
Finland leuk met boek|eszegeis nu enkel papier 22,50 52,50 
Frankn|k zeer moeili|k veel nieuw 35,00 85,00 
Frankri|k grote mix met iets hoge woorden 50,00 
Gnekenlond goede mix met nieuw 25,00 60,00 
Groenland zeldzaam mooi zeer schaars 185,00 
Ierland grote sortering met nieuw 27,50 65,00 
Indonesië leuk assortiment meest groot 20,00 47,50 
Japan leuke mix met nieuw 27,50 65,00 
Konoaleil &Man groot assortiment lastig 25,00 62,50 
Luxemburg groot assortiment iets nieuw 32,50 75,00 
Nederland grote ass met toeslag 14,00 30,00 
Nederland alleen toeslag veel loren leuk 30,00 67,50 
Nieuw Zeeland goede sortering met nieuw 25,00 60,00 
Oostenri|k leuke mix met nieuw 35,00 85,00 
Roemenie leuke mix met motief 10,00 22,50 
Scandinavië leuke mix met kleine landen 25,00 55,00 
Spanje aardige mix iets nieuw 22,50 50,00 
USA leuke mix 32c en 33c zegels 33,00 
Wereld veel landen leuk 17,50 40,00 
West Europa veel landen met nieuw 20,00 47,50 
IJsland met hoge woorden en nieuw 70,00 170,00 
Zweden groot assortiment met nieuw 15,00 35,00 
Zwitserland met nieuw en toeslag 17,50 40,00 
Zwitserland alleen toeslag zeer leuk 37,50 

55,00 

42,50 
105,00 

75,00 
90,00 

325,00 
65,00 
75,00 

m i 

mailto:breclenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL


1̂ !?*«« AANGEBODEN 
., 300 versch. gr.f. Ned. met 
l compl. gel. en kinderser. 
i ƒ 35,-op giro 2197981 van 
1 W. Stouten, tel.0715722626, 
1 cat. w. ruim ƒ 200,-. Gratis 

toezending. 

Roemenië 5%-i5%! mihel 
pfr, gest. 1865-2000 gratis 
prijslijst. Danso f48-cp27 
Boekarest Roemenië. 

Kilowaar Prima kwaliteit en 
goedkoop. Grootformaat 
wlb 2000. Nu meer landen. 
H.J. de Vries, Heemskerk
laan 16, 2181 XRHillegom 
TEL.0252.518302. 

Groenland beroemde perso
nen MiNr. 209/10, 221/22, 
227 rondst. voor ƒ 15,-. Grf. 
versch., rondst 60 st. 
Groenl. ƒ 20,-, 100 st. Oos
tenrijk ƒ 14,-,200 st. Finl. 
ƒ16,-, 100 st. IJsl. ƒ 12,50. 
J. Mulder, Maarssen, giro 
734982, tel. 0346-572704. 

1000 Wereld ƒ 37,50. Bank 
26.07.77.811. J. Schoenmaker, 
Meer en Boslaan 47, 
Heemstede. 

Kilowaar: Finland, Noorwe
gen, Denemarken ofZweden, 
50% herdenkingszegels. 
Zend ƒ 20,- in een brief of op 
gironummer 1624853 en 
ontvang 125 gr. franco thuis. 
Correspond in English. 
Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrköping, Zweden. 

Schweiz, Liechtenstein 
komplett ab 1850, Liste gra
tis, Vollenweider CH-6612 
Ascona, fax 0041 91 
79"354-
Nederland & ver. Europa 
pfr. + gest. v.a. nr. i. Bijna 
alles in voorraad. Stuur uw 
no., ontvang mijn prijs. F. 
Ghyben, Zonegge 1916, 
6903 GV Zevenaar. 
Tel./fax: 0316-529241. 

100 telefoonkaarten voor 
ƒ50, -. Postbank 1537084. 
H.Garrelds, 7558BB 
Hengelo, tel. 074-2770854. 

Polen, Joegoslavië, Roe
menië, Albanië, Hongarije, 
Bulgarije, Tsjechoslowakije. 
PZH Robert Wiktor, Hodges-
str. 13, 6135 CS Sittard. 
Tel./fax 046-4512751. Ook 
rariteiten! 

■̂  IJsland; 250 gr. postverz. 
= jaargangen 1988-95 voor 
^ ƒ 260,-per stuk, 150 gr. ge-
=> raengdvnl. uit deze jaarg. 
'Z ƒ 100,-Ver. Eur. 1960-75 
= 16 series pfr. ƒ28,-H.Struwe, 
Ï ; Platolaan II, 9404 EM Assen. 

700 zegels W-Europa veel 
grf H.W. en kpl serie's 
ƒ10,- giro 3330084, Boetzes, 
Baroniehof 100, Helmond. 

DDR 25% Ned. -t- Geb.Bund. 
Berlin Reich + Geb. eet. 35% 
Pf & Gest. J. Römkens, 
045-546294. 

f ¥ * 

Eurocat Europa Speciaal 
2000 Cept en uitgebreid 
meelopers blokken-vellen-
ongetand etc. Info: A. van 
der Pluim, 0180 - 520069 / 
06-55918354. 
E-mail: info(ä)testnet.nl 

ISRAEL /Palestijns gezag. 
Nieuwe uitgiften tegen no
minale waarde. Ongelooflij
ke aanbieding, kostbaar 
geschenk, beste voorwaar
den, prijslijst gratis. 
epci(ffinetvision.net.IL. Eilat 
Philatelie Club, 
Postbus 542/33 Eilat Israël. 

tb50o versch. zegels wereld 
west Europa +3 alb. en 2 
inst.alb. ƒI25,-0575-
5I409o. D. Zelle Zutphen. 

Compl. serie ie dagstempels 
Filatelieloket 207 ST 1986-
1991. t.e.a.b.N.P. Bijl, Alk
maar, 072-5280217. 

Prijslijsten Oost-Europese 
landen vraag nu gratis lijst. 
Van Dal, Dinkelstr. 2, 5704 
GH Helmond. 
Fax 0492-841130 E-mail: 
m.vandal(3)chello.nl ook 
nieuwtjes. 

Poststukken. Verschillende 
landen. Nederland, effecten, 
rekeningen, papiernoodgeld 
Duits, J. Briggeman, 
Kantelenweg 70, 3233 RD, 
Oostvoorne. 
Tel/Fax 0181485036 

www.hangboekjes.nl 
(-hhangzakjes) catalogus / 
ruil / verkoop, v.d. Putten, 
070-51112808. 

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-
Blokken van Paraguay 
J. Slaghuis, Achtereswegg, 
7468 PP Enter. Tel. 0547-
382241. 

Te koop gevraagd postzegel
verzamelingen. 
R. Dorrepaal, 071-3412959. 

DIVERSEN 
Filitalia, contactgroep Italië 
en gebieden, Vaticaan en 
S. Marino, bijeenkomsten, 
veilingen en rondzending. 
Inl. L v.d. Brun, v. Kinsber-
genstr. 33, 2518 GV Den 
Haag, tel. 070-3460328. 

Verzamelaar koopt of ruilt 
alle firmaperforaties, los of 
op stuk. Veel ruilmateriaal 
aanwezig! W.J. Manssen, 
Laan der V.N. 31, 

SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMÄNNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

3844 AD Harderwijk, 0341-
417980. 

Studiegroep Britannia, voor 
de actieve verzamelaar van 
Engeland en Gebieden. 
Blad, meetings, veiling, 
rondzending. Bel 070-
3860232. See you! 

www.filasoft.nl -De mooiste 
en meest verrassende 
website van René, PB 
9519, Amsterdam. 

In- en verkoop postzegels -
prentbriefl(aarten - knipsels. 
G.J. van Soest, Houten,030-
6371815-
Israël: gratis prijslijst en ver
zorging van abonnementen. 
Inl. A. Bouwense, 
tel. 0113-212762. 

www.filateliehpz.nl Wij 
bieden méér op zowel filate-
listisch als numismatisch 
gebied. C. v.d. Wel, 
Koningstraat loi, 1781 KE 
Den Helder. 

Contactgroep Frankrijk ver
zamelaars (CFV) voor allen 
met interesse voor postze
gels van Frankrijk & voorm. 
Franse koloniën. Eigen blad-
veiling-rondzendingen-4 
bkmsten pj in Utrecht, con-
tr. ƒ45,-. Info: Frits Bakker, 
De Ibis 32,7609 ES Almelo, 
0546-827552. 

Ned. postwaardenstukken 
aangeb.in schriftel. veiling 
november, ruim 1500 kavels, 
catalogus gratis bij J.L. 
Verhoeven, Spieringweg 
1077, 2136 LN Zwaanshoek, 
023-5848127, 
Janlv@soneramail.nl 

Nat. verzamelbeurs van 
postzegel, postst. en prent-
briefkaarten. zat. 28 oktober 
van 10-17 uur. Toegang 
gratis "De Koepel" 
Kapittelweg 399A, Hilver
sum. Fil. ver. Hilversum en 
omstreken.Inlichtingen: 
tel. 036-5304354. 

Stuur 100 zegels Italië, Por
tugal, zelfde aantal RETOUR 
E.J. Middelveld, Vossersteeg 
77, 7722 RJ Dalfsen 

Filatelistengroep "Het Balti
sche GEBIED" voor de ver
zamelaar van dit uitdagende 
gebied. Bijeenkomsten met 
voordracht; hoge opkomst. 
Internationaal ledenbe
stand, veiling, bibliotheek 
en gerenommeerd blad. 
http://home.hccnet.nl/j.kap-
tein/ hbg Info tel, 0525-
6531^4-
Postzegels enz. NL koop ver
koop (v.a.io%) of ruil Stock
mann, Zevenaar, tel. 0316 
526265. 

Postzegels-munten-ruil-
beurs Fidei-et-arti te Ouden-
bosch 0165-314898. zondag 
10-13 "ur: 29 oktober. 

BREAK SETS BY TOPIC 

http://www.hangboekjes.nl
http://www.filasoft.nl
http://www.filateliehpz.nl
mailto:Janlv@soneramail.nl
http://home.hccnet.nl/j.kaptein/
http://home.hccnet.nl/j.kaptein/


Grote series ^ kleine prijzen 1899-1969 
U kent ze waarschijnlijk wel, die langlopende series met veelal afbeeldingen van de Koningin erop. Ze betekenen vaak 
zo'n angstig lege of incomplete bladzijde in uw voordrukalbum. 
Theo Peters Numismatiek & Filatelie heeft nu een aantrekkelijk aanbod van deze langlopende series van Nederland. Van de 'Bont
kraagzegels' uit 1899 met Wiihelmina tot de 'Reginazegels' uit 1969 met Juliana erop afgebeeld. 
U kunt deze prachtige series nu extra voordelig bestellen in I e kwaliteit postfris of gebruikt, aan u de keuze. Zeker met het oog op 
de toenemende vraag naar zeldzamere zegels en de daarin te verwachten prijsstijgingen, is dit een mooie gelegenheid om uw col
lectie voordelig aan te vullen. Naast onze eigen kwaliteitsgarantie, ontvangt u op alle aanbiedingen boven f 2000,- een gratis foto-
certificaat. 

1899-1921 
Bontkraagzegels 
nrs. 56-76 

postfris 5750,-
gestempeld 52,-

1899-1905 
Bontkraag 
hoge waarden 
nrs. 77-80 

postfris 5750,-
gestempeld 1050,-

1913 
Jubileumzegels 
nrs. 90-101 

postfris 5750,-
gestempeld 1299,-

1920 
Overdrukken 
10 gulden oranje 
nrs. 104-105 

postfris 1275,-
gestempeld 370,-

1923 
Jubileumzegels 
nrs. 121-131 

postfris 2099,-
iiMiiiii»! gestempeld 599,-

1924-1926 
Vethserie 
zonder watermerk 
nrs. 149-162 

postfris 1695,-
gestempeld 27,-

1926-1927 
Vethserie 
hoge waarden 
nrs. 163-165 

postfris 899,-
gestempeld 12,-

1926-1939 
Vethser ie met watermerk 
nrs. 177-198 

postfris 
gestempeld 

1099,-
89,-

1940-1947 
Konijnenburg 
nrs. 332-345 

postfris 
HHHHi gestempeld 

39,-
12,-

1946 
Konijnenburg 
hoge waarden 
nrs. 346-349 

postfris 739,-
m M , gestempeld 99,-

1940 
Guilloche opdrukken 
nrs. 356-373 

postfris 225,-
I H K gestempeld 179,-

1940 
Guilloche stroken 
nrs. 356 a/d 
^ ^ ^ ^ postfris 149,-
H H I gestempeld 115,-

1941 
Vliegende duif 
serie + stroken 
nrs. 379-391 en 379 a/d 

postfris 24,-
gestempeld 17,-

1944-1946 
Bevrijdingszegels 
nrs. 428-442 

postfris 14,-
gestempeld 14,-

1946-1957 
Cijferzegels 
nrs. 460-468 

postfris 12,-
gestempeld 4,-

1947-1948 
Wilhelmina Hartzserie 
nrs. 474-489 
^ ^ ^ ^ ^ postfris 185,-

1949-1951 
Juliana En Face 
nrs. 518-533 
^ ^ ^ ^ postfris 399,-

1949 
Juliana En Face 
hoge waarden 
nrs. 534-537 
^ ^ ^ ^ ^ postfris 1475,-

1953-1967 
Juliana En Profil 
nrs. 617-640 

postfris 57,-

1967-1971 
Juliana En Profil 
fosforserie 
nrs. 465ben618-634b 

postfris 
gestempeld 

1969-1976 
Juliana Regina 
nrs. 940-958 

postfris 

21,-
9,-

37,-
6,-

Bestelbon zenden aan Theo Peters Numismatiek & Filatelie b.v. NieuwezIJds Voorburgwal 252, 1012 RR Amsterdam 
Stuurt u mi 
Cat. nummer 
nrs. 56-76 
nrs. 77-80 
nrs. 90-101 
nrs. 104-105 
nrs 121-131 
nrs 149-162 
nrs. 163-165 
nrs. 177-198 
nrs 332-345 
nrs 346-349 
nrs 356-373 
nrs. 356 a/d 
nrs. 379-391 + 
nrs. 428-442 
nrs 460-468 
nrs 474-489 
nrs 518-533 
nrs 534-537 
nrs 617-640 
nrs. 465-634b 
nrs. 940-958 

de volg 

379 a/d 

ende artikelen: 
postfris 
...X 5750,-
. . . X 
. . . X 
. . . X 
...x 
. . . X 
. . . X 
. . . X 
. . . X 
. . . X 
. . . X 
. . .X 
. .X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

. . . X 

_ l ± ^ i < _ 

5750,-
5750,-
1275,-
2099,-
1695,-
899,-

1099,-
39,-

739,-
225,-
149,-
24,-
14,-
12,-

185,-
399,-

1475,-
57,-
21,-
37,-

gestempeld ^ 
X 52,-
X 
X 
X 

. . X 

. . .X 
. .X 

X 
X 

. . . X 

. . .X 
X 
X 

. . X 

. . .X 

. . .X 
X 
X 

. . . X 

. . . X 

. . .X 

1050,-
1299,-
370-
599,-

27,-
12,-
8 9 -
12, 
99,1 „ 

179,-
115,-

17,-
14,-
4 , -

25,-
10,-
32,-
12,-
9,-
6, -

Totaal 

Kosten onder 200,- 3,50 
Totaalbedrag 

o f bestel per te lefoon (020) 6 2 2 25 30 
fax (020) 6 2 2 2 4 54 

Handtekening: 

naam 

adres 

Rel.nr. 

postcode 
^ 

woonplaats 

Ct ik ben reeds klant bij Tlieo Peters en betaal binnen 
14 dagen na ontvangst 

O ik betaal vooruit d.m.v. bijgevoegde cheques/contanten 
O ik heb het bedrag op uw Postbankrekening 2351646 of 

ABN-AMRO rel<ening 408812443 overgemaakt 



S P E C I A L E 2 D D 1 
CATALOGUS 

POSTZEGELS VAN NEDERLAND 
RIJ KS DELEN 

originele NVPH nummering en prijsnoteringen! 

l A L E 

2D 

'Ä 
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O B U S 
V A N 

E D E R L A N D Sc O V E R Z E E S E 
R I J K S D E L E N j 

e«*^ ,,?>«■ 

SPECIAAL KATERN: 
uitgebreid en rijk geïllustreerd overzicht van 

de afstempelingen eerste emissie 1852 

^928/ 


