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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE-EN POSTGESGHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 

KAVEL No 

1 

182 

212 

584 

1401 

1438 

1443 

1459 

1516 

1548 

1732 

1739 

1788 

1796 

1860 

1937 

ToppRiJZEN VOOR COLLECTIES: 
OMSCHRIJVING 

Nederland 1852-1975 in KABE album 

Indonesië 1945-1990 incl. RIS in 4 banden 

Suriname 1873-1999 in Cassette 

Indische Staten uitgebreide collectie 

Afghanistan collectie vanaf 1870 

Brazilië collectie luchtpostzegels 

China Volksrepubliek collectie ongebruikt 

Duitsland collectie in 2 banden 

Engeland 1840-1925 collectie 

Engelse Koloniën collectie 

Japan 1871-1964 

Litouwen collectie 

Rusland 1858-1964 speciaal collectie 

Rusland Zemstwo collectie 

U.S.A. 1846-1940 uitgebreide collectie 
in Scott album 

Wereld 1900-1925 
mooie collectie in album 

INZET 

8.000-

2.500-

1.000-

1.000-

2.000-

10.000-

2.500-

6.500-

10.000-

17.500-

2.500-

1.000-

5.000-

5.000-

6.000-

10.000-

OPBRENGST 
(incl. commissie in Fl. 

24.500-

5.700-

4.500-

26.000-

13.500-

22.500-

13.000,-

16.500-

22.500-

52.000-

9.500-

10.000-

27.000-

83.000-

71.000,-

42.000,-

De prijs van uw collectie is het afgelopen jaar sterk gestegen, 
voor verkoop via veiling of contante betaling: 
De Nederlandsche Postzegelveiling 

Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX - Weesp 
Eventueel op afspraak: Rokin 60 - Amsterdam-Centrum 
Beëdigd Makelaars en Taxateurs 
Tel. 0294-433020, Fax. 0294-433055, Internet: www.npv.nl 

http://www.npv.nl


Phi la post® start 
het Wereldpostkantoor®... 

... een wereldwijde Nieuwtiesdienst. 
Nieuw 

Nieuw 

Nieuw 

Nieuw 

Nieuw 

Nieuw 

«22 

Jubileum Collectie Nederland & Overzee van ƒ 249,= voor slechts 
Gratis 60^ Editie Speciale Catalogus 2001 t.w.v ƒ 34,75 
Jubileum Collectie Republiek 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 w.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.wv 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 .wv 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 
7' 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,= 
ƒ 9 9 , = catalogus 

ƒ 500.= 
ƒ 9 9 , = catalogus 

ƒ500. 
ƒ 9 9 , = cataloguj 

ƒ 1.000. 
ƒ 9 9 _ catalogs 

ƒ 2 000.= iSR 
/ 2 4 9 = catalogus " A 

ƒ 500.= 
ƒ 9 9 , = catalogues -^ O Q p I 

ƒ 500,= 
9 9 = catalogus 

AANBIEDING: 
De officiële postfrisse uilgiften van de 

Olympische Spelen "Sydney 2000" 
voor de vriendelijke 

Wereldpostkantoorprijs van ƒ 49,=. 

r 1 ^-äi ƒ 1.000,= ' \ ^ 
ƒ 2 4 9 . = catalogus -'W^^ 

O Nederlandse Postzegels 2000 
per 28 november 2000 ƒ 74.50 

D Nederlandse Postzegelboekjes 
2000 per 28 november 2000 ƒ 16.= 

D Nederlandse Velletjes 2000 
per 28 november 2000 ƒ 48.= 

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

U betaalt slechts de officiële uitgifte
prijs van PTT Post. 

D Officiële Eerstedag-enveloppen 
2000 per 28 november 2000 ƒ138.50 

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 betaalt slechts de officiële uitgifte
prijs van PTT Post. 

Witte Bladen Vlakliggend 
D X A4-B/U 
D X A4-16/32 
n X A4-24/48 

N_x A4-32/64 

bladen/U zijden 
16 bladen/32 zijden 
24 bladen/48 zijden 
32 bladen/i4 zijden 

PHILAPOST. 
BERKEL EN RODENRIJS 

I verschijd 
I los numH 
I Jaaratson 
3 recente! 

Ook geen gratis catalogus aangevraagd?!: 
Jammer, want Philapost heeft alle aanvragen gehonoreerd. 

Tot nu toe ruim 3.000 catalogi weggegeven! 
Bel en Bestel: 010-511 50 99 A 

BEL 

FAX 

POST 

010 -511 50 99 
Van 9 00 uur tot 17 00 uur ma vr 

0 1 0 - 5 1 1 8 3 2 1 
24 uur per dag, 7 dagen per v*/eek 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

15,00 T verzamelgebieden, Portugal^ Ranonkelweg 4. 2651 MX 
^ e r k e l en Rodenrijs 

D . .X A4-
D X A4-32/64-ZB 32 I 

NVPH Nederland speciaalcatalo 
gus 2001 met 6 gratis FDCs 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
D X 100 Mini 100 X 73 mm f 9.50 
D X lOOSemi 147 x 84 mm doosje f 14.50 
D ....X 100 Midi 157 X 109 mm doosje f 19.50 
D ... .X 100 Maxi 209 x 149 mm f 29.50 

34,S0 frj 
?iim/.Kri',7it,ö? 

LID NVPH Geen verzendkosten 100% Retourgarantie binnen 7 
dagen Betaling binnen 10 dagen Vaste kosten per 
bestelling f 5,= tenzij automatische incasso Levering 
zolang de voorraad strekt Uitgebreide levenngs- J T / 
voorwaarden worden u op verzoek toegezonden ^ L -op verzoek toegezondei 

Philapost* Phila' en Wonderdoos" zijn geregistreerde ^ M ï ^ ^ ^ ; ^ 
handelsmerken van Phila B V 

http://nvph.nl
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Curagao 
postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11 (XX) 
12(xx) 
13/17XX 
16xx 
17xx 
18(xx) 
20xx 
25(xx) 
26/28 set 
42/43(xx) 
57/67XX 
68/70XX 
73xx 
74xx 
74axx 
75/81XX 
80xx 
81XX 
82/88XX 
89/99XX 
100xx 
101/02XX 
103XX 
104/20XX 
121/25XX 
126/37XX 
136XX 
137XX 
138/40XX 
141/52XX 
153/57XX 
158/63XX 
164/67XX 
168/77XX 
178/81XX 
182/84XX 
185/95XX 
196/97+ 
198/99XX 
200/05XX 
206/08XX 
209/1 Oxx 
211/17XX 
218/29XX 
230/33XX 
234/38XX 
239/43XX 
248/52XX 
255/56XX 
275/90XX 
277/90XX 
FOSFOR 

12,50 
1 0 5 , 

2 5 , 

1 2 5 

6 0 , 

9 5 , 

7 7 , 

5 , 

9 5 , 

2 1 0 , 

7 7 , 

1 7 7 , 

2 5 , 

7 5 , 

32,50 
6 0 , 

2 7 5 , 

3 5 0 , 

1 5 7 

,— 
1 5 

2 5 , 

1 9 5 , 

7 7 0 , 

2 7 5 

3 7 5 

1 8 0 , 

2 5 0 , 

5 , 

1 6 

5 , 

8 2 5 , 
4 , 

2 7 5 , 

7 5 , 

7 5 , 

8 , 

1 8 5 , 

4 0 , 

4,75 
4,25 

2 5 , 

444,— 
6 

1 4 4 , 

3,75 
2 4 , 

1 8 , 

12 50 
4 — 

8 8 , 

4 7 5 , 

6 9 , 

62,50 
2 2 , 

1 2 

2 0 , 

4 0 , 

enz tot heden 
leverbaar. jaarne 
mancoopgave 
Luchtpost 
1/3XX 
4/16xx 
17xx 
18/25XX 
26/40XX 
41/44XX 
45/52XX 
53/68XX 
69/81XX 
82/88XX 

2 7 5 , 

6 8 , 

6 6 , 

2 7 5 

2 1 0 , 

4 5 , 

2 4 , 

4 4 , 

2 5 , 

4 7 5 , 

» 

KM 

iuvS 

" ^ 
1 

1 
1 
] 

Porto 21/30XX 60,— 
34/43XX 
Aanbod 
jaargangen 
Antillen 
1959XX 
1960XX 
1961/62XX 
1963XX 
1964/65XX 
1966/67XX 
1968/69XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
199xx 
Postz boekjes 
1/2XX 
3/4A(4)xx 
3/4B(4)xx 
5xx 
6xx 
têtebeche xx 
556/58 paar 
573/75 paar 
576/79 paar 
591 paar 
654/55 paar 
791/93 paar 
815/16 paar 
899/02 paar 
947/48 paar 
1071/72 p 
Curacao 

393 , 

1 5 

1 0 , 

1 2 , 

6,60 
6 50 
6 , 

1 1 , 
7,50 
9 , 

1 1 , 
3 2 

8 

1 0 , 

1 0 , 

2 4 , 

2 0 , 

2 1 , 

2 1 

2 4 , 

4 4 , 

3 5 , 

4 8 , 

47 — 
3 8 

4 8 , 

4 2 , 

5 6 , 

5 6 , 

7 2 , 

6 8 , 

5 8 , 

7 6 , 

6 4 , 

9 0 , 

2 0 , 

3 2 

2 4 , 

1 2 , 

1 8 , 

1 8 , 

5 , 

1 2 , 

1 0 , 

7 , 

17,50 
7,50 

1 2 

3 0 

1 6 , 

2 2 , 

1 0 , 

3 0 , 

ongebr plakker 
lx 
2x 
3x 
4x 
5x 
6x 
7x 
8x 
9x 
lOx 
11x 
12Bax 
lAx 
2Ax 
3Ax 
4Ax 
7Ax 
9Ax 
2Bx 

1 0 , 

7 0 , 

2 0 , 

0 5 , 

7 5 

4 8 , 

7 5 , 

7 5 , 

4,— 
7 5 , 

5 0 , 

6 6 

2 4 

0 5 , 

3 0 , 

44,— 
2 5 , 

5 5 , 

9 0 , 

4Bx 
9Bx 
5Dx 
5Gx 
13/17X 
18x 
19/23X 
24x 
24Ax 
25x 
26/28X 
29/34X 
35/41X 
42/43X 
44/56X 
57/67X 
68/70X 
68Dx 
70Dx 
73x 
74x 
74ax 
75/81X 
82/88X 
89/99X 
101/02X 
104/20X 
119xlos 
120xlos 
126/37X 
135AX 
137AX 
141/52X 
153/57X 
168/77X 
178/81X 
185/95X 
200/05X 

218/29X 
230/33X 

234/38X 
239/43X 
Lp 1/3x 
Lp 4/16x 
Lp 17x 

CURAQAol 
sjederlandse Antillen 

vanaf 40% netto 

1 2 5 , 

4 0 

3 5 0 

195,— 
49,50 
27 50 

1 9 8 , 

22,50 
92,50 

2 7 5 , 

7 5 , 

9 8 , 

1 9 5 , 

1 3 5 , 

44,— 
7 6 , 

7 7 , 

12 50 
2 3 5 

1 2 , 

8 , 

1 2 4 , 

3 2 0 , 

4 5 , 

5 9 , 

7,50 
2 7 5 , 

9 5 , 

9 5 

7 0 , 

8 0 , 

3 5 , 

112,50 
3 0 , 

2 0 

3 5 0 

1 0 5 , 

1 6 , 

6 0 , 

2 9 8 

5 0 , 

4 0 , 

9 8 , 

3 5 , 

4 0 

Lp 18/25X 2 2 6 , 

Lp 26/40X 120,— 
Lp 41/44X 
Lp 53/68X 
Lp 69/81X 

3 5 , 

3 3 , 

1 5 

Lp 82/88X 3 7 5 , 

Porto 
1 lllx 
6IIIX 
7 lllx 
8l lx 
8 lllx 
9 lllx 
10 lx 
lOl lx 
10 lllx 
11/20X 
21/30X 
21/30BX 
31/33X 
34/43X 

ARUBA 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 
1996XX 
1997XX 
1998XX 
1999XX 

xx=postfris zonder plakker met gom, (xx) postfris zo 
uitgegeven 

5 , 

1 5 , 

3 0 0 , 

4 5 0 , 

1 6 

1 6 , 

5 5 , 

6 0 , 

5 5 , 

144 — 
22 50 
3 0 

144 — 
2 7 5 , 

3 3 , 

2 3 , 

3 0 , 

3 5 , 

3 6 , 

3 5 , 

3 1 , 

2 9 

3 3 , 

3 0 , 

3 1 , 

44,— 
3 1 , 

41 ,— 

nder plakke 
, x= ongebr met plakker, geen teken is mooi gebruikt. 

geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto 
vanaf ƒ 250,- opdracht Geen winkel, bezoek gaarne na telef af 

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

Curacao 
betere zegels 
mooi gebruikt 
dA 
12B 
ID 
5D 
7D 
8D 
10D 
11 F 
12F 
5G 
13/17 
18 
19/23 
24 
25 
26 
29/34 
35/41 
40 los 
41 los 
42 los 
43 los 
44/56 
57/67 
69 
69 D 
70 8 
70 C 
71/72a(4) 
73 
74 
74a 
82/88 
89/99 
95 los 
97 los 
104/13(10 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
126/34 
136 
137 
137A 
141/52 
153/57 
168/77 
179 los 
180 los 
185/95 
192 los 
200/05 
206/08 
230/33 
233 los 
234/38 
239/43 
248/52 

05,— 
5 5 , -
1 5 , -

1 1 0 , -
1 2 , -
7 7 , -
2 5 , -

1 2 5 , -
5 5 , -

1 1 0 , -
2 0 , -
27 50 
3 5 , -
1 8 , -
1 0 , -
1 5 , -
2 8 -
8 0 , -
2 5 , -
1 5 , -
4 8 , -
4 8 , -
2 8 , -
4 0 , -
1 8 , -
2 5 , -
44,— 
4 0 , -
52,50 

6,50 
5 -

6 6 , -
4 0 , -
5 4 -
2 0 -
22,50 

) 3 0 , -
2 0 , -
3 0 , -
9 -

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

1 7 5 -
5 8 , -
2 5 , -
18,75 
1 5 , -
92 50 
7 5 , -
3 5 , -
3 0 , -
1 8 , -

enz leverbaar 
ook losse 
waarden 
Lp 4/16 
Lp 17a 
Lp 17b 
Lp 18/25 
Lp 39 los 
Lp 40 los 
Lp 41/44 
Lp 45/52 
Lp 69/81 
Lp 83 los 
Lp 84 los 
Lp 85 los 
Lp 86 los 
Lp 87 los 
Lp 88 los 

32 50 
2 4 , -
2 4 , -

2 2 0 , -
2 0 -
3 5 , -
3 5 , -
2 4 -
1 0 , -
5 -

1 2 , -
8 0 , -
3 0 -

1 5 0 , -
1 2 0 , -

r zonder gom zoals 
Nrs NVPH Aanbod 
3xtra, echter franco 
spraak 

120-4823966 

AANBIEDING NOVEMBER 2000 
NEDERLAND 

POSTFRIS 
50-55 78,00 
57-62 49,00 
90-94 24,00 
102-3 285,00 
141-143 34,50 
166-168 24,75 
177-198+ C 1095,00 
199-202 39,50 
208-211 39,50 
224 65,00 
232-235 75,00 
236-237 695,00 
244-247 285,00 
252-255 74,50 
257-260 187,00 

DE GEHEEL 
VERNIEUWDE 

PRIJSLIJST 
VAN 

NEDERLAND 
EN 

OVERZEE 

LIGT OP 
AANVRAAG 

GRATIS 
VOOR U KLAAR 

POSTFRIS 
265-266 75,00 
278 94,00 
283-286 89,00 
300-304 46,75 
305-309 46,00 
313-317 46,75 
318-322 52,00 
568-572 29,00 
578-581 23,60 
596-600 13,10 
854 24,00 
899 5,25 
917 8,75 
937 9,50 
983 17,50 

Op onze geheel vernieuwde internetpagina WWW.jpOStzegelhoes.nl 
vindt u vele postzegelaanbiedingen 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 

Postzegelhandel 
Het Postzegelhoes 
Wijngaardstraat 2 ^ ^ 
5911HMVenlo W 

Aanbod geldig zolang voorraad strekt 
Uw gewaardeerde bestelling wordt FRANCO toegezonden 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen Nederland en overzee, postfns-plakker-
gestempeld -Winkel op nnaandag gesloten-

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

ientiorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles! 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

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

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

-mail: 
kienhorst.breda@freeler.nl 

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

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 
Fax 050-3131316 
E-mail: 
posttrein@planet.nl 

WWW.KIENH0RST.COM 

http://WWW.jpOStzegelhoes.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kienhorst.breda@freeler.nl
mailto:posttrein@planet.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM


SPECIALE 2 
CATALOGUS 

POSTZEGELS VAN NEDERLAND 
Sc OVERZEESE RIJKSDELEN 

Met originele NVPH nummering en prijsnoteringenl 

S P E C I A L E 

ZD 
V A N 

D E R L A N D & O V E R Z E E 
. ^ J K S D E L E N J 

E E R S T E E M I B S I E 1 S ' 

Vanaf i 

/̂?7 vet^ 
E D I T I E 

N C D E R L A N D S C H E V E R E E N I B I N B 

SPECIAAL KATERN: 
uitgebreid en rijl< geïllustreerd overzicht van 

de afstempelingen eerste emissie 1852 

1928; 



I 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 gratis onze prijslijst catalogi aan 

Onze winkel is geopend van: 
dinsdag t/m vrijdag 10.00 -17.00 zaterdag 10.00 -14.00 
Telefoon +31 (0)70 365 22 27 
Fax -t-31 (0)70 365 18 85 
E-mall pwmeinhardt@compuserve.com 
Postgiro 125.34.14 Fortis-Bank 80.70.90.077 
Orders tot ƒ150,00 plus ƒ6,00 verzendkosten bij vooruit
betaling. Bij facturering werkelijke verzendkosten. Prijs
wijzigingen voorbehouden. 

Groot -Br i t tannië 2 0 0 1 
SG catalogus Collect British Stamps 2001 In kleur (nov./dec.) 31,80 
SG semi-speciale catalogus Concise Groot-Brittannie 2000 67,80 
SG Groot-Brittannie & Commonwealth speciaal 2 delen 2001 260,00 
SG spec cat. Elizabeth II Frankeerzegels decimal (Machin) ed 2000146,90 
Barefoot speciale catalogus Fiscale zegels Commonwealth 2000 102,00 
Barefoot speciale catalogus Fiscale zegels Groot-Bnttannie 1989 55,00 
Wawrukiewicz handboek Posttarieven Groot-Bittannie 1871 -1999 79,50 
Mark handboek censuur Groot-Brittannie 1914-1919 editie 2000 125,00 
Bradbury catalogus FDCs Groot-Brittannie 2001 45,00 

Machin Collectors Club 
speciale catalogus/handboek Groot-Brittannië 

Machin-zegels 2 0 0 0 8 3 0 biz. 149,50 

Yver t W e s t e u r o p a - in k leur 
catalogus Westeuropa Landen A-G 2001 prijzen In Euros, in kleur 69,50 
catalogus Westeuropa Landen H-Y 2001 (december) 69,50 
Westeuropa 2001 2 delen bij bestelling & betaling tot 30-11-2000 125,00 
Jaaroverzicht zegels gehele wereld 1998 256 bladzijden in kleur 30,00 
Jaaroverzicht zegels gehele wereld 1999 325 bladzijden in kleur 32,50 

SG S t a m p s of the World S 0 0 1 
SG wereldcatalogus deel 1 Landen A-F editie 2001 
SG wereldcatalogus deel 2 Landen G-N editie 2001 
SG wereldcatalogus deel 3 Landen 0-Z editie 2001 
SG wereldcatalogus 2001 compleet 3 delen met cassette 

119,80 
119,80 
119,80 
350,00 

speciale catalogus 
USA & Gebieden 2001 

1 2 5 , 0 0 

Afinsa speel 
Portugal met Azoren/Mad

eira & Macau 2 0 0 1 in 
kleur 6 5 , 0 0 

N e d e r l a n d spec ia le ve rzame lgeb ieden 
Zonnebloem catalogus Nederland speciale verzamelgebieden EDB, PTT-

Mapjes, Doorlopers, Automaatzegels editie 2001 in kleur 19,90 
Hammink catalogus Rolzegels, Automaatzegels & -stroken 1996 29,50 
VKM catalogus Maximumkaarten Nederland & Gebieden 1998 45,00 
PCN handboek Perfins Nederland & Gebieden editie 1991 48,50 
van Wilgenburg catalogus Plaatfouten Nederland 2000 32,75 
Wicher handboek Plaatfouten Cijferemissie 1876-1894 editie 1999 85,00 
Bakker catalogus Postagentstempels Nederlandse Schepen 20,00 

NVPH speciale catalogus Nederland 2001 
met 6 gratis FDCs 34,50 

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

Michel Kleurengids 2 0 0 0 verbeterde 37e editie, 
controleer de kleuren van uw zegels 58,00 

Woordenboek Filatelie 
Krause Encyclopedisch Woordenboek 
met woordenlijst van o.a. Nederlands, 
West- en Oosteuropese talen, Turks, 
Hebreeuws, Chinees, Japans 87,50 
Brandt Duits/Nederlands, Engels/ 
Nederlands & Frans/Nederlands 17,50 
Zumstein woordenboekje 
Duits/Frans/Engels/Nederlands/Deens/ 
Zweeds/Noors/ltaliaans/Spaans/Portu-
gees/Russisch/Tsjechisch/Pools 12,50 

Propaganda-Postkaar-
ten 2e wereldoorlog 

in kleur 5 4 , 0 0 

Domfi l -catalogi 
met Michel- & Yvertnummers 
Autos editie 2000 in kleur 79,50 
Disney editie 2000 in kleur 82,65 
Padvinders editie 2000 in kleur 85,95 
CD-ROM Padvinders ed. 2000 39,75 
Paddestoelen ed. 2000 in kleur 39,50 
Vogels editie 2000 64,00 
Katten editie 2000 in kleur 49,00 
Vlinders/Insecten editie 1997 39,00 
Vissen/Zeefauna editie 1997 49,50 
Reptielen/Dinosaurussen 1997 29,50 
Schaken editie 1999 in kleur 29,50 
Sport editie 1994 85,00 
Thema Amerika editie 1999 22,50 
Europa DEPT editie 2001 kleur 88,15 

Pergami jnzakjes ] 
in mm 
45/60 
53/78 
62/62 
63/93 
j 65/102 
75/102 
75/117 
70/150 
85/117 
85/132 
95/132 
105/150 
115/160 
120/180 
130/200 
125/230 
145/230 
165/215 

[170/230 

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 

per 10001 
50,00 1 
50,00 j 
60,00 1 
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 

Autos op zegels 
wereldcatalogus van Domfil 

editie 2 0 0 0 volledig in kleur 7 9 , 5 0 
Nu ook leverbaar: Thematische voordrukalbums 

vraag de folder aan ! 

Gesch ieden is op z e g e l s 
Gabka (duits) handboek Geschiedenis op zegels 2000 in kleur 
deel 1: Ontstaan van de Aarde tot de Middeleeuwen editie 1998 45,00 
deel 2' Middeleeuwen tot Ie wereldoorlog editie 1998 45,00 
deel 3 20e eeuw editie 2000 45,00 
Kruger handboek Geschiedenis Duitsland op zegels 1998 38,50 
Kruger handboek Ontdekkers & Avonturiers op zegels 1997 37,50 
Weise handboek Landkaarten & Ontdekkers op zegels 1989 In kleur 32,50 

DBZ - Deu tsche Br ie fmarken Zeitung 
verschijnt 2-wekehjks, ca 180 bladzijden per editie 
los nummer excl porto 
Jaarabonnement 26 nummers incl porti 
3 recente nummers excl. porto 

>^ 

7,00 
149,00 
15,00 

December nieuw (onder voorbehoud): USA, Philex-landencatalogi, Michel Zuidamerika, Yvert Oosteuropa & 
Westeuropa deel 2, Keizerrijk China, Scott "Classic" 

mailto:pwmeinhardt@compuserve.com


HUNTER 
Kluizen en brandkasten 

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 

Brandenburg documentkluizen, veilig en 
gebruiksvriendelijk 

Ivoor preventie ^ 

Speciaal voor het veilig opbergen van waardevollen zaken, 
zoals b.v. documenten, diskette's, administratie en verzamelingen, 
heeft Hunter de Brandenburg D-kluizen ontworpen. 
Veiligheid tegen brand- en braak staan voorop, maar er is aan gebruiksvriendelijkheid gedacht. B.v. de 180 grd open
draaiende kluisdeur en het elektronische kluisslot Basic van de Amerikaanse producent LaGard (zie www.lagard.nl) die 
doormiddel van een 6 cijferige code is te openen. U hoeft dus nooit meer op zoek naar de sleutel en inbrekers zullen 
uw huis niet 'op de kop zetten' op zoek naar de kluissleutel. 

Standaard zijn de Brandenburg D-kluizen voorzien van : 
/ Zware bescherming tegen brand- en braak VDS klasse A en DIN 4102 
/ Ruim opendraaiende kluisdeuren zodat u makkelijk bij uw waardevolle zaken kunt komen 
/ Elektronisch cijferslot met bepansering volgens VDS klasse 1 
/ Separaat afsluitbaar binnenvak 
/ Drie in hoogte verstelbare legborden 
/ Verankeringsgaten in de bodem 
/ Kleur lichtgrijs ral 9002 
/ Waarde-indicatieberging ca. fl. 15 000,00 

f^ _ «"jĵ  Vf,ll}i p 

LaGard 
elektronisch kluisslot 

fype 

D-1 

D-2 

D-3 

Afmeting HxBxD 

125x60x45 cm 

150 X 80 X 45 cm 

175x 100x45 cm 

kleur 

RAL 9002 

RAL 9002 

RAL 9002 

Type slot 

Lagard Basic 

Lagard Basic 

Lagard Basic 

Gewicht 

Ca 120 kilo 

Ca 180 kilo 

Ca 260 kilo 

Prijs ex BTW 

fl 1442,55 

fl 1868,08 

fl 2378,72 

BTW 

fl 252,44 

fl 326,92 

fl 416,28 

Prijs in BTW 

fl 1695,00 

fl 2195,00 

fl 2795,00 

http://www.kluis.com
http://www.lagard.nl


P O S T Z E G E L V E I L I N G H O E S 
I n t e r n a t i o n a l e v e i l i n g e n sinds 1945 

^ 1 % 
18 ^ 5 2 
FRANCO 

Postzegelveiling Hoes veilt op 15 en 16 december in Hotel Ibis in Tilburg 
Nagenoeg complete verzameling v o g e l s verkaveld in landen en losse series. 

pil M I I I I V « ! J«« piiiiiiwr^^w 

Mlll l l l l 

IW»«^F«^^mM«^W^^M^^^ 
■ ■l.|,lllHUL.UaLJ,HISSgSB 

Mooi aanbod Z^vitserland. 
Prachtige stock m o d e r n e Enge l se K o l o n i ë n 

en zoals gebruikelijk veel o r i g i n e l e n a l a t e n s c h a p p e n . 
Kijkgelegenheid donderdag 14 december 13.0019.00 

vrijdag 15 december 09.0016.00 
zaterdag 16 december 09.0011.30 

VRAAG GRATIS CATALOGUS 

"V̂  25 ^ 
18 ^52 

Postzegelveiling Hoes 
St Annaplein 7 
5038 TV Tilburg 
Tel 0135800434 
lax 0155800435 

De volgende Rijnmondveiling 
IS op 17 maart Inleveren 

voor deze veiling tot en met 3 
februari 

Postzegelveiling Rijnmond 
Westewagenstr 60 
3011 AT Rotterdam 

Tel 0102130986 
Fax 0102131730 

FRANCO 
POSTZEGELVEILING R I J N M O N D 

712 

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 engrosposten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

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



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

NEDERLAND POSTFRIS 

Jaargangen en series 

Jaar Nummer Prijs 
1945 443-448 2,— 
1946 449-473 22,— 
1947 474-489 175,— 
1947 490-499 13,— 
1948 500-612 23,50 
1949 513-17 en 

538-548 72,50 
1949 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 10,50! 
1953 465b-634b 17,50 
1954 637-640 36,—! 
1954 641-654 63,— 
1955 655-670 59,50 
1956 671-687 138,75 
1957 688-706 57,50 
1958 707-719 33,75 
1959 720-735 34-
1960 736-751 4 9 -
1961 752-763 17,50 
1962 764-783 27,50 
1963 784-810 23,75 
1964 811-835 7,— 
1965 836-855 41,50 
1966 856-875 11,25 
1967 876-899 2425 
1967 ampliiiex 
velietjes 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 2435 
1973 1025-1042 23 , -
1974 1043-1063 22,55 
1975 1064-1083 13,60 
1976 1084-1107 22,50 
1976 1098-1102a 6,30 
1976 1098-1102 

blol<9+4 12,50! 
1976 1108-1118a 14— 
1977 1128-1150 22,-
1978 1151-1171 1 9 -
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 2 4 -
1986 1346-1366 2 4 -
1987 1367-1390 31,— 
1988 1391-1419 65,~ 
1989 1420-1439 41,— 
1990 1440-1461 44,~ 

Verzamelt u 
Nederland-Antillen of Suriname 

Beide verzamelaars zijn wij gaarne van dienst 
NEDERLAND 
Eerste dag 
enveioppen (FDC/s) 

Onbescli reven 
complete jaargangen. 

NEDERLAND 
automaatboekjes 
posttris 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1070 
1971 
1072 
1973 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

14550 
55,— 
17,50 
9,95 

2 5 , -
17,50 
3 2 , -
2975 
2 5 , -
37,50 
23,75 
22,50 
22,50 
3 6 , -
3 2 , -
2 2 , -
27,60 
34,50 
49,60 
6 5 , -
65,— 
65,— 
67,50! 
87,60 

1 2 0 , -
110,75 

Aiie nummers zijn ool< 
los verkrijgbaar. 
Voor 1963 liebben wij 
een aantal nummers 
onbeschreven. 

Prijzen vóór nummer 
E50 beschreven of 
getypt in mooie 
kwaliteit is ongeveer 
40-50% van de cat. 
waarde. 

Prijsvraag 

Nr. 
1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6I=FQ 
7A 
7B 
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,— 
ó,— 

196,-
50,— 
5 0 , -
12,50 
3,50 
7,50 

3 5 , -
5,— 
5,— 
7,50 

16, -
16, -
6 0 , -
15, -
27,50 
7 5 , -
17,60! 

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

105,-
210,— 
140,— 

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

Prijs van de boekjes 
16A t/m 50 = 
postkantoorprijs + 1 ,-
per l>oekje uitgezonderd: 

Prijslijst 
isroëi 
Posttrisse jaargangen. 
zeer scherpe prijzen !! 

37A 
42A 
48 

15,— 
7,50 
9,— 

Jaar Prijs 

49 1 0 , -

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

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

Postzegelboekjes 
Isroëi postfris (nrs. 
Zonnebloem) 

nr omschr i jv ing prijs 
12 Anti Honger 

19 Frank.Zegeis 
20 Wenszegeis 
21 Joods Nieuwj, 
22 Franl<.Zegels 
23 IVlozart Jaar 
24 Franl<.Zegels 
25 Spoorweg 
26 Wenszegeis 
27 Kevers 
28 Wenszegeis 

29 Joods Nieuwj. 
30 Oiym, Speien 
31 Franl<. Sport 
32 Joods Nieuwj 

75,-

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

27,50 
21,-
27,-
17,-

1974 

1975 

1976 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

7,-

9 -

12,-
17,-

17,-

12,-

19-

20,-

25,-

48,-

40,-

6 4 -

66,-

72,-

68,-

88,-

69,-

72,-

99,-

9450 

86,-

107,50 

114-

88,25 

Jaa rgangen zijn zonder 

boei<jes, velien, speciaie 

fosforsetc... 

zoekt u andere 

jaargangen Of losse 

series? Laat het ons 

weten. 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Posttrisse complete 
jaargangen 
zeer scherpe prijzen 

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

Prijs 
7,80 
6,55 

23,30 
11,35 
21,50 
20.26 
23,36 
42,25 
35,25 
4956 
47,50 
38,50 
47,50 
41,75 
56,25 
5 6 , -
72.50 
6 8 , -
6 7 , -
7 6 , -
6 4 , -
91,50 

122,— 
135,— 

Aanbieding posttrisse 
jaargangen Suriname 

-1964 20,-
- 1965 15,-
-1956-59 17,-
Andere series en jaar
gangen op aanvraag 

1. Waar werd de eerste postzegeltentoonstelling in Nederland gehouden en in welk jaar? 
2. In welk jaar zijn de eerste kinderpostzegels uitgegeven? 
3. Wie maakte als eerste gebruik van de computer, om postzegels te ontwerpen? 

Opiossingen kunt u insturen tot 1 december 2000. 

1 ste prijs: Eerste tentoonstellingsserie (cat. waarde fl. 500,-) 
2de prijs: Eerste serie kinderzegels (cat. waarde fl. 65,-) 
3de prijs: Computerserie zomerzegels (cat. waarde fl. 15,-) 

De namen van de winnaars worden bekend gemaakt in de Fiiateiie van januari 2001 
(indien de winnaars toestemming geven). 

Besteilingen boven ƒ 75,- worden portvrij toegezonden. 
Verzending gesciiiedt na ontvangst bedrag op giro 
42.69.335 of girobetaali<aart/eürocheque. Bij rembours + 
ƒ 15.-. Ons bel<ende i<lanten betaling binnen 14 dogen. 
Levering zoiang de voorraad strekt. 

Wij hebben voor U op voorraad: 
- Nederland + Overzee 
- Automaatboekjes NL + wereld 
- FDC's NL -1- Overzee 
- Piaatfouten NL + Overzee Wiigenburg 

- Druktoevoiiigheden NL ^ 
- West-Europa 
- Israël + FDC's 
- IVIotieven 
- Rolzegels NL 
- etc. 

Overzee 

Openingstijden winkel: donderdag: 9.00 -12.30 en 13.30 -18.00 uur Andere dagen regelmatig open, even bellen! 



DE H O L 

^ a Mii^"^ 

Veiling nr. 68 
wordt gehouden 

op zaterdag 2 DECEMBER 2000 
te ALKMAAR 

Kijkdagen in 
Amsterdam - Den Haag en Alkmaar 

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

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

Verkri)gbaar bIJ Jedere postzegelliandel 
Voor Informatie en uitgebreide SAFE folder 

Drogen in recordtijd 
en kaarsrecht 

resultaat! 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62 & 64, 3011 HJ Rotterdam, Tel 010-4143077'Fax 010-4149499 

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

Bestel nr. 9895 Droog-press 

POSTZEGELHANDEL 1 ■IE1 r T 
Griekeland 
Postfris 
109 ƒ14000 
110 ƒ22000 
348/61 ƒ35000 
366/68 ƒ 2350 
404 ƒ12000 
409 ƒ 2350 
414 ƒ 1950 
417/20 ƒ 25 00 
422/34 ƒ 350 
435/37 ƒ 350 
438 ƒ 1000 
441/45 ƒ11000 
462/79 ƒ 350 
481/85 ƒ 050 
494/03 ƒ 7 25 
536/39 ƒ 15 00 
540/41 ƒ 475 
542/44 ƒ 4 25 
545/52 ƒ 42 50 
566/68 ƒ 9 50 
569 ƒ 1 7 5 
570 ƒ 5 50 
575/80 ƒ200 00 
581/84 ƒ 52 50 
585/91 ƒ 75 00 
592/03 ƒ180 00 
604/09 ƒ 77 50 
610/17 ƒ 90 00 
618/21 ƒ 71 50 
623/36 ƒ 47 50 
637/39 ƒ 17 50 
640/53 ƒ 71 50 
654/59 ƒ 16 50 
660/67 ƒ 7 25 
668/74 ƒ 26 50 
675/84 ƒ 30 00 
685/91 ƒ 18 50 
692 ƒ 3 50 
693/99 ƒ 16 25 
700/01 ƒ 2 75 
702 ƒ 3 50 
703/04 ƒ 2 25 
705/12 ƒ 5 75 
713/23 ƒ 14 50 
724 ƒ 3 50 
726/42 ƒ 35 00 
743/50 ƒ 30 00 
751/52 ƒ 2 25 

756/62 ƒ 3 50 
763/69 ƒ 8 75 
770/73 ƒ 2 75 
780/84 ƒ 10 00 
785/96 ƒ 8 75 
797/98 ƒ 2 75 
799/00 ƒ 2 75 
801/04 ƒ 2 75 
805/12 ƒ 8 50 
813/22 ƒ 10 00 
Alle net genoemde 
n^stotn 1923 
indien voorradig 
♦llcIperYvfrank 
LP 
1/4 ƒ 35 00 
5/6 ƒ215 00 
8/14 ƒ115 00 
22/30 ƒ 65 00 
50/61 ƒ 4 75 
62/65 ƒ 47 50 
66/68 ƒ107 50 
69/75 ƒ 45 00 
Blaks 
1 ƒ 150 
2/3 ƒ 6 25 
4 ƒ 4 25 
5 ƒ 175 
8 ƒ 7 75 
9 ƒ 1000 
10 ƒ 4 75 
13/15 ƒ 2150 
Fianknik 
Postlris 
119 ƒ 3000 
120 ƒ19000 
121 ƒ 52 50 
125 ƒ 2000 
127 ƒ20000 
129 ƒ 14 50 
130 ƒ 725 
132 ƒ13000 
135 ƒ 15 00 
139 ƒ 4 75 
140 ƒ 3 75 
142 ƒ 1150 
143 ƒ 45 00 
145 ƒ 8000 
146 ƒ 5 75 
147 ƒ 5650 

152 
156 
162/69 
189/96 
197/05 
206 
207 
210/15 
216 
229/32 
238 
239 
244/45 
246/48 
249/51 
252 
253/55 
256 
260 
264/65 
266/68 
269 
270/74 
275/77 
280/89 
291/93 
296/97 
303 
304 
305 
306 
307/08 
309 
310 
311 
312 
314/15 
316/17 
320/21 
328 
329 
330/33 
334 
335 
336 
337/38 
339/40 
341/42 
343/44 
348/51 

Inlichtingen verkrijgbaar bij 

ƒ 220 00 
ƒ225 00 
ƒ 300 00 
ƒ 52 50 
ƒ11500 
ƒ 35 00 
ƒ200 00 
ƒ 40 00 
ƒ130 00 
ƒ 300 00 
ƒ 16 50 
ƒ 18 00 
ƒ 750 
ƒ 33 50 
ƒ11500 
ƒ155 00 
ƒ135 00 
ƒ100 00 
ƒ 27 50 
ƒ 25 00 
ƒ17000 
ƒ20000 
ƒ 95 00 
ƒ 335 00 
ƒ195 00 
ƒ 77 50 
ƒ155 00 
ƒ 3000 
ƒ 650 
ƒ 4150 
ƒ 1650 
ƒ 95 00 
ƒ 13 50 
ƒ 3000 
ƒ 475 
ƒ 600 
ƒ 13 75 
ƒ 2850 
ƒ 535 00 
ƒ 2000 
ƒ 3 50 
ƒ 45 00 
ƒ 1000 
ƒ 3 00 
ƒ 350 
ƒ 950 
ƒ 1150 
ƒ 1150 
ƒ 13 50 
ƒ 265 00 

352 j 
353 i 
354/55 i 
356 ƒ 
377/77 1 
388/94 ƒ 
395 ƒ 
396 1 
398 i 
399 1 
401 i 
402 ) 
403 1 
417 ƒ 
418 t 
420 ƒ 
421 ƒ 
423 ƒ 
426 ƒ 
427 ƒ 
429 ƒ 
430 ƒ 
436/39 ƒ 
440/41 ƒ 
447 ƒ 
451/52 ƒ 
454/57 ƒ 
459/60 ƒ 
461 ƒ 
462/64 ƒ 
466/69 ƒ 
497/98 ƒ 
505/25 ƒ 
526/37 ƒ 
553/64 ƒ 
565/66 ƒ 
566" ƒ 
571 ƒ 
576/78 ƒ 
580 ƒ 
587/92 ƒ 
593/98 ƒ 
606/08 ƒ 
612/17 ƒ 
682/01 ƒ 
725/33 ƒ 
763/64 ƒ 
765/70 ƒ 
772/76 ƒ 
777/78 ƒ 

475 
475 

225 00 
425 

2000 
9950 
1650 
2350 

12000 
1325 
575 

15 50 
475 

1150 
1150 
1325 
575 
875 

1150 
1125 
1150 
17 50 
3500 
1150 
2000 
575 

3000 
1550 
13 75 
19 75 
1150 
1000 
875 

3150 
40 00 
18 50 
2150 
13 50 
75 00 

107 50 
1150 
13 25 
4 75 
8 75 
7 75 

35 00 
5 50 

1000 
950 
625 

792 
795/02 
805 
806/13 
822 
833 
841 
841 /43 
844/47 
853/58 
859/62 
867/72 
876/77 
883/87 
888 
891/96 
913 
914/15 
916/17 
919 
923 
929 
930/35 
937/38 
945/50 
960/65 
966/67 
969 
970/74 
976/81 
986 
988 
989/94 
995 
998 

REFPUNT 

ƒ 475 
ƒ 1750 
ƒ 425 
ƒ 875 
ƒ 1150 
ƒ 1500 
ƒ 5000 
ƒ 1925 
ƒ 875 
ƒ 2350 
ƒ 1000 
ƒ 6850 
ƒ 475 
ƒ 2500 
ƒ 550 
ƒ 4500 
ƒ 575 
ƒ 650 
ƒ 1150 
ƒ 475 
ƒ 775 
ƒ 850 
ƒ 4350 
ƒ 950 
ƒ 55 00 
ƒ 7000 
ƒ 1750 
ƒ 475 
ƒ 35 00 
ƒ 725 
ƒ 550 
ƒ 950 
ƒ13250 
ƒ 475 
ƒ 550 

1006/07 ƒ 2250 
1012/17 ƒ 1150 
1018 
1026 

ƒ 550 
ƒ 775 

1027/32 ƒ11500 
LP 
1/2 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
20 
24/27 

ƒ31500 
ƒ 350 
ƒ 1325 
ƒ 27 50 
ƒ 37 50 
ƒ 3000 
ƒ 90 00 
ƒ 5000 
ƒ 9000 

28 ƒ 7 25 
29 ƒ10000 
30/33 ƒ25000 
34 ƒ 575 
35/37 ƒ 8000 
38/41 ƒ 18 50 
NL Munten Goud 
1875 ƒ10 15000 
1876 ƒ10 15000 
1877 ƒ10 150 00 
1879 ƒ10 15000 
1889 ƒ10 175 00 
1897 ƒ10 160 00 
1911 ƒ10 150 00 
1912 ƒ10 150 00 
1917 ƒ10 150 00 
1925 ƒ10 150 00 
Dukaat 
1974 ƒ100 00 
1985 ƒ100 00 
Unie daalder 
1979 ƒ16000 
Engeland pond 
1931 ƒ200 00 
Ned Ant 
1985 ƒ100110 00 
NL Postlris met 
ceit Mms 
534/37 ƒ135000 
Curanau Posifris 
met eert Muis 
75/81 ƒ107500 

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

http://www.de-hollandse.nl
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De allereerste WWF postzegels van België! Een heugelijk 
feit dat door WERELD NATUUR FONDS BELGIË met een 
uniek Collectors-pack wordt gevierd. 
Door Posterijen overal ter wereld wordt als ondersteuning aan 
het werk van WWF officieel frankeergeldige postzegels uit 
gegeven. In landen als bijvoorbeeld Zwitserland, Rusland, 
Hong Kong China, Indonesië, etc. verschijnen prachtige 
WWF-postzegelseries. En nu ook in België! 
Al deze reeksen hebben het thema "Bedreigde Dieren 
en dragen het logo van het WWF. Het zijn de dieren die 
in dat land met uitsterven worden bedreigd en door 
topkunstenaars op schitterende, artistieke wijze zijn 
uitgebeeld. Elke maand verschijnt zo'n schaarse 
reeks postzegels, die maar korte tijd in dat land 
verkrijgbaar is. Maar die u nu heel eenvoudig kunt 
verzamelen met de unieke "Grote WWF verzameling Bedreigde 
Dieren". Er zijn nu 12 WWF-uitgiften in voorbereiding. Al jaren wordt 
uitzonderlijke verzameling enthousiast ontvangen. Niet alleen door postzegel 
verzamelaars, maar ook door natuur-liefhebbers. Een trots 
bezit dat generaties lang zal worden gekoesterd. 

«m'miwwm«»)»#iiwpwpd^^ 

Maak nu vrijblijvend kennis en ontvang het officiële 
WWF-Collectors-Pack "DE BELGISCHE REPTIELEN EN 
AMFIBIEËN" 14 dagen op zicht thuis. U ontvangt dan: 
1. de complete set van vier schitterende postzegels van 
Belgié; 2. de complete set van vier prachtige WWF-First Day 
Covers; 3. de luxe WWF-verzamelbladen hiervoor; 4. de offi
ciële WWF-documentatie-bladen; 5. unieke kleurenfoto's van 
wereldberoemde fotografen; 6. speciale opbergstroken voor 
uw kostbaar bezit; 7. het bijbehorende genummerde garan
tie-certificaat; 
8. GRATIS: de complete set van vier exclusieve WWF 
Maximumkaarten België (ter waarde van ƒ 13,95). 

Bestel binnen 14 dagen en ontvang ook het officiële 
WWF Album GRATIS! (ter waarde van f 14,95) 

VOORDEELBON 
JA ik wil kennismaken met "De Grote WWF-Postzegel-Verzameling Bedreigde Dieren". 

Stuur mij per omgaande HET OFFICIËLE WWF-COLLECTORS-PACK "DE 
BELGISCHE REPTIELEN EN AMFIBIEËN" voor de pnjs van slechts ƒ 29,50 ( + ƒ 3,25 als 
bijdrage in de verzendkosten). Ik betaal pas na ontvangst. Als ik (om welke reden dan 
ook) niet tevreden ben, stuur ik u het binnen 14 dagen weer terug. Ik ben u dan niets 
verschuldigd. 

Naam: Voorletter: hr /mw 

Straat: Ur.: 

Postcode: Plaats: 

Telefoon: E-Mail: 
z} Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel aan: 
I "De Grote WWF Postzegelverzameling" 
g Antwoordnummer 1616, 3740 WG Bunschoten 
S Besteltelefoon: 033-2982353, fax: 033-2995462 



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

munten, bankbiljetten, etc, etc. 

WIJ staan 11 en 12 november op de jaarbeurs 
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 

KOM NAAR DE 
47E CAPELSE POSTZECELBEURS 
Zaterdag 25 en zondag 26 november 2000, 

Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren met elk wat wils 
• "Dubbeltjeshoek", meer dan een half miljoen postzegels 
• Toegang gratis 
• Eindpunt metro 'de Terp'/Capelle a/d Ijssel 
• Gratis overdekt parkeren! 
Openingstijden beide dagen van 10.00 - 17.00 uur. 

l'oor inlichtingen: tel.: 0180- 317897 (Hr. W.T. Rath) 

(FILATELISTENVERENIGfNG) 

SSEL- & LEKSTREEK 
BEURSDATA 2001: 24/25 FEBRUARI - 29/30 SEPTEMBER - 24/2S NOVEMBER 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op 16 december 2000 
haar 111® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar. 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 

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

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

IN ROTTERDAM 

SOCIËTEIT 
POSTZECELBEURS 

ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 NOVEMBER 2000 
In Sociëteit Westplein (v/h Nedlloyd Sociëteit), 

Westplein 7, Rotterdam (direct achter het Griekse 

Consulaat en schuin tegenover de "Cinderellabeurs" 

in het Belasting & Douane Museum). 

• Interessante handelaren (géén ruilbeurs) 

• Nederlands grootste "dubbeltjeshoek" voor 

jeugd en volwassenen 

• Vriendelijke consumptieprijzen 

• Elke bezoeker ontvangt (zolang de voorraad 

strekt) een filatelistische attentie. 

Beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is GRATIS. Vanaf Centraal Station, tramlijn 5 naar 
Westplein. Gratis parkeren in de omgeving. 

Inlichtingen: 010 - 451 29 25 (Dhr. P. Th. van Dijk) of 
0180-317 897 (Dhr. W.T Rath) 

.1 fsär*»-

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 3-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 
Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 

Voor inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592-350486 
fax: 0592-355861 
email: povela@wxs.nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Veilingschema 

maart 
juni 
september 
december 

cip€>tel 
zeer ruime sortering nederiandse telefoonkaarten 
gratis prijslijst op aanvraag 
mancolijst behandeling 
klantenkorting 

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

databasekaarten, verzamelingen 
nederland enz. 

C.H. Hi jdendaal 
F. Bolstraat 8, G415 TS Heerlen 
045-5728474, OG-51068682 
wvvw.brunssum.net/ ~ hapotel 
email:hapotel@brunssuin.net 

http://www.filatelie.net
mailto:bpv@iae.nl
mailto:povela@wxs.nl
http://wvvw.brunssum.net/
mailto:hapotel@brunssuin.net


NEDERLAND POSTFRIS 
30% Catalogus 

No 350/401 - 404/73 
490/517 - 53^/1107 

Tolhuizen, Folkingestr. 35, gyn JT Groningen 
Fax en Tel. 050 - 3131577 

www.de beste.nl/tolhuizen 

De Postzegel 
V A K B L A D V O O R DE POSITIEVE FILATELIST 

(verschijnt sedert 1938) 

Het enige Vlaamse tijdschrift, dat m a a n d e l i j k s verschijnt 
op minstens 48 pagina's, met veel mteressante studies en rubrieken 

van vooraanstaande filatelisten uit binnen- en buitenland. 

JAARABONNEMENT 2 0 0 0 VOOR NEDERLAND; SLECHTS ƒ 30,-1 

Bedrag te storten op postgiro Nederland 5965-452 

t.n.v. K.VB.P, B-8000 BRUGGE Of vraag gewoon informatie en 
een proefnummer: Werfplein 6, B-8000 BRUGGE. 

PS. Ook onze advertentietarieven zijn uiterst gunstig. Profiteer ervan. 
Inl.: Kortriiksestraat 22, B-3010 LEUVEN. Tel. en Fax: 0032-16254970 

"Compact" BESTE KOOP! 

MEER OPBERGEN TEGEN EEN ZEER LAGE PRIJS! 
Postzegelmapjes-, Max.-, Brief-, Ansichtkaarten of EDB-albums 
incl. 20 bladen, alle eventueel tweezijdig te gebruiken, keuze 
uit meerdere kwaliteiten en kleuren 
van ƒ 35,- (Nr. 7994* PZM) tot ƒ 54,- (Nr. 7883 Ansichtk.) 

Aanvullende bladen 
Nr. 7872 (EDB's) 

per 10 stuks ƒ10,-
Nr. 7873 (Ans.k 

per 10 stuks ƒ12,-
Nr. 7874 (PZM's 

per 10 stuks ƒ12, 

Voor meer 
"Compact" 
mogelijkheden en 
g g g g beschermcassettes informeer 
a n i h bij uw vakhandelaar of vraag de folder aan bij: 
SAFE NEDERLAND / M. van Mastrigt 
Botersloot 62&64, 3011 HJ Rotterdam, Tel. 010-414 30 77*Fax 010-414 94 99 

Portvrije toezending handel 100,- netto 
excl. BTW, voor particulieren geldt 25,- incl. BTW 

TRAVEL WITH 
ALAND STAMPS 

Get to know the exotic Aland through Aland stamps. 
Experience the fascinating nature, the colourful 
history and the interesting culture. Lay the 
foundation for your Aland collection today by 
becoming a subscriber Simply fill in the coupon 
and return it to us. It can't be any easier than that. 
The Aland year set contains all stamps issued during 
the year It also includes the miniature sheet of the 
year, the booklet, the self-adhesive on a coil as well 
as one FRAMA postal label. 

: . - * f ^ 

^ 

The Aland year set is issued the 9 of October 
and is accordingly the perfect Christmas gifi. 

Yes please, I wish to subscribe to the Aland 
year sets, about FIM 76/ €13 per year 

Yes please, I wish to subscribe to the Aland 
FDCs and mint stamps, about FIM 150/€ 25 per year. 

Yes please, I wish to receive more information 
about Aland stamps. 

Nome 

^ CO 
l l l 
Z 2 o m 

> 
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http://www.de
http://beste.nl/tolhuizen


> Michel Ganzsachen 119.S0 nu 105.OO ^^Stttl 
> Michel West Europa 2 delen 99.50 nu 89.OO ^U f 
> Alle nieuwe katalogi Zonnebl. Michel Yv.io% korting. 
> Ook alle DavoSafeH.Berger artikelen minimaal 10% korting. 
> Yvert Europa Cat. dl 1 in kleur 69.50 nu 62.50 
kijk voor meer aanbiedingen op onze webside www.krokol.nl 
email info@krokol.nl PZH Krokol telf.+fax 0786135901.101 ziens. 

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Michelnummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

zonder enige koopverpiiciiting 
Postbus 22517,1100 DA A'DAM, tel. en fax 020  6974978 
email: wien@chello.nl www.wien.nl 

Kijk naar onze 
catalogus 
op het 

ULRICH FELZMANN 
BRILI MARKEN AUKTIONEN 

Postfach 10 23 42 «040014 Dusseldori 
Fon +49 211 17 29 20 Fax ̂ 49 211 1 72 92 11 

www felzmann de «infoQfelzmann de 

uw postzegelhandel op internet 
postzegels 

'^^\' ' • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

www.poststempel.nl 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024  3224636 

• International Arts Festival 2000 
21 September 2000 heeft The Anguilla General Post Office voor de 
tweede maal een set postzegels uitgegeven met afbeeldingen van kunst
werken van het Biennal International Arts Festival. De uitgifte 'international 
Arts Festival 2000" bestaat uit een set van vijf postzegels en een souvenirvel. 

ANGOSXA 

$1.90 

De op de zegels 
afgebeelde kunst

werken zijn' 

'■m 

"Sailing Silver Seas" door 
Valerie Carpenter 

"Anguillian Montage" door 
Weme Caster 

"Rainbow city, where spirit finds form" 
door Fiona Percy 

"Inter Island Cargo" door 
Paula Walden 

"Serenity" door Post employee 
Damien Carty 

"Historic Anguilla" is afgebeeld op het 
souvenirvel, weergegeven door 
decaan/kunstenaar Melsadis Fleming 

De zegelwaarden zijn $1.90, $1.50, .65c, .30c en .15c. De waarde van het 
souvenirvel is $7.00 en Eerste Dag Enveloppen zijn verkrijgbaar voor $6.50. 
Voor meer informatie hierover en over andere uitgiftes 
kunt u contact opnemen met: 
Anguilla Philatelic Bureau, 
General Post Office, The Valley, Anguilla 
Tel; 0012644972528, Fax; 0012644975455. 
Email; angstampfe'gov.ai of bezoek onze website; www.gov.ai/angstamP 

Postzegelveiling Friesland 
(H. Zondervan, beëdigd taxateur 
Philatelie) 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 85e veiling, waarin weer veel 
mooi en waardevol materiaal wordt 
aangeboden, wordt gehouden op 

zaterdag 25 november a.s. 
in zalencentrum 'Onder de Luifel' aan de Stationsweg 6 te 
Leeuwarden t.o.v. deurwaarder J. Venema. 
In onze 85e veiling zijn o.a. opgenomen diverse mooie 
nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor onze 
86e veiling worden ingeleverd. 
Wij zoeken nog goede collecties en voorraadpartijen voor 
onze volgende veilingen. 
Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Kijkgelegenheid op: donderdag 23 november van 13.0018.00 
vrijdag 24 november van 13.0021.00 
zaterdag 25 november van 08.0012.00 

Onze volgende veiling zal worden gehouden 
medio februari 2001. 
Inzendingen dagelijks mogelijk. 
Nadere inlichtingen: tel. 0582122096 fax. 0582129180 
Email adres: p2vfries@xs4all.nl 
Http://www.ibw.nl/pzvfriesland 
Op verzoek zenden wij u onze rijk geïllustreerde veiling
catalogus gratis toe. 

http://www.krokol.nl
mailto:info@krokol.nl
mailto:wien@chello.nl
http://www.wien.nl
http://www.poststempel.nl
http://www.gov.ai/angstamP
mailto:p2vfries@xs4all.nl
Http://www.ibw.nl/pzvfriesland
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Het maandblad Filatelie, waarin opge
nomen De Philatelist, is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag. 

In dit maandblad zijn - buiten de ver
antwoordelijkheid van de redactie - de 
officiële mededelingen van de 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
Verenigingen opgenomen. 

'Filatelie' verschijnt in de eerste helft 
van de maand (niet in augustus). 

Hoofdredacteur: 
Aad Knikman AIJP 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 
Telefoon: 035-5254391 
Telefax: 035-52 40 926 
E-mail: philatelie(g)tip.nl 
Website: www.philatelie.demon.nl 

Advertentieverkoop: 
Brouwer Media bv 
Postbus 345, 3740 AH Baarn 
Jeanine de Troye 
Telefoon: 035-5488771 
Telefax: 035-5432777 

Abonnementen en 
en bezorgklachten 
Brouwer Media bv 
Mevr. Renate van Bolderen 
Postbus 30225, 6803 AE Arnhem 
Telefoon: 026-3231123 
E-maiI: rvbolderen@)brouwer.nl 

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

Abonnementen: 
Er zijn twee wijzen van abonneren: 
1. een collectief abonnement voor 
aangesloten verenigingen: het abon
nementvoor leden is in de contributie 
inbegrepen 
2. een individueel abonnement. 
Het abonnementsgeld moet bij voor
uitbetaling worden overgemaakt; 
tarieven voor het jaar 2000: 
a. binnen Nederland f39.- op 
giro 5005485 van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Dordrecht; 
b. voor België Bfr 800.- op giro 
000-0350882-33 van de penning
meestervan het maandblad Filatelie 
te Brussel; 
c. in het buitenland f68.50 (incl. port) 
op dezelfde rekening als vermeld 
onder 2a. 
Als het abonnement op i april of 
I juli ingaat moet een evenredig 
bedrag tot het eind van het jaar 
worden gestort. Abonnementen 
per I oktober zijn slechts mogelijk in 
combinatie met een abonnement op 
de daaropvolgende jaargang. 

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

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

Bestuur: 
uoorzitter: 
ir. G.A.H, van Driel 
secretaris: 
Drs. S.W.D.Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester: 
H.P.G. van der tienden 

Erevoorzitter: 
Mr A. van der Flier AIJP 

Copyright: 
© 2000 Maandblad Filatelie 

Oplage: 
42.500 exemplaren 

ISSN-nummer: 
0166-3437 
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Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 
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.722/723/724 
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.728/729/730 

•732/733/734 

Verzamelgebied Nederland 

Nieuw op het postkantoor 

Vervalsingen herkennen [g] 

Verenigingsadressen 

Filahumor/Filaquiz 
734 

400 jaar Nederlands-Japanse betrekkingen 
•• ••••-,••• 736/737/738/739/740/741 
Postzegelboelqes 

742/743 
Postwaardestukken 

746/747 
Cinderellabeurs 

747 
Bondspagina's 

Haringhapper en tulp: het zijn geen postzegels 

Wij lazen voor u 

Boekenplank 

(^48/749 

750/751 

752/753/754 

•754 

•755 
Emissieprogramma PTT Post in het jaar 2001 
Honderd jaar Germaniazegels 

756/757 
Davo introduceert het 'geïllustreerd verzamelen 

758/759 
Revolverheld was bang voor onweer 

50 Luchtpostnieuws 

Filatehstische evenementen/Stempels 

Zuid-Afirikaanse briefkaarten (vervolg) 

76c 

761 
•762/763 

.764 

•765 
Zeestraat 82 
Nieuwe uitgiften 

766/767/768/769/770/771/772/773 
Thematisch panorama 

774I775I776I777 
Bi^^oorgagina 
Als u de foto van Huis Ten Bosch op onze 
omslag wat typisch vindt dan klopt dat: dit 
is het door de Japanners minutieus nage
bouwde woonhuis van onze koningin. Het 
jubileum '400 jaar Nederlands-Japanse 
betrekkingen' vormt de aanleiding voor het 
plaatsen van deze foto van Ted van Keulen. 

Advertentie-index 

Negenmaal 726 

/3«,-

_^ * 
dertig 

voor het kind 

1 ^ ^^ 

Er komen dit 
jaar maar liefst 
negen verschil
lende kinder
postzegels uit: 
zes gegomde in 
een blokje en 
driemaal tien in 
een zelfklevend 
hangboekje! 

Happer & tulp 750 
Frans Hermse uit Sittard neemt in dit J 
nummer een opmerkelijk duo onder de 
loep: 'haringhapper' en 'tulp', beide 
zogenoemde port-betaaldzegels (en j i 
beslist geen postzegels!). ^ 

Edward G. 
Op het witte doek een kerel met een ruwe 
bolster, privé een man met een vrij blan
ke pit: dat was de acteur Edward G. 
Robinson. Een revolverheld die kon 
snoeven en snauwen als geen ander, 
maar toch bang was voor onweer... 
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COLLECT PLUS: NOG 
EVEN GEDULD A.U.B. 

Aanvankelijk was het de 
bedoeling om het blad op 
20 oktober, tijdens de na
tionale postzegelmani
festatie Postex 2000 in 
Apeldoorn, te lanceren. 
Maar doordat het in het 

eerste nummer van Col
lect Plus op te nemen 
emissieprogramma voor 
2001 nog niet helemaal 
rond was is de presenta
tie van dit 'blad voor ge
specialiseerde verzame
laars' even uitgesteld. 
Het proefnummer dat bij 
dit nummer van 'Filate

lie' zou worden bijgeslo
ten treft u dus ook niet 
aan - dat houdt u tegoed. 
Als alles volgens plan 
verloopt ontvangt u het 
proefnummer tegelijk 
met het decembernum
mer van 'Filatelie'. Nog 
even geduld dus, alstu
blieft. 

VAN DER WILLIGENMEDAILLE VOOR 
HELLEBREKERS, DAMEN EN BULTERMAN 

Op g september jl. werd 
de Van der Willigenme-
daille voor filatelistische 
literatuur uitgereikt. 

Bondsvoorzitter Ties 
Koek overhandigde de 
onderscheiding aan de 
auteurs B. Hellebrekers, 

J. Damen en M. Bulter
man. Het trio vormde de 
redactie van de zevende 
editie van dè postwaarde-
stukkencatalogus van 
Nederland, de 'Geuzen-
dam'. 

De Bondsvoorzitter (midden) leest hetjuryrapport van de Van der Willî enmedaille uoor, van links naar rechts 
de heren Hellebrekers, Stroom (uoorzitter Po & Po), Koek, Damen en Bulterman 

ZEGELVELLETJE 'SAIL AMSTERDAM 2 0 0 0 ' : 
NET ZO ZELDZAAM ALS 'HOOGTEPUNTEN'? 

Het speciale postzegel
velletje, gewijd aan Sail 
Amsterdam 2000, is op de 
meeste postkantoren uit
verkocht. Volgens bron
nen binnen PTT Post 
moest er op veel kanto
ren al na één maand 'nee' 
worden verkocht, nog 
sneller dan het geval was 
bij het eveneens uitver
kochte velletje Tien hoog
tepunten uit de twintigste 
eeuw. Dit laatste velletje 

wordt nu door de handel 
aangeboden voor dertig ä 
vijfendertig gulden, net 
zo veel of zelfs iets meer 
dan de notering in de 
NVPH-catalogus 2001. 
Op het moment dat de 
tekst voor deze editie van 
'Filatelie' naar de druk
ker ging was er nog een 
voorraadje Sail-velletjes 
beschikbaar bij de Col
lect Club in Groningen. 
Dus wie snel is... 

RAZENDSNELLE GELEGENHEIDSZEGELS 
VOOR RAZENDSNELLE ZWEMMER 

uitkomen. De Australi
sche zwemmer lan Thor
pe won op de Olympische 
Spelen in Sydney twee 
gouden medailles en 
werd prompt op een duo 
zegels afgebeeld. De 'in-
stantzegels' verschenen 
op 17 september, inder-
daacl een dag nadat Thor
pe het eremetaal in de 
wacht sleepte. Ook de an
dere Australische win
naars van een gouden 
medaille werden op deze 
razendsnelle wijze ver
eeuwigd. 

De Australische posterij
en hadden ze ons in het 
vooruitzicht gesteld: Next 
Day Stamps ofwel zegels 
die de dag na een belang
rijke, actuele gebeurtenis 

'JAVA HOOGSTAAND' 
BRENGT FLINK OP 

Op de 5 80ste veiling van 
Van Dieten in Den Haag 
bracht kavel 1505, een 
uniek hoekblok van de 
zegel van i'li gulden 
zwartblauw met de op
druk 'Java hoogstaand' 
(NVPH-nummer 80a, Ne-
derlands-Indië), maar 
liefst 29.000 gulden op. 
Van Dieten Postzegelvei
lingen is sinds kort in an
dere handen; in het vol
gende nummer van 'Fila
telie' hopen we u daar
over uitvoeriger te kun
nen berichten. 
Meer informatie: Van 
Dieten, Prinsessegracht 
3, 2514 AN Den Haag, 
telefoon 070-3653817. 

Kaueli505 .. 29 ooogulden 

ZEGELBARCODES 
RUKKEN OP 

We kennen ze in Neder
land al enige tijd: streep
jescodes (barcodes) op vel
letjes van tien. Het ver
schijnsel doet zich ook 

buiten onze landsgren
zen voor, zo blijkt uit 
twee voorbeelden die 
onze lezer Peter van Esch 
ons toezond. De barcodes 
worden in Hongarije 
sinds I mei van dit jaar 
gebruikt. 

DE GLOBE AFDELING EDE ORGANISEERT 
JUBILEUMEXPO 'POSTZEGELS IN DE KUNST' 

De afdeling Ede van de fi
latelistenvereniging 'De 
Globe' organiseert op 10, 
II en 12 mei 2001 een lus-
trumtentoonstelling, de 
zevende alweer uit de ge
schiedenis van de vereni
ging. Aanleiding voor het 
evenement, dat onder de 
titel Fila Ede 2001 - Postze
gels m de kunst wordt geor
ganiseerd, is het 55-jarig 
bestaan van 'De Globe' 
afdeling Ede. 
De expositie wordt ge
houden in de Tesquahal, 
Horsterweg 3; daar is 
tweeduizend vierkante 
meter vloeroppervlak ter 
beschikking om er ruim 
vijftionderd kaders uit te 
stallen. Het gaat om wed
strijdtentoonstelling in 
de categorieèn 2, 3, Open 
Klasse, Eénkader, Propa
ganda en Jeugd. 
Zoals uit de titel van de 
expositie valt af te leiden 
gaat het om een evene
ment waarbij de filatelie 
wordt gekoppeld aan een 
aantal 'kunstaspecten'. 
Zo zal behalve een schil-

dersgroep ook een Afri
kaanse steensnijkunste-
naar aanwezig zijn, ter
wijl er ook vertegenwoor
digers van een potten
bakkerij en het Otterlose 
Tegelmuseum acte de 
presence zullen geven. 
Op de tentoonstelling 
zullen verder handelaren 
en gespecialiseerde ver
enigingen aanwezig. Met 
name op zaterdag 12 mei 
zal er uitgebreid pro
gramma voor de jeugd 
worden samengesteld. 
De openingstijden zijn 
als volgt: op donderdag 
10 mei van ig tot 22 uur, 
op vrijdag 11 mei van 10 
tot 22 uur en op zaterdag 
12 mei van 9 tot 17 uur. 
Verzamelaars die willen 
deelnemen aan titel Fiia 
Ede 2001 - Postzegels in de 
kunst kunnen contact op
nemen met de heer N. 
van der Lee, Arkelstein 
12, 6714 AW Ede, tele
foon 0318 63g26o (na 19 
uur). U kunt ook 
e-mailen:. 

NAGEKOMEN GEGEVENS VAN NEDERLANDSE 
POSTZEGELMAPJES 2 3 4 TOT EN MET 2 3 7 

Het lukte ons jammer ge
noeg niet meer om in het 
oktobernummer van 'Fi
latelie' de gegevens van 
de jongste Nederlandse 
postzegelmapjes te ver
melden. Dat verzuim ma
ken we nu goed. 
Mapje 234 ('Bedreigde 
dieren', verschijningsda
tum 10 oktober jl., arti
kelnummer 20og8o) be
vat tweemaal twee zegels 
van 80 cent; de prijs van 
het mapje is f4.20. 

Mapje 235 ('150 jaar post
zegels', 10 oktober, 
20og8i) herbergt het 
blokje '150 jaar postze
gels'; prijs f2.60. 
Mapje 236 ('Rouwpost
zegels', 10 oktober, 
20og82) bevat vier zelf
klevende rouwzegels; 
prijs f4.20. 
Mapje 237 ('Kinderpost
zegels', g november, 
201080) bevat het specia
le velletje van zes; de prijs 
is f8.20. 



1919 *ïliet0U'< 2000 
Onze Grote Najaarsveiling 

wordt gehouden c^ 13,14 en 15 november 
in het Europahotel te Scheveningen. 

Eén van de grootste en omvangrijkste veilingen 
uit onze 81jarige geschiedenis. 

Een enorm aanbod van vele duizenden kavels 
zal onder de hamer komen, onder andere: 

* Een belangrijke afdeling losse nummers van Nederland en Overzeese Rijks

delen incl. vele topstukken o.a. postpakketverrekenzegels nr. 12 postfris; 
* Diverse importante, intact gelaten collecties welke als object geveild worden; 
* Zeer veel posthistorie en stempelmateriaal; 
* Mooie afdeling buitenland o.a. veel Duitsland en Zwitserland; 
* Een zeer uitgebreide afdeling collecties, partijen en kavels in dozen 

waarbij diverse winkelvooraden. 

Gezien het enorme aanbod op deze veiling adviseren wij u gebruik te maken van de vele kijkdagen 

Kijkgelegenheid op ons kantoor Noordeinde 41 te ' sGravenhage 
Ook voor 6 november zijn er kijkdagen, Vrijdag 10112000 van 10.0017.00 uur 

raadpleeg hiervoor onze veiling catalogus Zaterdag 11112000 van 10.0016.00 uur 
Maandag 6112000 van 10.0017.00 uur Zondag 12112000 van 10.0016.00 uur 
Dinsdag 7112000 van 10.0017.00 uur Tevens (beperkt) kijkgelegenheid in de veilingzaal. 
Woensdag 8112000 van 10.0017.00 uur Een gratis catalogus met uitgebreide 
Donderdag 9112000 van 10.0017.00 uur fotobijlage ligt voor u klaar! 

Voor onze volgende veiling, welke in het voorjaar 2001 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: 
► 0703647957

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
Email 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 'sGravenhage 
0703647957 (postzegelveiling) 
0703647831 (muntenveiling) 
0703632893 
http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions 
rietdijl(.auctions@tip.nI 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Londen 

81 jaar in dienst van de Filatelie 

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


SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xs4alI.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dziewon/f1la/druktech.htm 

WALSALL-POSTZETELBOEKJES 'EURO 2 0 0 0 ' 
EN VERRASSiNGSZEGELS ('DOE MAAR') 

De gegevens die in deze 
rubriek worden gepre
senteerd worden ont
leend aan het materiaal 
dat aanwezig is in het 
Museum voor Communi
catie in Den Haag. Uiter
aard is men in het mu
seum afhankelijk van het 

^ materiaal dat ter beschik
king wordt gesteld door 
PTT Post. Niet al dat ma
teriaal komt met dezelfde 
snelheid in het museum 
terecht. Zo heeft het een 
tijd geduurd voor ik het 
drukmateriaal van recen
te Walsall-postzegel
boekjes onder ogen kon 
krijgen. Dit verklaart 
waarom ik u pas nu de 
gegevens van de boekjes 
'Euro 2000' en 'Doe 
Maar' kan verstrekken. 

Euro 2000 
De postzegelboekjes die 
ter gelegenheid van het 
Europees kampioen
schap voetbal (Euro 2000) 
verschenen pen 2000' 
zijn zoals gezegd gedrukt 
bij Walsall Security Prin
ters in Engeland; het gaat 
zowel de inhoud als om 
de kaftjes. 
De kaften worden door 
Walsall tweezijdig be
drukt in offset. Een druk-
vel kaften beslaat drie rij
en van zes 'staande' - of 
zo u wilt 'hangende' -
boekjes naast elkaar. Ui
terst links op het drukvel 
is een verticale Brunner-
balk aangebracht. De 
kaften zijn net als de ze
gels in vijfkleurendruk 
vervaardigd (zwart, 
blauw, oranje, rood en 
geel). 
Kaftjes èn zegels zijn in 
offset gedrukt, met ge
bruikmaking van een zo
genoemd stochastisch 

c, raster (in plaats van een 
° lijnenraster). 
'~' In dit geval bevat het 
^ drukvel vier verticale ba-
~ nen van acht boekjesin-
^ houden. 
=> Op de bovenvelrand van 
^ het drukvel zien we een 
^ 'Brunner-balk'.Hetmo-
^ delvel, dat niet was geac-
=; cordeerd, was nog niet 

voorzien van de kamper-
yftft foratie (i3"/4:123/4, 24 tan-
ƒ Ai den horizontaal/16 tan

den verticaal). Ook de 
fosforbalk was nog niet 
aangebracht. 
Boven de eerste baan is 

de tekst PTT Post Europa 
2000 - 21/2/gg Stamp Size 
3 6x2 5 mm aangebracht. 
Boven de tweede baan 
valt te lezen Colours Used 
Black, PMS 500 Blue, PMS 
1655 Orange, Warm Red, 
Process Ycllou) (alle kleur-
aanduidingen zijn daarbij 
in de corresponclerende 
kleuren gedrukt). 
Op alle velranden zijn 
tussen de boekjesinhou-
den snijlijnen aange
bracht. Op de boven- en 
ondervelrand staan tus
sen de vier banen ook 
nog paskruisen met pas
cirkels. De snijlijnen zijn 
in de kant-en-klare boek
jes terug te vinden als ge
kleurde lijntjes op de per
foratie-afscheuring van 
de 'velrand'. Op de rech
tervel rand, ter hoogte 
van de boekjesrijen 6 en 
7, staan wat krabbels en 
aan de tegenovergestelde 
kant zien we een hori
zontale streep. 
De gebruikte drukkleu-
ren zijn geel, magenta, 
cyaanblauw en zwart. 
Voor de zegels is niet-
fosforescent offsetpapier 
van Tullis Russell ge
bruikt, voorzien van PVA-
gom zonder dextrine 
(C2). De papierrichting is 
I (staand, in de lengte
richtingvan de zegel). 
De coating van het papier 
geeft onder de ultravio
lette lamp een 'violette' 
reactie, die geen verband 
houdt met het feit of er in 
het papier nu wel of geen 
witmakers hebben geze
ten. De gomzijde rea
geert inert (geen witma
kers), maar dus op een 
andere wijze dan de 
coating aan de voorkant. 

Doe Maar 
De postzegelboekjes met 
verrassingszegels (af-
scheidstoernee 'Doe 
Maar') zijn gedrukt bij 
Walsall Security Printers 
(inhoud en kaften). 
De kaften zijn door Wal
sall tweezijdig bedrukt in 
offset. Het drukvel bevat 
drie rijen van zes 'staan
de' ('hangende') boekjes 
naast elkaar. 
Uiterst links op het druk
vel van de kaften is een 
verticale Brunner-balk 
aangebracht. De kaften 
zijn in vierkleurendruk 
vervaardigd (zwart, 

groen, magenta en geel). 
Bij de zegels kwam daar 
nog de kleur 'zilver' bij. 
Zowel voor de kaft als 
voor de inhoud van de 
boekjes werd zwart met 
een raster 100 gebruikt. 
Bij de 'Doe Maar'-zegels 
bevat het drukvel vier ver
ticale banen van acht 
boekjesinhouden. 
Op de bovenvelrand van 
het drulcvel zien we een 
Brunner-balk. Het mo-
delvel (geaccordeerd op 
13 april 2000) was nog 
niet voorzien van kam-
perforatie i3'/4:12^/4 (24 
tanden horizontaa, 16 
tanden verticaal). Wel 
was de fosfor-balk (met 
een uitgespaarde '8') 
aangebracht. 

Boven de eerste baan van 
het drukvel valt de tekst 
PTT Post Music-01/03/00 
Stamp Size 36x25 mm te le
zen. 
Op alle velranden zijn 
tussen de boekjesinhou
den snijlijnen aange
bracht. Op de boven- en 
onderrand staan tussen 
de vier banen ook nog 
paskruisen met pascir
kels. 
Op de rechtervelrand van 
het drukvel, ter hoogte 
van de boekjesrijen 6 en 
7, vinden we wat krabbels 
('LAY') en aan de tegen
overgestelde kant zien we 
een horizontale streep. 
De gebruikte drukkleuren 
zijn geel, magenta, cyaan
blauw en zwart. 

Het voor de zegels ge
bruikte papier is niet-fos-
forescent en van het fa
brikaat Tullis Russell; het 
is voorzien van PVA-gom 
zonder dextrine (C2). De 
papierrichting is <-> (lig
gend, in de lengterich
tingvan de zegel). 
De coating van het papier 
heefteen 'violette' reactie 
onder de UV-lamp. Deze 
reactie staat los van het 
feit of er nu wel of geen 
witmakers hebben geze
ten. De gomzijde heeft 
een inerte reactie (geen 
witmakers), maar dus an
ders dan de coating aan 
de voorkant. 

ZuekE u de postcode bi| sen adres^ 
dan gratis de Postcodeitin OBOO 0138 

Voor andere vragen kunt u bellen met 
PTT Post Klantenservice 0800 0417 (gratis) 

Q Heeft u regelmatig veel postzegels nodig' 
" Dan kunt u ze ook thuis laten bezorgen 

Bel voor meer informatie PTT Post 
Klantenservice 0800 0417 (gratis) 

K ^ 

Zoekt u de postcode bij een adres' 
8el dan gratis de Postcodeli{n 0800 0138 
Voor andere vragen kunt u belten met 
PTT Post Klantenservice, 0800 0417 (gratis) 

Heeft u regelmatig veel postzegels nodig' 
Dan kunt u ze ook thuis laten bezorgen 
Bel voor meer informatie PTT Post 
Klantenservice 0800 0417 (gratis) 

mailto:dziewon@xs4alI.nl
http://www.xs4all.nl/~dziewon/f1la/druktech.htm


BLOKJES VAN TIEN 
'SAIL AMSTERDAM' 

Op 21 augustus jl. ver
scheen ter gelegenheid 
van Sail Amsterdam 2000 
een blokje met tien ver
schillende zegels van 80 
cent. De zegels zijn ont

worpen door de grafisch 
vormgever Robert Nakata 
uit Amsterdam. In de 
hiernaast afgedrukte ta
bel zijn de belangrijkste 
druktechnische gegevens 
te vinden. 
In aanvulling op de tabel 
kan nog de volgende in-

.801..: .^Tß.O.':. 
8 Ö " Ä Nederland 

formatie worden ver
strekt. 
Op de linker-, boven-, 
onder- en rechterrand 
van het drukvel staan tus
sen de blokken snijlijnen; 
in de vier hoeken zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande snijlijnen. Op de 
zijranden, halverwege 
elke rij, zien we een pas-
kruis met nog een extra 
paskruis tussen de rijen 
in. Onderaan staat een 
Brunner-balk. 
Het is op het modelvel 
niet te zien maar wel op 
de zogenoemde stadia-
vellen: ver links van blok 
nummer i zijn krabbels 
leesbaar ('Jos') en ver 
rechts, op dezelfde hoog
te, zien we een horizon
tale lijn. 
In de bovenrand van de 
blokjes is de tekst lox Sail 
Amsterdam aangebracht. 
Naast elke zegel, op de 
blokrand, zien we een 
toelichtende tekst in 
zwart alsmede de vlag 
van het land waartoe het 
afgebeelde schip be
hoort. In de linkeronder-
hoek van de blokjes is 
een barcode aangebracht 
(8714341004697). 
De drukvormnummers 

(links van zegel 3; ze 
moeten bijna met een 
loep gelezen worden) 
worden voorafgegaan 
dooreen 'L' of'R'. 

Op het drukvel zijn de 
blokjes van de bovenste 
rij voorzien van een 'L' en 
die van de onderste rij 
van een 'R'. 

Sail Amsterdam 2000 
Bijzonderheden 

Drukvan het blokje: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren en 
rasterhoeken 

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

Papier en gom: 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
Papierichting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom/fabrikant 

Perforatie: 
Perforatie/perforatiemaat 
Tanden hor./ver. 
Doortandmg blokjes 

Accordering: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

21-08-2000 
blokje van tien zegels van 80 cent 
('Sail Amsterdam 2000') 

lESP/vierkleurenofFset 
Mitsubishi/0(nder) 

1. zwart Rj20/45° 
2. magenta Ri2o/75° 
5. geel R120/30'' 
4. cyaanblauw Ri2o/i5° 

10 (2 rijen van 5 blokjes naast elkaar) 
10 
200761 
onder zege! 10 
21-08-2000 
onder zegel 10 
L l l i l R i i i i L1212 R1212 
L1222R1222L2222 R2222 

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

kamperforaati374 :125/4 
24/16 
d/d/d/d 

ongeperforeerd / 7 juni 2000 
onbekend 

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

BLOKJES VAN VIJF 
'DUTCH LANDSCAPE' 

Op I augustus jl. ver
scheen nog een tweede 
blokje met vijf zegels van 
iio cent. Het gaat om een 
zegelafbeelding, geba
seerd op een schilderij 

van Jeroen Krabbé, 
'Dutch Landscape'. 
De hieronder afgedrukte 
tabel bevat de belangrijk
ste druktechnische gege
vens. In aansluiting daar
op kan nog het volgende 
worden opgemerkt. 
Op de linker-, boven-, 

Jeroen Krabbézegel (vijfmaal 110 cent) 01-08-2000 
Bijzonderheden 

Dmkvan het blokje; 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren en 
rasterhoeken 

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

Papieren gom: 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
Papierichting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom/fabrikant 

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

Acoordering: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

blokje van vijf zelfklevende zegels 
van 110 cent ('Dutch Landscape 1993') 

lESP/vierkleurenoffset 
Mitsubishi/B(oven) 

1. zwart 11120/45° 
2. magenta Ri2o/75° 
3. geel Ri2o/30>' 
4. cyaanblauw Ri2o/i5° 

15 (3 rijen van 5 blokjes naast elkaar) 
5 
201862 
links van zegel 4 
01-08-2000 
links van zegel 3 
LUI /vliii Riii L2111M2111R2111 

De La Rue/HS61630/7% 
fosforescent ofFsetpapier 
<-> (liggend) / Illq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c / De La Rue 

slitvorm 
n.v.t. 
0/0/0/0 

ongeperforeerd / 4 juli 2000 
onbekend 

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

onder- en rechterrand 
van de drukvellen staan 
tussen de blokken snijlij
nen; in de vier hoeken 
zijn dat twee haaks op el
kaar staande lijnen. 
Op de zijranden staan bo
ven, halverwege en on
deraan paskruisen. Bo
venaan is een Brunner-
balk afgedrukt. 
Ver rechts naast het laat
ste blok zien we een 
klein, in zwart gedrukt 
trapvormig figuurtje met 
daarnaast de initialen 
'FD'; ver link, op dezelf
de hoogte, is een hori
zontale zwarte streep 
aangebracht. 
De titel van de blokken 
staat links van zegel 
nummer i; Vijf van Jeroen 
Krabbe'/ Dutch Landscape 
(1995). De in de linkeron-
derhoek aangebrachte 
drukvormnummers wor
den voorafgegaan door 
een in zwart gedrukte 'L', 
'M' of'R'. Op het drukvel 
heeft de bovenste rij van 
vijf blokken steeds een 
'L', de middelste een 'M' 
en de onderste rij een 'R'. 
Aan de achterzijde van de 
blokken is een met zwar
te inkt gedrukte, Neder
landse toelichting aange
bracht en verder de even
eens zwartgedrukte bar
code 8714341004642. 
Het patroon van snijlij

nen, paskruizen en Brun
ner-balk is gelijk aan dat 
van de voorzijde van de 
blokken. 
Aan de hand van het mo
delvel valt niet te zien hoe 
de zegels uiteindelijk zijn 
gestanst. 

Bij deze zegels is - net als 
bij nieuwe Nachtwacht
zegels sprake van een 

combinatie van zegel en 
priority-sticker. De grens 
tussen de priority-aandui-
ding en de eigenlijke ze
gel wordt gemarkeerd 
door zogenoemde equidis-
tante bollen, in gewoon 
Nederlands bollen die op 
gelijke afstand van elkaar 
staan. De bollen zijn aan
gebracht ten behoeve van 
de postmechanisatie. 

VIJ F V A N 
JEROEN KRABBÉ 
D U T C H L A N D S C A P E | I 9 ? J ) 

\ ne(JerlancLr'" 
. 

i jnederhmcC' 

m nederten 
i mw 



BLOKJES VAN VUF 
'NACHTWACHT 2 ' 

Op I augustus verscheen 
een blokje met vijf dezelf
de zegels van iio cent 
('Nachtwacht' van Rem

brandt), een gewijzigde 
versie van de eerder ver
schenen 'priority'-zegel 
van 100 cent. 
Voor de belangrijkste 
druktechnische gegevens 
verwijs ik graag naar de 

Nachtwachtzegel (viifmaal iio cent) 2q-og-20oo 

Bijzonderheden 

Druk van het blokje. 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuien 
Kleuren en 
rasterhoeken 

Velrandbijzonderheden-
Blokjes per drukvel 
Zegels per blokje 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvorranummers 

Papieren gom 
Papierfabnkant/code 
Papiersoort 
Papierichting/doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom/fabrikant 

Perforaae 
Perforatie/perforatiemaat 
Tanden hor /ver 
Doortanding blokjes 

Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr 

blokje van vijf zelfklevende zegels 
van 110 cent ('Rembrandts Nachtwacht') 

JESP/vierkleurenoffset 
Mitsubishi/B(oven) 

1. zwart 
2. magenta 
3- geel 
4. cyaanblauw 

R120/45» 
Ri2o;75° 
RJ20/30'' 
Rj2o/i5° 

15 (3 rijen van 5 blokjes naast elkaar) 
5 
201861 
links van zegel 4 
01-08-2000 
links van zegel 3 
Lm Mm Rm L1112 M1112 R1112 

De La Rue/HS51630/7% 
fosforescent ofFsetpapier 
<-> (liggend); Illq 
-45'45 
ja/ja 
nee/nee 
D2C; De La Rue 

slitvorm 
n v t 
o/o/o/o 

ongeperforeerd ƒ 6 juli 2000 
onbekend 

© 2000 Filatelie / R C. Bakhuizen van den Brink 

hieronder afgedrukte ta
bel. In aansluiting daar
op kan de volgende infor
matie worden verstrekt. 
Op de linker-, boven-, 
onder- en rechterrand 
van het drukvel staan tus
sen; in de vier hoeken 
zijn dat twee haaks op el
kaar staande snijlijntjes. 
Op de zijranden zien we 
boven, halverwege en on
deraan paskruisen. On
deraan is één Brunner-
balk aangebracht. 
Ver rechts, naast het laat
ste blok, is een klein 
trapvormig, in zwart ge
drukt figuurtje zichtbaar 
met daarnaast de initia
len 'TvG' (in zwart) en 
ver links, op dezelfde 
hoogte, een horizontale 
zwarte streep. 
De titel van de blokken 
staat naast zegel i: De 
Nachtiuaclit/ Rembrandt van 
Rijn/1642/ Rijksmuseum 
Amsterdam. 
De drulcvormnummers 
worden voorafgegaan 
door een 'L', 'M' of 'R'. 
Op het drukvel heeft de 
bovenste rij van vijf blok
ken steeds een 'L', de 
middelste een 'M' en de 
onderste rij een 'R'. 
Op de achterzijde van de 
blokken staat een in 
zwart gedrukte, Neder

landse toelichting en de 
barcode 8714341004665. 
Het patroon van snijlij-
nen, paskruizen en Brun-
ner-balk is aan deze zijde 
gelijk aan dat van de 
voorkant. 
Hoe en in welke vorm de 
zegels uiteindelijk zijn 
gestanst is aan de hand 
van het modelvel niet te 

zien. De stansvorm van 
de rolzegels wijkt af van 
die van de blokken; le
zers van dit blad (onder 
wie de heren Van Utrecht 
en Avis) wezen me op dit 
feit. De rolzegels - waar
over ik later nog wel zal 
schrijven - zijn overigens 
in rasterdiepdruk (niet in 
offset) vervaardigd. 

DE NACHTWACHT 
R e m b r a n d t v a n R i j n 

1 6 4 2 

Pzh. N. de Neef Aanbiedlnge 
Diversen Nederland & O.G. (cat waarde vlas NVPH2001) 

(Rep Sur en Indonesië vigs Zonnebloem 2001) 
P10 Indonesië partij posttnsse, complete, verschillende 

uitgiften, totale cat wrd f 400,- voor 
P11 Nederland Kinderblokken postfris 1966 t/m 1990 

compleet (25 stuks) voor slechts 
PI 2 Ned Antillen en Sunname, complete verschillende 

uitgiften postfns, cat wrd f 400,- voor 
PI 3 Rep Sunname, ca 60 versch blanco FDC's, 

cat wrd meer dan f 600,- voor slechts 
PI 7a Nederland ca 75 verschillende blanco FDC's, 

ruim f 280 cat waarde voor slechts 
PI 7b als 17a, ca 110 verschillende, ruim f 420 cat w 
PI 7c als 17a, ca 150 verschillende, ruim f 600 cat w 
PI 8 Nederland partij verschillende complete uitgiften 

met veel toeslag, alle postfris, cat wrd f 375,-
P19 Sunname, NVPH - nrs 326 t/m 653, jaargangen 

1958 t/m 1975 compleet postfris voor slechts 
P20 Prachtige startverzameling Indonesië, uitsluitend 

postfrisse complete series en blokken in stockboel' 
Ruim f 3 500 cat waarde voor slechts 

Nederland 
141/43 32 00 
350/55 35 00 
454/59 2 00 
460/68 6 50 
469/73 1 70 
474/89 159 00 
542/43 9 50 
550/55 45 00 
556/60 72 00 
583/87 14 50 
465/34b 9 90 
641/45 24 00 
661/65 10 00 
676/80 7 25 
693/94 3 75 
700/01 5 00 
707/11 1100 
722/26 9 90 
747/51 12 00 
752/56 6 50 
774/76 7 50 
786/90 4 fin 1 \j\jf ^J\j '-f \j\j 

886/88 4 50 

luxe postfns 
549/567 149 00 
568/577 48 00 
601/616 50 00 
617/40 35 00 
641/654 44 00 
655/670 43 00 
688/706 38 00 
707/719 21 00 
720/735 22 00 
736/751 35 00 
752/763 12 00 
764/783 20 50 
784/853 17 25 
855/937 36 00 
963/1042 55 00 

Blokken/velletjes 
854 27 00 

1630 19 00 
1646 35 00 
Dienst postfns 

16/19 104 00 
44/58 11 on ^ ^ / \J\J 1 l \J\J 

of gebruikt 11 00 

Nederland 

f 55,-

f 95,-

f 3 9 -

f 44, -

f 25,-
f 40,-
f 60,-

f 48,-

f 75,-

f 579,-

met nette plakker 
82/83 

134/35 
350/55 
392/96 
428/42 
460/68 
490/517 
538/41 
544/48 
583/87 
596/00 
617/40 
655/59 
676/80 
688/99 
707/19 
720/35 
736/51 
752/63 
764/773 
777/815 
LP9 

Bestellingen b V k schriftelijk (of fax 0523-610702) Tel 
zat en maandag van 11 00-22 30 uur) Franco boven ƒ 

13 00 
34 00 
20 00 

1 50 
3 50 
2 25 

15 50 
5 00 
5 00 
8 50 
5 00 

15 00 
9 00 
5 75 

11 00 
12 00 
13 00 
18 00 

7 50 
6 00 

11 00 
14 00 

0523-614 
00,- BIJ 

giro 4335822 korting 2 % of 4 % boven ƒ 500,- Gratis prijslijsten 
van Nederland, Ned Antillen, Aruba, Suriname, Rep Suriname er 

n zolang de vooraad strekl 
Nederland 
mooi gebruikt 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
257/60 
261/64 
267/68 
274/77 
278 
287/88 
300/04 
305/09 
313/17 
318/22 
327/31 
347/49 
397/01 
444/53 
460/73 
495/03 
508/17 
568/72 
573/77 
583/87 
596/99 
602/06 
661/65 
666/70 
671/75 
738/42 
747/51 
752/56 
1487vel 
1542/3vel 
1579/Ovel 

35 00 
22 00 
42 00 
20 00 
25 00 
20 00 

2 70 
11 00 
11 50 

4 50 
2 75 
3 50 
2 90 
4 40 
3 75 

62 50 
1 00 
2 00 
2 50 
2 75 
4 00 

15 00 
8 50 

12 00 
8 00 

15 00 
8 25 

10 00 
24 50 

9 75 
10 00 

6 75 
11 00 
11 00 
13 00 

Suriname postfns 
130/36 
137/40 
146/49 
274/77 
280/83 
295/96 
317/20 
361/70 

978 (vrijdag 
vooruitbetai 
op aanvraac 

Indonesië 

52 50 
70 00 
62 50 

7 00 
67 50 

6 25 
8 25 
6 75 

ng op 

Pzh. N. DE NEEF POSTBUS 143 7700 AC DEDEMSVAART 

Indonesië 
Blokken * 

7 
8 
9 

10 
11/12 
13/14 
15 
16 
17 
19 
20/21 
22/23 
24/25 
26/27 
28/29 
30/31 
32/33 
34/35 
36 
37 
38/39 
40/41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
79 
80 
82/83 
90 
93 
96 
84 
85 
86 
90 
93 
97/101 
100 

3 75 
4 00 

26 00 
24 00 

4 50 
6 00 
3 75 
7 00 

39 50 
43 75 
23 00 
16 00 
24 00 
10 00 
16 00 

7 50 
10 00 

6 00 
6 00 
5 00 
7 50 
7 00 

14 50 
18 00 
11 50 

7 50 
22 50 

5 00 
14 50 
32 50 
12 00 

200 00 
20 00 

9 00 
11 00 
15 00 
15 00 
15 00 
20 00 
10 00 
45 00 

7 50 
102/108 47 50 
109/115 37 00 
116/121 50 00 
.lakarta'95 
(7b l ) 
118 
119 
122/124 
125/131 

205 00 
15 00 
10 50 

105 00 
24 00 

N E D E R L A N D & 
postfris 

beries / jaren 
64/66 

185/88 
209/67 
332/63 
651/60 
651B 
660B 
685/86 
697/99 
710/33 
734/58 
759/13 
760/85 
814/38 
839/54 
869/82 
895/96 
908/10 
914/32 
935/36 
937/39 
961/62 
963/74 
1026/28 
1066/93 
1114+16 
1121/22 
1357/58 
1364A 

Port 
1/3 

29/38 
52/55 
56/60 
73/76 

Dienst 
8/10 

11/17 
RIAU 

26/32 
33/41 
IB23A 

vervolc 
132/135" 
136/143 
144/151 

6 00 
6 00 
8 00 
8 00 
1 40 

12 00 
13 00 

7 50 
12 00 
65 00 
65 00 

11500 
78 00 
45 00 
11 00 
14 00 

2 00 
4 00 

15 00 
5 50 
3 75 
5 50 
7 50 

15 00 
32 50 
34 00 
52 50 

4 00 
20 00 

^'ostfris 
5 00 
1 00 
3 00 
6.00 
4 00 

postfris 
7 00 
6 00 

postfris 
5 50 

10 00 
10 00 

3 blokken 1 
14 50 
16 50 
10 50 

Alle met genoemde 
series meestal voorr 
• excl a/b, T-nrs , b 

Nederland 
complete sets 
combinaties 
uit boekjes 
(volgens NVPH) 

1 6 50 
2 31 00 
3 4 75 
4 3 00 
6 
6f 
7 
7f 
8 
8f 
9 
9f 
10 
lOf 
11 
12 
13 
14 
15 
20 
21 
22 
23 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

6 75 
97 50 

4 25 
12 50 

6 50 
6 00 

17 00 
8 50 
8 50 

17 50 
27 00 
91 00 
55 00 
12 00 

7 00 
4 50 
8 50 
9 00 
6 50 
8 50 
8 00 

10 00 
10 00 
27 00 
13 00 
11 50 
29 00 
11 75 
17 00 
18 50 

8 00 
50 00 
22 50 
26 00 
30 00 
19 00 

ndonesie postfns 
152/153 14 00 
160/173 
169/170 

30 00 
4 70 

Diokken en 
adig 
rugparen etc 

G . G . 
Nederland 
boekjes 

1H 
IMx 
2H 
3a 
4 
6a 
6fFq 
7a 
8c 
8cF 
9dF 

lObF 
13a 
14ab 
14bT 
15a 
16ab 
17ab 
17aT 
18ab 
19ab 
20a 
20aT 
22abc 
23ab 
28 
29 
30 
31 
32 
33ab 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
45 
46 
48 
49 

postfris 
6 00 

14 00 
9 00 
1 80 
1 80 
3 50 

32 00 
2 25 

40 00 
56 00 
85 00 
19 00 
17 50 
11 75 

6 50 
2 90 
4 00 
5 00 
2 60 
4 60 
5 30 
2 00 
2 15 
9 25 
6 50 
3 40 
4 00 
2 70 
3 25 
3 25 
7 00 
4 00 
3 50 
9 25 
3 50 
3 50 
4 00 
4 50 
6 00 
6 00 
7 50 
7 50 

Monaco postfris 
volgens Michel 

blok 5 6 00 
blok 6 
blok 7 

3 00 
12 00 

blok 14 3 50 
Monaco gebr 
blok 5 3 50 

file:///j/jf
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Wereldhampioenschap 
filatelie 

C, I C A Volgend jaar vindt het wereldkampioenschap van de filatelie in België plaats. Van 9 tot 15 juni 2001 wordt de Heizel een 

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. 

B E L G I C A 2 0 0 I - H E I Z E L B R U S S E L 

http://www.belgica2001.be
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50x ^ 
80 cent 
zelfklevend 

1 

vijftig voor 
uw rouwbrieven 

10 OKTOBER: 
ROUWZEGEL NR. 2 

Bijna twee jaar geleden, 
op 2 januari 1998, gaf 
PTT Post een speciale 
rouwpostzegel uit. De 
met deze postzegel ge
frankeerde stukken zijn 
beter herkenbaar als 'ge
voelige post'. Bovendien 
sluit het ontwerp beter 
aan bij de aard van de 
rouwpost dan veel andere 
(gelegenheids)zegels. 
De rouwzegel van 1998 is 
voorzien van normale 
gom en is in vellen van 
tachtig zegels en in rol
len van duizend stuks ge
drukt. 
Sinds 10 oktober is er ook 
een zelfklevende versie 
van de rouwpostzegel 
verkrijgbaar. Deze zegel 
wordt in vellen van vijftig 
zegels ('Vijftig voor uw 
rouwbrieven') verkocht. 
De vellen zijn zodanig 
ontworpen dat ze opge

vouwen een soort mapje 
vormen. 

Afbeelding 
De vormgeving van de 
zelfklevende rouwpost
zegel is identiek aan die 
van de eerder versche
nen, normaal gegomde 
versie. 

Ontwerper 
De rouwpostzegel is ont
worpen door Rutger 
Fuchs (1970) uit Leiden. 

Overige bijzonderheden 
Er zijn 250.000 zoge
noemde 'mailers' van 
vijftig zelfklevende post
zegels gedrukt. In totaal 
gaat het dus om 12.5 mil
joen zegels. 
Het rouwpostzegelmapje 
is nog tot uiterlijk i janu
ari 2002 verkrijgbaar, zo
lang de voorraad strekt. 
De postzegels zijn voor 
frankering geldig tot en 
met 30 juni 2002. 

10 OKTOBER:'VIJF 
VOOR DE NATUUR' 

Op 10 oktober verscheen 
• een nieuw Nederlands 
I postzegelboekje, getiteld 
I 'Vijf voor de natuur'. Het 
! boekje bevat vijf zegels 

van 80 cent (twee ver
schillende afbeeldingen) 
en twee sluitzegels. 
Het boekje is gewijd aan 
twee in Nederland be
dreigde diersoorten: de 
groene glazenmaker en 
de grote modderkruiper. 

' PTT Post heeft het boekje 
j in samenwerking met de 

vereniging Natuurmonu
menten uitgegeven. Ge
noemde organisatie 
streeft naar de vorming 
van grote, aaneengeslo
ten natuurgebieden met 
afwisseling in water en 
begroeiing. 

Afbeeldingen 
De twee afgebeelde be
dreigde dieren, de groene 

glazenmaker en de grote 
modderkruiper, zijn re
spectievelijk een libelle 
en een vis. De ontwerpen 
van de zegels zijn geba
seerd op de bekende 
schoolplaten van M.A. 
Koekoek. 
De groene glazenmaker 
komt uitsluitend voor in 
laagveengebieden. De 
grote modderkruiper kan 
verspreid over geheel Ne
derland worden aange
troffen, en dan in het bij
zonder in rivierdalen en 
laagveengebieden. 
De dieren zijn afgebeeld 
in hun natuurlijke omge
ving: de groene glazen
maker boven de waterlijn 
en de grote modderkrui
per daaronder. 
Om het begrip 'bedreigde 
dieren' te verbeelden 
hebben de ontwerpers 
behalve een normale af
beelding ook een kleurlo
ze 'outline' van de dieren 
in het ontwerp verwerkt. 

Ontwerpers 
De ontwerpers van het 
boekje 'Vijf voor de na
tuur' zijn Edith Gruson 
en Ewoud Traast, die sa
men het bureau Traast en 
Gruson vormen. Hun be
drijfis een grafisch en 
ruimtelijk ontwerpbu
reau dat veel ervaring 
heeft met het grafisch en 
ruimtelijk vormgeven van 
thematische tentoonstel
lingen, manifestaties en 
bedrijfspresentaties. 

Overige bijzonderheden 
Van het postzegelboekje 
'Vijf voor de natuur' zijn i 
miljoen exemplaren ge
drukt (5 miljoen postze
gels). 
Het boekje is tot uiterlijk 
I november 2001 ver
krijgbaar, uiteraard zo
lang de voorraad strekt. 
De postzegels zijn voor 
frankering geldig tot en 
met 30 juni 2002. 

10 OKTOBER: 
AMPHILEX 2002 

In 1852 verschenen de 
eerste Nederlandse post
zegels. Er is dus maar 
weinig cijfertalent nodig 
om te berekenen dat er in 
het jaar 2002 een jubi
leum te vieren valt: 150 

<= jaar Nederlandse postze
° gels. Niet toevallig wordt 
— in het genoemde jaar een 
^ groot evenement georga
ï niseerd: Amphilex 2002. 
J Als een soort aanloopje 
= naar dat evenement gaf 
^ PTT Post op 10 oktober 
Ï: jl. een blokje met twee 
2 zegels van 80 cent uit. In 
= 2001 en 2002 volgt nog 
" zo'n velletje, alle geba

79/ i ^^^'^'^ °P historische the
» ■ " ma's die met de postze

gel verband houden. 

Afbeeldingen 
Bij het nu verschenen vel

letje ligt de nadruk op de 
periode vóór de introduc
tie van de postzegel in 
1852. 
Het postzegelblokje 
toont onder meer een 
driestuiversstempel uit 
1850, een postkoets en 
een trekschuit. De twee 
genoemde transportmid
delen zijn afgebeeld te

gen de achtergrond van 
de droogmakerij De 
Beemster. In 1612 viel dit 
meer dankzij de inzet van 
43 molens droog. Toe
zichthouder was Jan Ad
riaenszoon (later: Leegh
water). In 1999 is de 
Beemster door de Unesco 
tot Werelderfgoed ver
klaard. 

Ontwerpers 
Voor de drie blokje die ter 
gelegenheid van Amphilex 
2002 zullen verschijnen 
is een vast koppel ont
werpers geformeerd, be
staande uit Pieter Brattin
ga uit Kootwijk en Eric 
Coppenhagen uit Am
sterdam. 
Brattinga kennen Neder

landse postzegelverza
melaars waarschijnlijk 
nog wel van de 'konink
lijke' emissies uit 1969 
('Vijftien jaar Statuut'), 
1971 ('Bernhard'), 1973 
('25 jaar Juliana op de 
troon') en 1987 ('Gouden 
huwelijk Juliana en Bern
hard'). Ook de Europaze
gels van 1980, de Rijks
spaarbankzegel van 1981 
en de serie 'Verzet en be
vrijding' van 1985 zijn 
van zijn hand. 

Overige bijzonderheden 
Van het eerste Amphilex
velletje zijn 1.2 miljoen 
exemplaren gedrukt (2.4 
miljoen zegels). 
Het velletje is nog tot ui
terlijk I januari 2001 ver
krijgbaar, zolang de 
voorraad strekt. De post
zegels zijn voor franke
ring geldig tot en met 30 
juni 2002. 



9 NOVEMBER: 
KINDERZEGELS 2000 

Ze zijn niet meer uit het 
emissieprogramma van 
PTT Postweg te denken: 
de jaarlijks verschijnende 
kinderpostzegels. Ook in 
2000 komen er weer een 
serie en een blokje. Op
merkelijk is dat er dit
maal zes verschillende ze
gelafbeeldingen zijn, die 
alle in het speciale Kin
derpostzegelblokje (zes
maal 80+40 cent) te vin
den zijn. Ook opmerke
lijk IS de wijze waarop de 
velzegels aan de loketten 
komen: in hangmapjes 
van dertig stuks met 
daarin driemaal een vel
letje van tien zelfldevende 
zegels. Dit betekent dat 
er dus negen verschillen
de Kinderpostzegels uit
komen: zes verschillen
de, gegomde zegels (uit 
het blokje) en drie ver
schillende, zelfklevende 
zegels (uit het mapje). 

Afbeeldingen 
Er zijn zoals gezegd zes 
verschillende zegelaf
beeldingen. Ze zijn alle 
gebaseerd op het thema 
'Kinden Avontuur': 
feestmutsen, spookje 
spelen, krokodilrijden, 
spelevaren, soep koken 
en verkleedpartijen. 
Uitgegaan is van de cre
ativiteit die 'van nature' 
bij kinderen aanwezig is. 
De meeste avonturen die 
kinderen beleven worden 
immers door henzelf be
dacht en gemaakt. 

Ontwerper 
Sieb Posthuma (1960), de 

KI MP £M AVMÏUUR ^ 
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ontwerper van de Kinder
postzegels van 2000, stu
deerde aan de Rieveld 
Academie in Amsterdam. 
Hij is werkzaam als free 
lance tekenaar/illustra
tor. Tot zijn werk beho
ren onder meer illustra
ties voor kinderboeken, 
boekomslagen en kran
ten en tijdschriften. 

Overige gegevens 
Van het Kinderpostzegel
blokje zijn 5.9 miljoen 
velletjes gedrukt (35.4 
miljoen zegels). De opla
ge van de vellen van 30 
zegels bedraagt 200.000 
(6 miljoen zegels). 
De Kinderpostzegels zijn 
nog tot uiterlijk i novem
ber 2001 verkrijgbaar, zo
lang de voorraad strekt. 
De postzegels zijn voor 
frankering geldig tot en 
met 30 juni 2002. 
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9. STEMPELVERVALSINGEN 
[AFLEVERING 1] 

De vraag is altijd waarom 
vervalsers afstempelin
gen vervalsen, verfraaien, 
compleet maken, nateke-
nen of op een andere wij
ze manipuleren. Het ant
woord is dat verzame
laars meestal niet tevre
den zijn met wat ze heb
ben: ze willen méér of ze 
willen iets dat een ander 
niet heeft. 
Als een vervalser - die na
tuurlijk nooit als zodanig 
herkenbaar is - dat te we
ten komt zal hij iets gaan 
bedenken. Wat dat wordt 
valt niet altijd te voor
spellen. 
Philippe de Ferrari (1850-
1917) was zo'n verzame

laar die voorzien werd 
van veel speciaal voor 
hem vervaardigd, bijzon
der materiaal. Of alles 
wat hij kocht ook van 
'echte' afstempelingen is 
voorzien, weten we tot op 
heden niet. 
Een voorbeeld van een 
Nederlandse 'stempel-
vervalser' is de bekende 
R.E.P. Maier. Als men 
zijn materiaal bekijkt - en 
dat heb ik de afgelopen 
jaren grondig gedaan -
zien we dat hij uitging 
van een aantal standpun
ten. Hij wilde een stem-
pelboek maken waarin 
men zoveel mogelijk de 
'juiste' gegevens van de 

stempels zou kunnen 
vinden. Hiervoor maakte 
hij tekeningen. Verschei
dene bekende auteurs 
van boeken hebben van 
die tekeningen en van 
zijn aantekeningen ge
bruik gemaakt. 
Maier was van origine 
cartograaf en hij kon dus 
goed tekenen. Flet viel 
hem op dat bepaalde ver
zamelaars brieven zoch
ten met mooie stempels, 
of misschien moet ik 
zeggen 'mooiere' stem
pels dan op de brieven 
die zij bezaten. Aanvan
kelijk bewerkte hij be
staande stempels, zodat 
ze er beter uitzagen. 
Toen verzamelaars hem 
om bepaalde stempels 
gingen vragen, heeft hij 

ook deze compleet gete
kend. Verder sneed Maier 
zelf stempels - onder an
dere uit celluloid - en 
maakte, na de stempels 
te hebben getampon-
neerd, er afdrukken van 
die hij verder bijwerkte. 
Hij liet ook stempels 
door anderen snijden. 
Van de tekeningen die hij 
voor zijn 'boek' had gete
kend werden clichés ge
maakt; ook die heeft hij 
gebruikt. Het onderzoek 
van het materiaal van 
Maier is nog steeds niet 
afgerond en dat zal nog 
wel een aantal jaren du
ren. Een deel ervan is nu 
gerubriceerd en opgesla
gen in het computerbe
stand van het Museum 
voor Communicatie in 

Den Haag. 
Een andere vervalser, 
maar dan van meer re
centere datum, is Peter 
Winter (van de fima's 
ProPhilForum en House of 
Stamps). Om zijn 'zegels' 
(lees: facsimiles) en 
'brieven' van afstempe
lingen te voorzien, moest 
hij ook de 'stempels' be
werken. Een aantal af
beeldingen uit het 'Win-
ter-oeuvre' ziet u in het 
laatste deel van dit arti
kel. 
Als in handboeken, cata
logi, artikelen in tijd
schriften en andere pu-
bhcaties originele stem
pelafdrukken worden af
gebeeld levert dat gevaar 
op; men maakt het de 
vervalser op die manier 

r/l 

^iZL 
Afbeelding i - Met potlood bij^eujerkte letters, onder andere de onderkant 
uan de letters B en H en het woord TROUPES zijn onderhanden geno
men 

KERE 
Links afbeelding 4 - Met 
(stempel)ml<t aangeuulde letters, 
onder andere het tekstfragment 
'KER' ujerd op deze wijze verbeterd 
(ajdruk uan uidcoprinter) 

Hieronder- afbeelding 5 - Een microscoopopname, zowel de plaatsnaam MÜNCHEN als de datum 
2 5 DEC 1848 IS met potlood en inkt bijgewerkt 

Afbeelding 2 - Videoprmtcro/druk van met potlood 
bijgewerkte letters,- onder andere de tekstfragmenten 
DEB, UME en YR zijn verfraaid 

Afbeelding 5 - Zegel uan 10 gulden met het met pot
lood getekende stempel (A)MSTER(DAM), totover-
maat van ramp is de zegel nog gerepareerd ook 

Onder: afbeelding 6 - Ook dit is weer een microscoopopname, de landsaandui-
dmg '(ALLE)MAGNE' is bijgewerkt De rode stempelafdruk 'PRAG' is ofkomstig 
van twee met met elkaar corresponderende, over elkaar heen geplaatste stempels, 
waarvoor zowel van oliehoudende als niet-oliehoudcnde inlrt (twee kleuren) ge
bruik werd gemaakt 



wel erg gemakkelijk. 
Daaraan kan wat gedaan 
worden door iets veran
deren aan de vorm van 
het stempel of door de 
gebruikte letters of cijfers 
te wijzigen. Stempels ver
groot of verklemd afbeel
den heeft geen zin. Het is 
tegenwoordig mogelijk 
om met de computer een 
vergrote ofverkleinde af
beelding tot op de tiende 
millimeter nauwkeurig 
tot haar ware grootte te
rug te brengen. 
Nagetekende stempels 
zijn, als voorbeeld, 
meestal het beste te ge
bruiken in publicaties, 
ook al zien we deze 'na
gemaakte' of'nageteken
de' stempels dan toch 
nog wel gekopieerd op 
brieven of zegels terug. 

Vervalsingen van afstem
pelingen of van stempels 
kunnen we in een aantal 

groepen onderverdelen: 

1. compleet maken; 
2. natekenen; 
3. kopieren van afbeel
dingen in handboeken, 
catalogi, artikelen etc; 
4. veranderen; 
5. nieuwe bedenken; 
6. verkeerde of nietjuiste 
aanbrengen; 
7. stempelcombinaties 
die niet kunnen bestaan; 
8. bedrieglijk echt gelij
kende stempels op com
plete vervalsingen. 

Het rijtje is vermoedelijk 
nog wel verder uit te brei
den; voor zover dat het 
geval is zal ik proberen 
daarvan een een voor
beeld te geven. 

I. Compleet maken 
Afstempelingen uit de 
voorfdatelistische perio
de zijn niet altijd zo mooi 
afgeslagen als de afstem

pelingen van tegenwoor
dig. Dat is ook vrij lo
gisch als we in aanmer
king nemen hoe de post
beambte zijn werk des
tijds moest verrichten. 
Veelal werkte men in een 
nauwelijks verlichte 
ruimte. Een kaars of een 
olielamp was al wat er 
brandde. Dat verklaart 
waarom de afstempelin
gen niet altijd compleet 
werd afgeslagen. Ook de 
samenstelling van de 
stempelinkt was destijds 
niet zoals men die tegen
woordig graag ziet. Was 
het stempelkussen droog 
ofte lang niet gebruikt 
dan deed men er wat olie 
op waardoor het kussen 
wel weer te gebruiken 
was en voor een 'herken
bare' stempelafdruk 
zorgde. 
Voorbeelden van dit 
soort afstempelingen zijn 
op tentoonstellingen te 

zien. Wie bijvoorbeeld 
een inzending bekijkt 
met veel voorfilatelisti
sche brieven, zal merken 
dat de inzender veelal 
probeert brieven te laten 
zien met een zo mooi 
mogelijke afstempeling. 
Dat dit niet altijd lukt zal 
duidelijk zijn. 
Vooral op dit terrein zijn 
veel 'manipulatoren' 
(lees: vervalsers) bezig. 
Ze vullen het stempel een 
beetje of zelfs geheel aan 
met potlood. De sporen 
van hun arbeid zijn door
gaans gewoon te zien (af

beeldingen 1, 2 en 3). 
Moeilijker wordt het voor 
de vervalsers als er stem
pelinkt wordt gebruikt bij 
hun pogingen om een 
stempel compleet te ma
ken (afbeelding 4). De 
stempelinkt van destijds 
is er immers niet meer, 
zodat je de samenstelling 
van de inkt zou moeten 
weten en ook welke kleur 
inkt er is gebruikt. Verder 
speelt ook het veroude
ringsproces een rol, ze
ker bij afstempelingen 
van meer dan honderd
vijftig jaar oud. 

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. 

■^K^ ^y i "wt 
■•^•^ j'^^ 
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TROUPES rÄ»ste 

Afbeelding 7 Het stcmpeijragment '(CA)RLSBAD' op deze microscooop
opname isgetekend; het stempel is nietoliehoudend 

Afbeelding 8  Originele stempelafdruk, de inkt uertoont een zogenoemde 
'kraalrand' die door de stempeldruk is ontstaan en het stempel is gesmet 
door de te uettc mktmassa en de dikte het ouer en in clkaargeuouujen pa
pier uan de brief 

Onder afbeelding loa/b  Deze twee zegels uan 10 gulden zijn a^estempeld met hetzelfde ualse stempel, ondanks hetfeit 
dat er kleine uerschillen zichtbaar zijn Het ualse stempel komt op het oog ouerecn met het orginele stempel 'Haarlem 14 '' 
igij '•' Dit laatste stempel heeft een beschadigde'g'm hetjaartal ' igi / ' Desteruan het ualse stempel is kleiner De breuk 
in de cirkel aan de bouenzijde is identiek, euenals de met meer aanwezig zijnde ronding uan de cirkel aan de onderkant, 
uóór ' ig ' Het stempel op NVPHnummer 104 is uan igiy, deze zegel kan nooit een stempel uan dejaren i g i / , i g i8 of 
igig dragen omdat de bewuste zegel pas op 17 augustus igzo werd uitgegeuen. 

Rechts: afbeelding 12  Hier is een totaal ander lettertype 
gebruikt om de uerualsing tot stand te brengen 

Onder: afbeelding 11  Nagemaakt'machinestempel', dit 
stempel is ueel gebruikt op zogenaamde afiuijkingen 

Afbeelding g  Nederlandse zegel 
uan 1 gulden, uoorzien uan een 
nagemaakt, afiuijkend stempel 
Het stempel werd gebruilct om eer
stedagafstempelingen te creëren op 
de dne hoogste waarden uit deze 
serie. 



Wie op een tentoonstel
ling een object toont met 
veel bijwerkingen in pot
lood wordt gedislcwalifi
ceerd. Met bepaalde 
stempelinkten bijge
werkte stempels lopen 
minder in het oog. Dan is 
onderzoek met een mi
croscoop nodig om de 
bijwerkingen te kunnen 
constateren of de verou
deringen te herkennen. 
Deze laatste werkwijze 
vraagt dan meer kennis 
van jurylid of keurmees
ter (afbeeldingen 5, 6 en 7). 
Het omgekeerde komt 
echter ook voor. Soms 
meent een 'expert' dat 
een bepaald stempel is 

bijgewerkt, zonder dat hij 
op de hoogte is van de 
wijze van het stempelen. 
Een voorbeeld van zo'n 
afstempeling laat ik u 
zien. Het stempel is echt 
en authentiek (afbeelding 
8). Als er tijdens het 
stempelen een zekere 
druk wordt uitgeoefend, 
zal de'inkt' (kleurend 
bestanddeel met bind
middel en soms met 
droogstof) als het ware 
wat opzij gedrukt wor
den. Dan kan een lichte 
vlek in het stempelbeeld 
ontstaan. De zijkant van 
de letters of van de stem
pelvorm zal dan vetter 
zichtbaar zijn. Bij het 

drukken in hoogdruk of 
boekdruk noemt men dit 
verschijnsel 'kraalrand'. 
Iemand die geen kennis 
heeft van druktechnieken 
zal dan al snel zeggen dat 
het stempel bijgewerkt 
is. Soms maakt men dan 
de opmerking: 'Wat 
stom, hij had ook die 
lichte vlek moeten opvul
len; nu valt het wel èrg 
op!' 

2. Natekenen 
Als een verzamelaar een 
bepaald, bijzonder stem
pel op een brief of op een 
zegel wil bezitten en daar 
niet zo snel aan kan ko
men, kan het vervalsers

gilde uitkomst brengen. 
Een vervalser kan aan de 
hand van een voorbeeld 
een stempel natekenen. 
Natuurlijk zal hij zijn 
best doen dit stempel zo 
natuurgetrouw mogelijk 
na te maken (ajbeeldmgcn 
g, 10 en 11). Een echt 
stempel vertoont echter 
altijd bepaalde kenmer
ken die niet na te maken 
zijn of die bij het verval
ste stempel direct in het 
oog lopen. Lettertypen 
hebben hun eigen, unie
ke vorm. Soms hebben 
letters geen of juist wel 
'schreven' (voetjes of op
halen en neerhalen aan 
de letters). De cijfers zijn 

anders of men heeft  ge
lukkig maar  een totaal 
verkeerd lettertype ge
bruikt (ajbeeldin^en 12,13, 
I4eni5). 
Puntstempels komen 
heel veel vervalst voor (af
beelding 16). De vervalser 
van het getoonde voor
beeld bood vele malen 
verscheidene vervalste 
puntstempels aan bij vei
lingen. Overigens stuur
de hij ook vervalste klein
rond en grootrondstem
pels ter veiling in (ajbeel
dinflcni/eniS). 
Andere voorbeelden van 
punt en kleinrondstem
pels ziet u in ajheeldmg ig 

Afbeelding 13  Stempel 'SLIKGAr met sterk ajivij
kende letter en cijfervormen 

Links afbeel
ding 16zegel 
met een voor
beeld van een 
von de vele ver
valste puntstem
pels op zegels 
van het type 
Wapen 

Links; ajbeel
dmg 17  Zegel 
voorzien van het 
vervalste klein
rondstempel 
'HELENAVEEN
STATION' 

Onder afbeelding 18 • 
stempel 'NIEUWAAL' 

Vervalst grootrond

jfi^^' 5i>H //bw ■i.iY' ug 

Afbeelding 14  Een op een veiling aangeboden ze
gel van 15 cent (emissie 1852) met vals stempel 
'DOKKUM' Het originele stempel  dat zeer zeld
zaam IS  heeft geheel andere lettervormen Afbeelding 15  Gedeelte van een pogmo in een rondzendboekje; de zegels 

zijn voorzien van stempels met verkeerde, getekende lettervormen 

Hieronder: afbeelding ig  Een kleine selectie von vervalste puntstempels op zegels von de typen 'Willem III', 'Wapen', 'Hongend 
haar' en 'Cijfer' Verder ziet u valse kleinrondstempels op zegels van het type 'Bontkraag' 
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Filatelieloket van 
Croupe Philatélique et Numismatique International B.V. 

Scheldeplein 20 - 1078 GR Amsterdam 

Nederland 
Suriname 

Nederland I 
Postzegels, Blokken, Boekjes van Nederland 
leveren wi|, zolang deze bij de post verkrijgbaar zijn^ 
tegen de nominale waarde. 

Nederlandse Antillen Aruba 
^ Select/Stadspost 

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

Produkten von de Filatelistische Dienst zijn voor 
dezelfde prijs te koop als in Groningen. 

Numismatiek, alle munten van Nederland leveren 
wij voor dezelfde prijs als bij de Rijksmunt te Utrecht 

Nederlandse Antillen 
Postzegels, Blokjes, Boekjes, FDC's en Postzegel-
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 co. 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 de postzegels, blokjes, boekjes, 
FDC's en postzegelmapjes voor deze vastgestelde prijs 

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

SelectVStadspost 
Postzegels, Bfokjes, Boekjes van de erkende 
Stadsposten en de vier Selectposten levert 
het loket tegen nominale waarde. 

FDC's en jaarsets zijn eveneens leverbaar. 

Mocht u NIET regelmatig in Amsterdam zijn, maar bent u WEL geïnteresseerd, dan bestaat ook de mogelijkheid dat wij u 
de postzegels toezenden. Daartoe dient u lid te worden van De Croupe. Door middel van de aankoop van ten minste 

TWEE participaties in het Project De Croupe 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-bedrog te storten voor de levering 
van uw abonnement(en) en/of uw bestelling(en). 

U kunt kiezen uit toezending per 2, 3, 4 of per 6 maanden. Ook is het mogelijk uw zending(en) direct te laten versturen. 
Voor zendingen beneden 50,- Euro (= fl. 110,20) berekenen wij 5,- Euro (=fl. 11,02) verzendkosten. 

Voor informatie kunt u bellen met tel: 020-4706647 of faxen naar 020-6766754 
of schrijven naar: De Croupe, Scheldeplein 20, 1078 GR Amsterdam 
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NVPV; C.Th. Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©0725157889. 
Almelo: 
NVPV; B. Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, 
©0546861525. 
Almere: 
VPVA Almere; A.H. de Hoop
Meijer, Hilversumpad 29, 
1324 SL Almere, ©036
5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonne
weg 14, 2402 BE Alphen aan 
den Rijn, ©0172421332. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers
Bakkenes, Provincialeweg N 
128,4286 EE Almkerk, 
©0183403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C. de Graaf, 
Scheltussingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©0334752046. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad 23, 3813 KT 
Amersfoort, ©0334724131. 
Amstelveen: 
PVAmstelueen ; S. Zaal, Wol
fertvan Borsselenweg 74, 
1181 PH Amstelveen, ©020
6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©0206405039. 
Hollandia; T. Bezuyen, Voor

° burgstraat 204,1059 VD Am
<= sterdam, ©0206142947 (na 
"^ 19.00 uur). 
2 AV'De Philatelist'; D.T.H. Vos, 
■= Elpermeer 63,1025 AB Am
2 sterdam, ©0204922810. 
= ASV Shell Filatelie; J.J.M. Snel, 
2 Grevelingenmeer loi, 1447 
„ AN Purmerend, ©020
ï 6303913. 
I PVWAFilatelie; F.R. Brugman, 
2 Dissel 39,1141ZM Monnic
" kendam, ©0299654163. 

_ * « FV'Staniut8o';mw.A.C. 
7 3 2 Hoogerhuisvan Schellen, 
• " * Van Baerlestraat 

14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©0206734323, tevens faxnr. 
PV Postautomaat; H.L.J. van 
den Brink, Beethovenstraat 

1862,1077IX Amsterdam, 
©0206764098. 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord; P. van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020
6366823. 
AmsterdamBuitenveldert: 
BPC 'Verzamelze' (SVB); Henk 
Postma, Sarphatipark 16, 
1072 PA Amsterdam, ©020
6623744. 
Apeldoorn: 
NVPV; R. Staal, Elzenlaan 7, 
7313 HD Apeldoorn, ©055
3558138. 
FV 'De Globe'; P. Bakker Schut, 
K. Onnesstraat 10, 7316 LS 
Apeldoorn, ©0555222973. 
Appingedam: 
PVAppingedam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596
629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©0774731610. 
Arnhem: 
NVPV; I.E. Huiskes, Winscho
tenstraat 41, 6835 AS Arn
hem, ©0263231678. 
FV 'De Globe'; G.A. Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©0263218839. 
Assen: 
WPV Assen; Y Postuma, Vol
machtenlaan 8, 9331BL 
Norg, ©0592612413. 

B 

Baarn: 
PV Baarn; G.W. Leive, Prof. F. 
Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©0355415645. 
Badhoevedorp: 
IV Philatelica; mw. T. Ackema, 
Pr.P. Christiaanhof 5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020
6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Wesselseweg 34, 3771 PC 
Barneveld, ©0650488744. 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact'; mw. 
I.E.M. BeijerVermeulen, 
Schoolstraat 17, 4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164
234576. 
FV 'Delta Oost'; T. van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164
250041. 
Beuningen/Ewijk: 
FV'De Globe'; I.W.P.M.Kre
mers, De Ververt 1562, 6605 
AM Wijchen, ©0246417892, 
email: jam_krcmers(a) 
hotmail.com. 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk; R.v.d. Run
straatSteijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VI Beverwijk, ©0251
224978. 
DeBilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'; mw. M.A. 
v.d. Mark, Korhoenln 8, 3721 
EC Bilthoven, ©030
2290466. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpcn; A.I.M. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478531992. 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica; mw. M.I. Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172

475944
Bodegraven: 
NVPV; S. Vellekoop, Koning
inneweg 158, 2411XW Bode
graven, ©0172613475. 
Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 IG 
Borne, ©0742662682. 
Boskoop: 
NVPV; I.H. Lensink, Mendel
weg 32, 2771 TP Boskoop, 
©0172213580. 
Boxmeer: 
PHVBoxmeere.o.;H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485
571842. 
Boxtel: 
WBV; I.A.C. Schüller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411

673775
Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, 
Madame Curieplein 78,4834 
XS Breda, ©0765650278. 
Brielle: 
PV Philatelica Briclle
Westvoorne; H.G.T.M. Over
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181415640. 
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, 6961GTEer
beek, ©0313650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum e.a.; 
O. Louw, Brinklaan 152,1404 
GX Bussum, ©0356933132. 

Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251658235. 
Coevorden: 
PVCoeuorden e.o.; B. Nieborg, 
Elzenlaan 15, 7771 Dl Har
denberg, © 0523261739. 

Dalfsen: 
IV Philatelica; LT.M. Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen. 
Delden: 
PC Delden; H. Verschnüren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©0743761719. 
Delft: 

WP Dcljt; I.e. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft, ©015
2564838, email: hans
muis@casema.net. 
Delfzijl: 
PV 'De Fiuel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, De 
Wippert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573221315. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; E. Mulders, 
Archimedeslaan gbv, 1098 PT 
Amsterdam, ©0206932064. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313421220. 
Dinxperio: 
FV'De Globe'; L.A.Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperio, ©0315655010. 
Doesburg: 
FV 'De Globe'; P.J. van Krieken, 
Kloosterstraat 8, 6981 CD 
Doesburg, ©0313476486. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; J.H. Peters, G 
Grootestraat 36, 700g MI 
Doetinchem, © 0314

342773
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078
6170884. 
DPV 'De Postjoger'; J.J. Ouwer
kerk, Rozenhof ig, 3311JT 
Dordrecht, ©0786133975. 
Drachten: 
PV Drachten; I. Brouwer, Post
bus 497, 9200 AL Drachten, 
©0512514695. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; C. Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron
ten, ©0321313760. 
Drunen: 
PV'Philatron';A.C.G.van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; I.LGubbels, 
Rijdt 36, 6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
FV'DeGlobe';A.C. Dijke,De 
Ganzenpoel 50, 6932 LG 
Westervoort, ©0263115271. 

Echt: 
Phil.Ver. Echt; H. Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051LB 
Maasbracht, ©0475468369, 

email: henk_vogels(a)ya
hoo.com. 
PhVGelreGulick/Echt;?. 
Coonen,Iasmijnstraat8, 6101 
KX Echt, ©0475486144. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Evopost'; L.P.C. Smits, 
I.M. Osterlinghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil
terdinkstraat 22, 6712 EC 
Ede. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; H.I. Kuiper, Bronbeek
straat 60, 7151 EK Eibergen, 
©0545475217. 
Eindhoven: 
PCE;H.L Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499 476414. 
Philips PV; R. Arts, Hegge
ranklaan 15, 5643 BP Eindho
ven, ©0402117972. 
Eist: 
FV'De Globe'; M.B.P. Boeve, 
Rijnstraat 109,6686 MK 
Doornenburg, ©0481

425543
Emmeloord: 
IV Philatelica; I.L Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514561903. 
Emmen: 
P.V. Emmen;G. de Vries, 
Veldakkers56,784iAH 
Sleen, ©0591361814. 
Enkhuizen: 
IV Philatelica; mw. A.W.D. 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228314801. 
Enschede: 
E.P.V.; W.F.H. Bijl, Doolhof 
12, 7548 BZ Enschede, ©053
4281221. 
Epe: 
NVPV; mw. M.L. RemptRae
bel. Burg. Renkenlaan 4, 
8162 HR Epe, ©0578
627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.I.M. 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046
4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h HaringvUet, 
©0187611542. 
Goes: 
FV 'De Beuelanden'; I.A. Grim
minck, Vogelzangsweg42, 
4461NH Goes, ©0113

"7945
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Gooi & Eemland: 
NVPV, H M van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EB Hui
zen,©035-5262702. 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PV Gonnchtm e o , J A van den 
Anker, Voermanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183-
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Dekker
van Vliet, Han Hollanderweg 
130, 2807 AH Gouda, ©0182-
518549 
's-Gravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071-
5722702 
Philatelica Den Haag, Ir. P. Gle-
rura, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC 'De Krinä', L H Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079-
3510424 
Shell Te Werve, afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV'Vredestcin',mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV 's-Grauenha^e e o , J Alsem-
geest, Zwedenburg254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
IV Philatelica, D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©050-5344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, 9722 EWGronin
gen,©050-5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, vacant. 
IVPhilatelica,HJ Hoonmg, 
Halbertsmastraat48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980 
HFV 'Op Hoop Dan Zegels', L A 
Koelemij, postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©023-5244520 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatelica,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: 
PVHarderiDijken Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV 'De Philatelist', D. Kannmg, 
Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PVHcerenueen,G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugomaard e o , raw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
smg-Grens, Promenade 267, 

6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, 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 Hellcuoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181-315643 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Oms
treken', T A J Leijten, Eiken-
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492-534793, e-mail pzv-
dehelm@planet nl 
WPVHelmond,! Neggers, 
Van 't HofFstraat 4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de 
Ruit, Lod van Nassaustr 3, 
3331 BK Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473 
Hertogenbosch: 
's-Hertogenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV'Black Penni(',M L H Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FV Hilversum e o , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035 
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoekscheu)aard,Th N H 
van Leeuwen, O van Noort-
smgel II, 3262 EK Oud-
Beijerland, ©0186-617706 
Holten: 
NVPV,T Koopman, Bor-
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548-361062 
Hoogeveen: 
PC Hoogeueen, H J Ruiter, Sa-
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528-263259 
Hoogezand-Sappemeer: 
PHVHoogczand Sappemeer, 
wnd H Nieboer, Burg 
Stronkhorststraat7, 9611 EG 
Sappemeer, ©0598-393225 
Hoorn: 
NVPV Afd West-Friesland, 
J L M Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©0229-
231458 
Philatelica Hoorn e o , O J Hey-
ma. Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229-231803 

K 

Kampen: 
IV Philatelica, J G Fidder, Gal-
lestraat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatwijk/Rijnsburg, mw 
W P Blok van Duivenvoor
de, Romeinenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071-
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 
PhV'tFakteurke', H J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 
ED Khmmen, ©043-
4592797 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica,S Ligthart, 
Anna van Saksenstr 19,1723 
KR Noord-Scharwoude, 
©0226-313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27, 4141 )V Leerdara, 
©0345-616960, e-mail ver-
sluis a@worldonline nl 
Leiden: 
IVPhilatelica, R K J H e g e n -
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LWPV, Eric van Rooij, Jan de 
Weertstraat 40, 2531XH Den 
Haag, ©070-3894448 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931 RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871 
Leusden: 
WPV 'De Loupe, mw J Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhove loi , 3834 ZD Leus
den, ©033-4941823 
Lichtenvoorde: 
FV 'De Globe, mw M E A van 
Zanten-Willemsen, P C 
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, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumcrecr Maastricht, P 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
6269 AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727 
PVZmd-Limburg, A Thewis-
sen. Koningsplein loi C, 
6224 EH Maastricht, ©043-
3625194 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV'Waterland, R J Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV, H A van Krimpen, Van 
Bemmellaan 70, 2681CX 
Monster, ©0174-245049 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserlood-den Duik, Burg 
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: 
IVPhilatclica,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 lauret(5)planet nl 
FV'Nouiopost',WJM Goos-
sens, Vendeherstraat 15, 
6562 NA Groesbeek, ©024-
3974654, E mail w j m goos-
sens@chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat 35, 7576 BJ Ol
denzaal, ©0541-514243 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzand , J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117-
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe', L Mulder, 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: 
PVOotmorsum c o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD De-
nekamp, ©0541-351936 

P 

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

3068 PW Rotterdam, ®oio-
4562597 
ROVShell-Filate!ie,J Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181NJ 
Rozenburg, ©0181-216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i, 2312ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IV Philatelica, E Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ®oi8 i -
212967 
Rjjssen: 
P V Rijssen ; D Grunwald, 
Groenling 12, 7463 BJ Rijs
sen, ©0548-542669, e-mail 
d grunwald(ä)wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk, mw L Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281 AW Rijswijk, 
©070-3995105 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B G Door-
nekamp. Kwekersweg 92, 
2171DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV WcstJTiesland , P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schijndel: 
SVVP,J van Schijndel, Julia-
nastraat 3, 5482 AK Schijn
del, ©073-5474155 
Sittard: 
FVSittard e o , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Sliedrecht: 
PV'Philetica',J van Schalk, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362TBSliedrecht, 
©0184-412338 
Soest: 
P V Eemland, mw D Pimen-
tel-Gielen, Colenso 57, 3761 
GH Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica.Evd Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica,E Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599-612976 
Stichts Overkwartier: 
rv Philatelica, R Hajer, Rosa-
riumlaan 27, 3972 GE Drie-
bergen-Rijsenburg, B0343-
517555-

T 

Terneuzen: 
FV'Het Watermerk, A H de 
Ridder, Lingestraat 5,4535 
EP Terneuzen, ©0115-
697125 
PVZceuwsch-Vlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelmckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
648618 
Tiel: 
PhilatelistenclubTicl.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 
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u 
uithoorn: 
Fil.Ver. Uithoorn ; J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uit
hoorn, ©0297-563646. 
Utrecht: 
UPhV; J. van der Meulen, El-
bedreef 125, 3562 BN 
Utrecht, ©030-2613733. 
PV Utrecht; G. Hamoen, Mere-
veldlaan 9, 3454 CA De 
Meern, ©030-6663166. 

V 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat9, 
636gBVSimpelveId. 
Varsseveld: 
FV'DcGlobe'; 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. 
Veenendaah 
FV 'De Globe'; CA. Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX 
Veenendaal, ©0318-515062. 
PV 'Frimarket'; E. de Blauw, 
't Melkhuis 40, 3902 GW 
Veenendaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PCGroot-Veldhouen; J.J.J. Del-
trap, De Wever 9, 5505 AT 
Veldhoven, ©040-2534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venio: 
P.V.'PhilaVenlo'; 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: 
Vlissmgse 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: 
IVPhilatclica; 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. Vólkerstraat 
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: 
PVWeesp e.o.; J.P.J. van Locke
ren, G.H. Breitnerstr. 20, 
1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IV Philatelica; J. de Koning, 
Schoonhout 116, 4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
[VPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg ig, 1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilotelica; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWmsume.0.;O. Hof, De 
Pollen 41, 9989 BZ WarfFum, 
©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: 
FV Wijk bij Duurstede; F.J. van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
®0343-573979ofo6-
51079947. 

IJ 

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

Z 

Zaanstad: 
WZPV 'De Posthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541 RH. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraai], 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZecu)oldc;G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GRZeewoI-
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000; 
J.W.K. Fros, Laan van Vol-
lenhove 2411, 3706 HG Zeist, 
©030-6977309. 

Filaquiz 
Wat weet u van postze
gels? Test uw kennis en 
beantwoord onderstaan
de vragen. Spiek zo min 
mogelijk in de catalogus. 
De oplossingen staan op 
pagina 763. 

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

2. Eigenzinnig 
In welk jaar kwamen er 
voor het eerst Nederland
se Europazegels uit met 
een eigen (dus niet-ge-
meenschappelijk) ont
werp? 
a. 1957 
b.1981 
c. 1985 

Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emma-
straat 29, 6673 XA Andelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'DeGlobe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouujen Duiucland; 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: 
IV Philatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WBZuidla-
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zujartsluis e.o.; 
R. Reijnders, Regenboog
straat 3,8061 GL Hasselt, 
©038-4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrecht e o ; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZu;olle;Th. H.vanBeek, 
Leliestraat 142, 8012 BV 
Zwolle, ©038-4210855. 

3. Verdraaid! 
Hierboven ziet u het mid
dendeel van de UPU-ze-
gel uit 1949. Hoeveel gra
den is het embleem 'met 
de klok mee' gedraaid? 
a. 90 b. 180 c. 270 

4. Uitgemolken 
Hoeveel koeien staan er 
op de beroemde 'koetjes
zegel' uit 1974? 

5. Foutje 
Met onderstaande Neder
landse zegel is iets mis; 
kunt u zeggen wat? 

Filahumor . door H. van Dalen, Westendorp 

NEE, DAAR HEB IK 
NU GEEN Z I N I N 

ALS IK JOU WAS NAM 
IK EEN ANDERE KAPPER 

IK DACHT IN DE WINKEL 
AL:'DIE IS TE KLEIN' 
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400 JAAR BETREKKINGEN 
TUSSEN NEDERLAND EN JAPAN 

Komgskwestie ^oJQor geleden mor dromotisch hoogtepunt 
D O O R A . VAN DER K U I J P , R O T T E R D A M 

IN S A M E N W E R K I N G MET D. V E E N S T R A , B U I T E N P O S T . 

Nederland heeft een rijke ge
schiedenis als handelsnatie. 
Vanuit het verleden is die vooral 
bepaald door onze ligging aan 
zee. Behalve Portugal en Spanje 
bracht ook Nederland heel wat 
bekende zeevaarders voort, die 
voor ons land barre reizen naar 
verre landen maakten, omdat 
handelslui daar ongekende kan
sen zagen liggen. Nederland 
drukte zijn stempel op andere 
landen, en niet alleen door kolo-
nisatiedrang. Die invloed zien 
we bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, 
waar het Zuid-Afrikaans nauwe 
verwantschap toont met het 
Nederlands. Toch had het ont
dekken van nieuwe landen en 
gebieden altijd ten doel han
delsbetrekkingen aan te kno
pen. Het kleine Nederland wist 
op deze manier al eeuwen gele
den zijn naam als belangrijke 
handelsnatie te vestigen. Het 
was vooral de Verenigde Oost-
Indische Compagnie, de VOC 
(1602-1800), d i e - e n dat dan 

Kroonprins Willem Alexander ging er in april voor naar 

Japan, maar onze PTT vond de herdenking '400 jaar 

betrekkingen tussen Nederland en Japan' geen aparte 

postzegelemissie waard - ten onrechte, volgens velen. De 

auteur van dit artikel vertelt hoe het allemaal begon, hoe 

de betrekkingen zich ontwikkelden en hoe de twee landen 

tegenwoordig met elkaar omgaan. 

met name in de zeventiende 
eeuw - de handel in de Archipel 
van het Verre Oosten deed 
bloeien. 

VOORGESCHIEDENIS 
Ook vóór de oprichting van de 
VOC was ons land overigens al 
actiefop de wereldzeeën. Vóór 
1600 waren al verschillende vlo
ten uitgerust, die naar Indië 
zeilden via de zuidelijke route. 
Volgens de Hollandse cartogra-
fen zoals Petrus Plancius en 
Willem Jansz. Bleau, waren vier 
routes mogelijk naar het Verre 
Oosten. Het ronden van Kaap 
de Goede Hoop was bekend. 
De route via de Straat Magelha-
es was een andere mogelijk
heid. De twee andere wegen -
routes in noordoostelijke en 
noordwestelijke richting -
moesten nog gevonden wor
den. De noordoostelijke tocht 
van Barentsz en Heemskerk is 
door de overwintering op Nova 
Zembla bekend geworden. Een 

Volgens Plancius (boven) en 
Blaeu (rechts) kon het Verre 
Oosten met vier routes worden 
bereikt 

Onder: de Portugezen waren nog voorde Hollanders actiefin Nederlands-indie 
Veel stelde hun macht echter niet meer voor, zo bleek toen het tot rechtstreekse 
confrontaties tussen Portugezen en Hollanders kwam 

Rechts- Barentsz en 
Heemskerk ondernamen 

een poging het Verre 
Oosten via de noord

oostelijke route te 
bereiken. 

Rechts' Cornells de 
Houtman bereikte Indie 
in 1^95 via Kaap de Goe

de Hoop. 

BIJ de verovering van een Portugese 
kraak in de Straat van Malakka werd 
Chinees porselein buitgemaakt. 

736 
Boven- de term 'kraakporselein' is ont 
leend aan het scheepstype waarmee 
het aardewerk werd vervoerd: caraque 



belangrijke stimulans voor het 
sturen van schepen naar de In
dische wateren was de informa
tie die Jan Huyghen van Lin
schoten verschafte. Hij verbleef 
van 1583 tot 1589 In Goa, waar 
hij in dienst was van de Portu
gezen. Bij zijn terugkeer publi
ceerde hij Rheyjsgeschrifi, een 
boek met vaarinstructies en Iti
nerario, een reisbeschrijving. 
Het waren Amsterdamse koop
lieden die de eerste expeditie 
naar de Oost mogelijk maakten. 
In 1595 bereikte Cornells de 
Houtman vla Kaap de Goede 
Hoop het veelbelovende Indië; 
dezelfde Houtman bracht voor 
het eerst specerijen naar Hol
land. De kosten waren enorm 
geweest, maar de tocht bewees 
dat deze handel, met uitsluiting 
van de Portugezen, mogelijk 
was. Portugal was in deze stre
ken al meer dan honderd jaar 
actief geweest. Bovendien had
den de Hollanders ervaren, dat 
de machtvan Portugal In IndIë 
niet zoveel voorstelde. Een paar 
flinke Hollandse zeelieden kon
den het zonder moeite opne
men tegen een overmacht aan 
Portugezen. Dit was gebleken 
bij de verovering van een Portu
gese caraque fkraak) in de 
Straat van Malakka. De Portu
gees was op weg naar van Chi
na via Goa naar Europa met 
aan boord de jaarlijkse lading 
goederen afkomstig uit China 
en Japan. De gehele lading, 
waaronder Chinees porselein, 
viel In handen van de Hollan
ders. Die wisten bij terugkomst 
in Holland met deze buit een 
enorme opbrengst te realiseren. 
Tegenwoordig komen we de 

naam 'kraakporselein' nog wel 
eens tegen op grote kunst en 
antiekveilingen. 

ROTTERDAMSE EXPEDITIE 
Ook Rotterdamse kooplieden 
hadden zich laten besmetten 
met de 'specerijenkoorts'; er 
viel dan ook veel geld te verdie
nen in de specerijenhandel. 
Dus werd een vloot van vijf 
schepen uitgerust om de reis 
langs de westelijke route, via 
Straat Magelhaes, naar het Ver
re Oosten te maken. De eerste 
doelstelling was het handel drij
ven in de Oost, maar een twee
de en veelbelovende mogelijk
heid was het toebrengen van 
schade aan de ZuidAmerikaan
se bezittingen van Nederlands 
grote vijand Spanje. We mogen 
dit gewoon zeeroverij noemen; 
'koopvaart' en 'kaapvaart' ver
schillen tenslotte maar twee let
ters van elkaar. De handelsreis 
werd ondernomen met vijf 
schepen met de namen Hoop, 
Liefde, Geloof, Trouw en De Blif 
de Boodschap. Als expeditielei
ders werden aangenomen Jac
ques Mahu en Simon de Cor

des. Ook lukte het een aantal 
zeelieden met ervaring op de 
vaart naar het Verre Oosten aan 
te trekken. In totaal gingen 494 
mannen mee. De kaarten die 
men ter beschikking had, waren 
die van Jan Huygen van Lin
schoten. De schepen verlieten 
de haven van Rotterdam op 27 
juni 1598. 
Erg voorspoedig verliep de reis 
niet. Het duurde maanden voor 
men Straat Magelhaes gepas
seerd was. Eén van de schepen, 
de Geloof onder schipper Se
bald de 'Weert, moest zelfs te
rugkeren; het wist met een bijna 
uitgehongerde bemanning met 
grote moeite Nederland weer te 
bereiken. De leider van de expe
ditie, Jacques Mahu, overleed 
zelfs nog voor aankomst in 
Straat Magelhaes. Op de terug
tocht werden drie eilandjes ten 
noordwesten van de tegen
woordige Falklandeilanden ont
dekt. Zij werden genoemd naar 
schipper de Weert. De vier an
dere schepen raakten vers
trooid In de Stille Oceaan. De 
Blijde Boodschap moest zich in 
Chili op genade of ongenade 

aan de Spanjaarden overgeven; 
de bemanning werd gevangen 
genomen. Ze brachten het er in 
ieder geval levend vanaf Enkele 
jaren later werden zij uitgewis
seld tegen Spaanse gevangenen 
In Europa, die in 1600 bij de 
Slag van Nieuwpoort In Neder
landse handen waren gevallen. 
Het schip Trouw kwam welis
waar in Indië aan, maar van de 
bemanning overleefden maar 
weinigen de tocht. Op het ei
land Ternate vermoordden de 
Portugezen het grootste deel 
van de overlevenden. De Portu
gezen, die overal ter wereld 
door de Hollanders werden ver
drongen, namen op deze ma
nier wraak. Van de Hoop werd 
niets meer vernomen, tenzij ge
loof mag worden gehecht aan 
geruchten die Amerikaanse 
zendelingen op Hawaii'ruim 
tweehonderd jaar later te horen 
kregen. Er zouden blonde reu
zen uit de zee zijn gekomen en 
op de eilanden zijn gebleven. In 
ieder geval kwamen bij sommi
ge inboorlingen wel blauwe 
ogen voor. Het harde bewijs 
kan ook nu nog niet geleverd 
worden, maar voor Nederlan
ders Is het een leuk verhaal om 
te geloven. 

DE LIEFDE IN JAPAN 
Het vijfde schip, de Liefde wist 
ternauwernood de kust van Ja
pan te bereiken. Het vaartuig, 
dat Jacob Jansz. Quackernaeck 
als kapitein had, spoelde op 19 
april 1600 letterlijk aan op de 
kust van Kyushu, dicht bij de 
stad Beppu. De uitgeputte be
manning had in ieder geval 
land bereikt. Slechts zes zeelui 
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ven: de Amsterdam

se Oostirtdievaarder 
'De Hoop', hier heel 
toepassehjk  bij Kaap 
de Goede Hoop. 

Links: Spanjaarden 
waren 450jaar geleden 
heer en meester langs 
de kust van Chili. 

> jAaNmDtAi.T0U'K,vmiLE(mi7t'i ffl 
Qibtfiraäw dr Ja: lilus iMjtnnn — 

Linksboven: Cordes en De 
Mahu leidden een handels

expeditie van vijf schepen die in 
westelijke richting voeren. 
Boven, de gebruikte kaarten 
waren vrij primitief. 
Links: tijdens de westelijke ex

peditie werden de huidige Falk

landeilanden ontdekt. 
Onder: de rede van Beppu, aan 
de kust van Kyushu, de plaats 
waarde bemanning van 'De 
Liefde' aan land spoelde. 



waren nog in staat te lopen. Eén 
van de vierentwintig overleven
den was Jan joosten, naar wie 
in Tokio in de buurt van het 
Centraal Station een straat is 
vernoemd; dat station vertoont 
een grote gelijkenis met het 
Centraal Station in Amsterdam. 
Oorspronkelijk werd zijn naam 
als Yayosu geschreven; in de 
loop van de tyd werd dat het 
ook nu nog gebruikte Yaesu. 
Aan de Liefde is in dezelfde 
straat een bronzen monument 
opgedragen; het werd in 1980 
door de toenmalige minister
president Ruud Lubbers aan de 
Japanners aangeboden. 
Een groot deel van de inventaris 
van het schip werd gestolen 
door de kustbewoners, maar de 
nog aan boord aanwezige wa
pens kregen grote belangstel
ling van de Japanse shogun To-
kugawa. De sedert 1560 in Ja
pan gevestigde Portugezen 
trachtten de Japanners er van te 
overtuigen dat deze roodharige 
barbaren ordinaire zeerovers 
waren. De Japanners begrepen 
echter snel dat deze westerlin
gen anders waren dan de Portu
gezen. Een belangrijke rol werd 
daarbij vervuld door de stuur
man, de Engelsman William 
Adams, die goed stond aange
schreven bij de shogun. De Lief
de werd voor nog een paar toch
ten gebruikt, maar leed uitein
delijk schipbreuk. De kannonen 
van de Liefde in combinatie met 
hun Hollandse kanonniers ga
ven de sinogun de kans in een 
oorlog op een snelle manier 
met zijn tegenstanders af te re
kenen. Van het schip werden 
niet alleen de wapens, maar 

ook het hekbeeld geborgen. Dit 
beeld stelt Erasmus voor; een 
verwijzing naar de vorige naam 
van het schip. De Japanners 
dachten echter een of ander 
heiligenbeeld in handen te heb
ben; daarom werd het beeld in 
het keizerlijk paleis bewaard. 
Pas in 1929 werd duidelijk dat 
het om een beeld van de Neder
landse humanist ging. Ter gele
genheid van de Erasmusher-
denkingin museum Boymans 
in 1936 mocht het beeld voor 
korte tijd naar Rotterdam terug
keren. Een paar jaar geleden 
was het beeld ook te oewonde-
ren in het Maritiem Museum 
aan de Leuvehaven in Rotter
dam. 
Gelukkig zag de Japanse PTT-
in tegenstelling tot de onze -
wèl aanleiding tot de uitgifte 
van twee (samenhangende) ze
gels op 19 april. Het zijn thema
tisch gezien heel aantrekkelijk 
zegels meteen duidelijk histori
sche achtergrond. Op de linker
zegel van 80 y. is de Liefde afge
beeld naar een gravure uit het 
boek 'Rheysgeschrift' van J.H. 
van Linschoten. De Liefde is ook 

afgebeeld op één van de twee 
bij deze uitgifte behorende 
stempels. Interessant is dat bei
de zegels zijn voorzien van een 
omschrijving van het doel van 
de uitgifte in de Nederlandse 
taal: 400 jaar Japan-Nederland. 

HOLLAND EN DECIMA 
De shogun Tokugawa liet zich 
op handels- en maritiem gebied 
adviseren door de Hollanders. 
Die kregen in 1603 zelfs op
dracht om hun landgenoten in 
Patani op het schiereiland Ma
lakka uit te nodigen voor han
delscontacten met Japan. Bij 
deze gelegenheid werd de han
delspas verleend, die aan geen 
enkel ander land meer werd 
aangeboden en die de Hollan
ders exclusieve rechten en be
scherming gaf Onder het gou-
verneur-generaalschap van An
thony van Diemen werden ver
kenningstochten gemaakt in de 
omgeving van Japan. De later 
bekend geworden ontdekker 
van Nieuw-Zeeland, Abel Tas-
man, heeft m de omgeving van 
Japan een vergeefse poging ge
daan de legendarische goud- en 

zilvereilanden te vinden. Een 
andere Hollander, de stuurman 
Francois Jacobsz Visscher, was 
eerder door de VOC naar Japan 
gestuurd om de Japanners op 
één van hun expedities te assi
steren als kaartmaker. Later 
werkten deze twee Nederlan
ders samen bij een ontdek
kingstocht rond Australië. 
De machthebbers in Japan had
den omstreeks 1640 de Portu
gezen het land uitgezet uit 
vrees voor de bekeringsdrang 
van vooral de Jezuïeten. Het rijk 
werd voorgoed gesloten voor 
buitenlanders. Alleen de Hol
landers kregen nog de gelegen
heid handelte drijven op een 
kunstmatig eilandje van hon
derdtwintig bij vijfenzeventig 
meter bij Nagasaki: Decima. De 
voorwaarden waren streng en 
soms vernederend, maar zo
lang er winst viel te behalen, 
bleven de Hollanders aanwezig. 
Eén van de verplichtingen was 
het jaarlijkse bezoek aan de sho
gun in Edo (Tokio). Bij deze ge
legenheid was het gebruikelijk 
geschenken aan te bieden, 
meestal in de vorm van exoti
sche dieren. Er werd een collec
tie dieren aangevoerd, waarop 
een hedendaagse dierentuin ja
loers zou zijn: onder andere ka
melen, zebra's, casuarissen en 
zelfs olifanten. Eén van de 
meest omstreden geschenken 
waren de Perzische hengsten. 
Door hun grijze kleur werden ze 
door de shogun niet gewaar
deerd. De aangeboden zebra's 
werden tijdelijk opgetuigd met 
echte paardestaarten, aange
zien de kwastjes waarmee deze 
dieren gewoonlijk door het le-

2ege\ van St Helena met een aflteelding 
van geschut van 'De Witte Leeuw'; de 
Japanse shogun Tokugawa had grote 
belangstelling voor zulke wapens. 

Het kunstmatige eilandje 
Decima mat hondertwintig 
bij vijfenzeventig meter. 

Op de linkerzegel van dit Japanse paartje is het 
schip 'De Liefde' afgebeeld naar gravure uit 
'Rheysgeschrift' vanj H van Linschoten 

Abel Tasman ondernam nabij Japan 
een vergeefse poging om de legendari
sche goud- en zilvereilanden te vinden. 

De Hollanders in Patani op Ma
lakka werden uitgenodigd tot het 
aanknopen van handelscontacten 
metjapan. 

Tot de geschenken die de Hollan
ders aan de shogun in Edo (To
kio) aanboden behoorden zebra's 
(links) en hengsten (onder) 
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ven moeten, niet de goedkeu
ring kregen van de hoffunctio
narissen. Een wèl geaccepteer
de struisvogel was de eerste 
dag aan het hof al dood. Het 
arme dier voelde zich zo opge
jaagd door de overweldigende 
belangstelling, dat hij bij een 
hoge sprong zijn nek brak - ein
de struisvogel dus. In 1802 
werd een orang-oetang als ge
schenk aangevoerd, maar het 
dier stierf helaas bij aankomst 
op Decima. Overigens gold aan 
het Japanse hof de opvatting 
dat de Hollanders toch maar 
blij mochten zijn, dat ze in staat 
werden gesteld geschenken aan 
de shogun aan te bieden. Als te-
gengeschenk werden door het 
Japanse hof zogenaamde Ja
panse rokken aangeboden. 
Deze herenkleding was de oer
vorm van de kamerjas zoals wij 
die kennen. Het naar Japan ver
wijzende woord jopod vinden 
we bij ons nog terug in de da-
meskleding. 
Japan was de belangrijkste leve
rancier van de metalen koper, 
zilver en goud, onmisbaar om 
in de Oost handel te kunnen 
drijven. De Indiërs en Chinezen 
hadden aan de Europese artike
len weinig behoefte, zodat het 
Japanse muntgeld voor de VOC 
onontbeerlijk was om in de 
Oost de in Europa zo begeerde 
producten te kunnen betalen. 
Echte luxe artikelen zoals lak-
werk en porselein waren zeer 
gevraagd in Europa. Helaas wa
ren die artikelen maar in be
perkte aantallen beschikbaar. 
De voor Japan aangevoerde 
goederen bestonden voor het 
grootste deel uit specerijen (uit 

Indië), zijde (uit China) en her-
tevellen (uit Siam en Formosa). 
De goederen werden voor het 
grootste deel betaald met Ja
pans geld. De VOC handelde in 
die tijd dus al als een tegen
woordige 'multinational. 
Door de Hollanders toe te laten 
bleefvoor de Japanners nog 
een venster op de wereld ge
richt, zodat de moderne ontwik
kelingen toch tot het overigens 
afgesloten land konden door
dringen. Aan de VOC werd ver
zocht deskundigen te sturen die 
de Japanners konden onderwij
zen. Een vroege vorm van ont
wikkelingshulp! Enige namen 
van deze deskundigen zijn nog 
steeds bekend. Thunberg, een 
Zweedse wetenschapper in 
dienst van de VOC, de opvolger 
van de beroemde botanicus 
Linnaeus, verbleef enige jaren 
in Japan. Hij stelde het eerste 
werk over de Japanse flora en 
fauna samen. Na deze Zweed 
kwam de Duitser Philipp Franz 
von Siebold (1796-1866). Deze 
arts, ook in dienst van ae VOC, 
legde de plantentuin op Deci
ma aan, die later in Leiden werd 
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Brief 
van 
Batavia 
naar 
Decima 
(i860) 

voorgezet. Zijn belangrijkste 
prestatie was het verzenden van 
zaden van de theeplanten, die 
in goede orde in Batavia aan
kwamen en daar voor de eerste 
theetuinen zorgden. Als arts 
verrichtte hij als eerste in Japan 
pokkenvaccinaties. Hij liet de 
Japanners kennis maken met 
de Europese kennis over verlos
kunde en de daarbij behorende 
instrumenten. Latere weten

schappers vernoemden uit ach
ting voor deze pionier in totaal 
achttien planten naar Von Sie
bold. Zelf gaf hij aan de blauwe 
hortensia de naam van zijn Ja
panse vrouw Otaku: Hydrangea 
otaksa.Weel Aziatische planten 
die tegenwoordig in Europese 
tuinen voorkomen, zoals pioen
rozen en lelies, zijn oorspronke
lijk afkomstig uit de plantentuin 
die Von Siebold in Leiden liet 
aanleggen. De plaats van deze 
botanische tuin vinden we nog 
terug in twee Leidse straatna
men, de Sieboldstraat en de De-
cimastraat. 
In 1804 bracht de Russische ka
pitein Von Kruzenstern een be
zoek aan Decima. Het schip de 
Kruzenstern, genoemd naar 
deze Russiscne zeeman en ont
dekker, is afgebeeld op één van 
de zegels in net velletje ' lox Sail 
Amsterdam 2000'. Bij dit be
zoek vervulde het Nederlandse 
'opperhoofd' Hendrik van der 

De struisvogel die de 
l-lollanders aan de slio-
gun aanboden legde me
teen het loodje. 

De VOC had eigen munten (mun 
ten), maar voor de handel met ja
pan waren Japanse munten toch 
onontbeerlijk. Hertevellen uit Siam (boven) behoor

den tot de belangrijkste importartike-
len van Japan. 

Zaden van theeplanten uit Japan werden 
verscheept naar Batavia; ze werden ge
bruikt om er de Indische theetuinen mee 
aan te leggen. 

Linksonder: een naar Philipp Franz von Siebold vernoemde 
bloem. Deze Duitse, in VOC-dienst werkende arts (rechts
onder) verrichtte als eerste in Japan pokkenvaccinaties. 

De voor de VOC werkende Zweedse botanicus 
Thunberg verbleef een aantal jaren in Japan. 

De Amerikaanse brik 'Pickering' redde in 1S19 een 
aantal Hollandse schipbreukelingen van de 'Evert-
sen'. Onder hen Van der Doeff, die na veertien ja
ren in Japan naar zijn vaderland terugkeerde. 



Doeff (lyyy-i^SS) s^" bemidde
lende rol bij de onderhandelin
gen met de Japanners met als 
doel de openstelling van de ha
ven Nagasaki. Voor het officiële 
bezoek van de Russen aan de 
gouverneur van Nagasaki stel
de Doeff zelfs zijn norimo 
(draagstoel) ter beschikking. 
Tijdens de Napoleontische tijd 
was Decima één van de weinige 
plaatsen ter wereld waar de Ne
derlandse vlag nog wapperde. 
Zelfs een poging van de Engels
man Raffles, de gouverneur van 
Malakka, om met twee oorlogs
schepen Decima over te ne
men, mislukte. Nederlandse 
schepen moesten bij de nade
ring van Nagasaki alle aan 
boord zijnde Nederlandse vlag
gen voeren, om elke twijfel om
trent de nationaliteit van het 
schip uit te sluiten. 
Met een passend gevoel voor 
geschiedenis vatten de Japan
ners al in 1922 het plan op om 
Decima geheel te restaureren. 
Daar kwam en komt kennelijk 
heel wat bij kijken, want men 
verwacht dat Decima pas omst
reeks 2010 in zijn oude glorie 
zal zijn hersteld. 
Op de rechterzegel van 80 y. 
van de Japanse uitgifte is een 
Hollandse man afgebeeld, een 
detail van een Japanse prent uit 
het gemeentemuseum van 
Kobe. De titel van de prent is 
'Hollandse kapitein met ma
troos en Indische slaaf. Deze 
kapitein is ook afgebeeld op één 
van de stempels. Best een leuk 
plaatje, maar historisch gezien 
interessanter is de afbeelding 
van Decima uit het gemeente
museum van Nagasaki, die 

Links: een voorbeeld van 
'culturele uitwisseling' 
met Japan; op deze Ne
derlandse IS 'De acteur 
Ichikawa Ebizo IV' - een 
bekend werk van de Ja
panse kunstenaar Toshu-
sai Sharaku afgebeeld. 

Links en 
rechts: 
Japanse 
postzegels 
die hetzelf
de portret 

dient als ondergrond op beide 
zegels. 

OPEN VOOR DE REST 
VAN DE WERELD 
Pas in 1853 moest Japan toege

ven aan de Amerikaanse druk 
om het land open te stellen 
voor het buitenland. Een Ameri
kaans marine-eskader onder ge
zag van commodore M. Perry 
dreigde met gewelddadig ingrij

pen, als de Japanse havens niet 
voor de Amerikanen zouden 
worden opengesteld. Tijdens de 
onderhandelingen moestalles 
worden vertaald in het Neder
lands en daarna in het Japans. 
Andere talen had men immers 
in Japan nooit gehoord. Het 
openstellen van havens zoals 
die van Yokohama hield in dat 
er een eind kwam aan het grote 
belang van Nagasaki en dus 
ook van Decima. Een nieuw Ne
derlands gezantschap werd in 
maart 1883 in Tokio gevestigd. 
Dit betekende het einde voor de 
handelspost op Decima. 
De komst van andere westerse 
landen maakte ook een eind 
aan de Nederlandse invloed, of
schoon in de eerste tijd na de 
openstelling nog van de Hollan
ders werd geleerd. Het rader-
stoomschip Soembingwerd in 
1855 door koning Willem III aan 
de Japanse keizer aangeboden, 
hetgeen later in Nederland nog 
een politieke rel zou veroorza
ken. Het eerste Japanse oor
logsschip kreeg de naam Nanko 
Maru. Op dit schip werd ook 
voor het eerst de Japanse vlag -
een rode zon op een wit veld -
gevoerd. Ditdundoek was uit
gekozen dooreen Nederlands 
marineofficier. Japan had in de 
twee eeuwen van zijn afzonde
ring geen zeewaardig schip ge
had; vandaar dat er ook geen 
behoefte bestond aan een na
tionale vlag. Japan bestelde in 
Nederland een nieuw model 
schip met schroefaandrijvmg. 
Dit werd bij aankomst in Japan 
in 1857 ingezet op de lijn met de 
Verenigde Staten. De naam van 
dit schip was Kanrin Maru; het 

Onder: 'hoe de ene reus (Anton Ceesink) de an
dere (Japan) versloeg': de boomlange Utrechter 
won als eerste niet-Japanner in 1961 het wereld
kampioenschapjudo. Driejaar later werd hij 
zeifi Olympisch kampioen, nota bene in de Ja-

De Hollandse benniddelaar in Japan, Van der Doeff, 
stelde zijn 'norimo' (draagstoel) ter beschikking toen 
de Russen een officieel bezoek aan Nagasaki brachten. 

Het eerste Japanse oorlogsschip kreeg de 
naam 'Nanko Maru'; het staat rechtsboven 
op deze zegel afgebeeld 

De Japanse deelname aan de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam 
was belangrijk genoeg om er deze Japanse postzegels aan te wijden. 

Het ontwerp van de Japanse vlag 
was gebaseerd op een idee van een 
Nederlandse marineofficier. 



vaartuig is vereeuwigd op een 
Japanse zegel uit i960. Uit één 
van de fabrieken die op stoom
kracht werkte kwam later de 
Mitsubishionderneming voort. 
De openstelling van Japan had 
nog een ander gevolg. In Euro
pa ontstond enorme belangstel
ling voor Japanse kunst. Zelfs 
Vincent van Gogh waagde zich 
aan Japanse onderwerpen. Ook 
PTT Post had dit jaar oog voor 
de Japanse kunst. In het velletje 
'200 jaar Rijksmuseum' is een 
zegel opgenomen met een af
beelding van een Japanse hout
snede uit 1794. 

MADE IN JAPAN 
Na eeuwenlang in een isole
ment te hebben verkeerd ont
wikkelde Japan zich vooral na 
de Tweede Wereldoorlog als 
een wereldnatie. Die ontwikke
ling was al vóón940opgang 
gekomen, maar economisch 
gebied gezien plaatste Japan 
zich vooral na 1945 in de rij van 
de grootste industrielanden. De 
aanduiding Made in Japan zou 
in de afgelopen halve eeuw ook 
voor de Nederlandse consu
ment een bekend begrip wor
den. 
Grote zowel als kleine bedrijven 
in ons land ondervonden de in
vloed van de groeiende import 
van Japanse producten, waar
onder auto's en consumentene
lektronica. In veel plaatsen in 
ons land zijn nu Japanse bedrij
ven gevestigd. De Japanse in
dustrie slaagt er zelfs bij herha
ling in de Nederlandse jeugd in 
de ban te brengen van nieuwe 
speelgoedtrends, zoals op dit 
moment Pokémon. 

DE ENE REUS VERSLAAT 
DE ANDERE 
Ook op sportgebied werd door 
Japan flink gepresteerd. Tijdens 
de Olympische Spelen van Am
sterdam in 1928 behaalden Ja
panse sporters diverse medail
les behaald. Maareen gebeurte
nis met het effect van een aard
beving was dat een Nederlander 
wereld en Olympisch kam
pioen judo  de Japanse sport
specialiteit bij uitstek  werd. Als 
eerste nietJapanner won judo
ka Anton Geesink in 1961 de 
wereldtitel alle categorieën. Die 
titel prolongeerde hij in 1964 in 
Tokio, waar hij in hetzelfde jaar 
op de Olympische Spelen de 
gouden medailles won in alle 
categorieën. Zo versloeg een 
Nederlandse 'reus' de Japanse 
judo'reuzen'! 

DE TWEEDE WERELDOORLOG 
Voor veel Nederlanders vormt 
de herinnering aan de Japanse 
oorlogshandelingen in de Stille 
Zuidzee nog steeds een zwarte 
bladzijde in hun leven. Maar 
ook voor anderen zal de naam 
van Japan vooral in herinnering 

blijven door de aanval op de 
Amerikaanse marinebasis Pearl 
Harbour op 8 december 1941. 
De marinedeskundigen die in 
de jaren zestiger van de negen
tiende eeuw de Japanners de 
kennis bijbrachten een zee
macht op te bouwen, hebben 
gelukkig niet meegemaakt hoe 
de Japanse marine in 1942 een 
Nederlands smaldeel vernietig
de in de Slag in de Javazee. De 
daarop volgende bezetting van 
NederlandsIndië leverde overi
jens wel een interessant filate
istisch gebied op, een specia

lisme waar in onze tijd nog veel 
verzamelaars mee bezig zijn. 
Pas nadat er atoombommen 
waren gevallen op de Japanse 
steden Hiroshima (6 augustus 
1945) en Nagasaki (9 augustus 
1945) was Japan op 14 augustus 
1945 bereid de strijd te staken. 
Deze gebeurtenissen werden 
afgebeeld op 21 april op drie ze
gels in de negende serie van de 
Japanse millenniumreeks. 

HOLLAND IN JAPAN 
Na een verblijf van ruim 250 
iaar verlieten de Nederlanders 

Nederland  het land dat de Japanners ooit hielp 
een zeennacht op te bouwen  kwam tijdens de 
Tweede Wereloorlog tijdens de Slag in de Java

zee oog in oog te staan met zijn vroegere han

delspartner. 

Decima. Na de machtswisse
ling van shogun naar keizer was 
het omstreeTcs 1870 met de Ne
derlandse invloed in Japan ge
daan. Maar ons land kwam nog 
een keer terug, een feit dat we 
danken aan de Japanner Yos
hikuni Kamichika. Een bezoek 
aan ons land in 1979 inspireer
de hem om een nieuw stukje 
Holland in Japan te bouwen. 
Het resultaat was de stichting 
van het Holland Village in Seini 
aan de Omura Baai, ongeveer 
35 km van Nagasaki. Dit dorp 
werd geopendf in juli 1983. Maar 
daar liet Kamichika het niet bij. 
In 1988 begon op een terrein 
van 152 hectare de aanleg van 
het themapark Huis ten Bosch. 
Op 25 maart 1992 werd het park 
geopend. 
In dit stukje Nederland in het 
verre oosten kunnen Japanse 
toeristen een voorschotje ne
men op een bezoek aan ons 
land. Bezienswaardigheden zo
als de Utrechtse Dom, Wasse
naar, Spakenburg, Breukelen, 
Kinderdijk, en dergelijke zijn de 
trekpleisters in deze imitatie 
van ons land. Daarmee is de cir
kel min of meer gesloten. 
Vierhonderd jaar geleden ont
stond een handelsrelatie tussen 
Japan en ons land. En nu, na 
vier eeuwen, zorgt Holland Vil
lage er voor dat ons land  en 
dan met name de economisch 
gezien zo belangrijke toeriste
nindustrie  van de goede rela
ties tussen de twee landen pro
fiteert. Dankzij al die Japanse 
toeristen wordt de grote han
delsimport van de vele Japanse 
producten voor een deel ge
compenseerd. 

Een opmerkelijk gezicht: de Utrechtse dom die 
boven een rijtje Amsterdamse grachtenpanden 

uittorent. Toch is het geen fotomontage, het 
gaat om een foto van een gedeelte van 'Holland 

Village' in Seihi, Japan. 
(foto: Ted van Keulen, Tuil en 't Waal) 
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SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

NEDERLAND 

Boekje 62 - RouuJzeflelboek 
Elders in dit nummer is 
ongetwijfeld meer infor
matie te vinden over het 
op 10 oktober verschenen 
boekje 'Vijf voor de na
tuur' (met twee bedreig
de diersoorten), nummer 
62 in de reeks sinds 1964. 
Al eerder liet ik in deze 
rubriek weten er niet om
heen te kunnen de vijftig 
zelfklevende zegels be
vattende 'vouwbladen' 
ook als postzegelboekjes 
te betitelen. We kenden 
er al drie: 'Vijftig voor uw 
brieven', 'Vijftig voor een 
kaart' en 'Vijftig voor de 
baby'. Zover mij bekend 
worden ze door weinigen 
verzameld. Niet gek na
tuurlijk, want erg aan
trekkelijk is zo'n vel met 
allemaal dezelfde zegels 
natuurlijk niet - om over 
de prijs nog maar te zwij
gen. De NVPH wil het 
verzamelen ervan ook 
niet aanmoedigen: ze 
zijn niet in het boekjes-
deel te vinden. 
Enfin, op 10 oktober ver
scheen er opnieuw zo'n 
vouwboekje: 'Vijftig voor 
uw rouwbrieven'. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Herdrukken 
Van het vorig jaar ver
schenen boekje met tien 
zegels van 45c. 'Bloemen 
in het kustgebied' zijn in
middels twee herdrukken 
verschenen. Op de kaft 
van beide staat reclame 
voor personalised stamps, 
postzegels met een plaat
je van jezelf ernaast. Net 
als bij de boekjes uit iggg 
is het ene vervaardigd bij 
SNP Auspnnt en het ande
re bij Femara Label Group. 
Intussen (ik schrijf dit 

o begin oktober) is gewag 
° gemaakt van wederom 
~ drie herdrukken: tien-
^ maal 45 c. als boven met 
~ drie koala-tekentjes op 
-. de plakrand (SNP 
S Ausprint) en twintigmaal 
^ 45 c. (zelfde bloemen) 
^ met één koala (eerste 
5 herdruk). Ook van het Pa-
^ ralympics-boekje bestaat 

—^ inmiddels een herdruk 
f/^O (één koala). 

Maand uan de postzegel 
Een hele maand lang dus 
Dag van de Postzegel ei
genlijk! Tijdens de voor

bije oktobermaand pro
beerde de Australische 
post de jeugd enthousiast 
te maken door de uitgifte 
van een serie met ruimte
vaart en andere buiten
aardse activiteiten. Daar
bij hoorde ook een post
zegelboekje met tien 
postzegels van 45 c. 

Kerstboekje 
Van de beide op i novem
ber verschenen kerstze
gels is die van 40 cent 
ook verkrijgbaar in boek
jes van twintig stuks. Het 
betreft een 'Stille Nacht'-
zegel waarop Maria met 
het Kind te zien is, als
mede de bekende tekstre
gel Sleep in Heavenly Peace. 

Het Australische kerstboekje is be
stemd uoor binnenlondse kerst-
post. 

Canada 
Kraslot, iedereen wint! 
Het eind 1998 in Canada 
verschenen boekje met 
dertig zelflclevende ze
gels van 46 cent (type 
'Vlag') was vanaf 9 mei 
dit jaar verkrijgbaar met 
gecoat papier. Een nieu
we variant kwam vervol
gens op I september. Het 
boekje bevat namelijk 
een soort kraslot. En alle 
drie miljoen kopers van 
zo'n boekje hebben in elk 
geval prijs. Na het kras
sen wordt de prijs zicht
baar en dient de winnaar 
een simpel vraagje te be
antwoorden. Vervolgens 
kan hij in winkel of post
kantoor de prijs in ont
vangst nemen. Kleine 
prijsjes meestal, zoals 
kortingsbonnetjes of 
souvenirtjes. De kans op 
een hoofdprijs (tien huis-
bioscopen) is overigens 
nogal klein, zodat het 
voor verzamelaars niet zo 

Voorzijde en uelletjes uit het Deense Jilmboekje. 

moeilijk zal zijn om de 
kraslaag onaangetast te 
laten! 

Denemarken 
De tujinti^ste K\X\\I, deel 4 
De begin dit jaar door de 
Deense post gestarte 
reeks 'Belangrijke ge
beurtenissen/ thema's uit 
de twintigste eeuw' is op 
8 november afgesloten 
met alweer een serie van 
vier postzegels. Twee van 
de zegels zijn dit keer 
ook in een boekje ver
krijgbaar. 
Allereerst een zegel van 4 
k. met een krantenkop 
uit 1972, die gewag 
maakt van de uitslag van 
het referendum over de 
toetreding tot de EEG (ja: 
2.045.000 stemmen; nee; 
1.047.000). 
De tweede zegel, waarde 
5.25 k., herinnert aan de 
Olsen Gan^-films, waarvan 
de eerste in 1968 uit
kwam. Naar deze mis
daadfilms, doorspekt 
met veel humor, werd 
ook buiten Denemarken 
veel gekeken. 
De twee boekjes bevatten 
beide tien postzegels. 

Boekje met mini-uelletjes 
Voor het zevende achter
eenvolgende jaar ver
scheen er - ook op 8 no
vember - een grootfor
maat boekje met twee 
mini-velletje. Ze bevatten 
de filmzegels van de vier 

dit jaar verschenen series 
over de twintigste eeuw. 
Een deel van de op
brengst van het boekje 
dient ter financiering van 
de volgend jaar oktober 
te houden tentoonstel
ling Ha/nia 01. 

Duitsland 
Boekje met zegels in DM 
en in Euro 
De Duitse post vindt het 
belangrijk om tijdig de 
belangrijkste waarden uit 
de permanente serie te 
voorzien van waarde-aan
duidingen in marken en 
euro's. Deze zegels blij
ven dan ook geldig na 
I juli 2002. 
Zo verscheen op 28 sep
tember een boekje met 
tien postzegels van iio 
pf, respectievelijk 
€0.56. Het betreft de op 

De stenen brug van Regensburg. 

dezelfde dag uitgegeven 
postzegel met een afbeel
ding van de stenen brug 

over de Donau in Regens
burg (serie 'bezienswaar
digheden'). De brug is 
inmiddels ruim 850 jaar 
oud en was tot 1935 de 
enige brug in de wijde 
omgeving van Regens
burg. Een deel van het 
stadsverkeer maakt er 
ook nu nog volop ge
bruik van. 

Groot-Brittannië 
Kerstmis 
Levenskracht en geloof 
vormen het thema van de 
op 7 november in Enge
land verschenen kerstze
gels. Twee van de vier ze
gels zijn ook in postze
gelboekjes verkrijgbaar. 
Het ene bevat twintig 
stuks van 19 p. Op de ze
gel is een glas-in-lood
raam van St Edmundsbury 
Cathedral afgebeeld. De 
bouw van dit godshuis 
startte in 1503 en werd 
nimmer voltooid. Er 
wordt ook momenteel 
nog hard aan gewerkt. 
Het andere boekje bevat 
tien postzegels van 27 p. 
met een foto van een kerk 
in dejloodliglits. Steeds 
meer kerken worden de 
laatste jaren - als brand
punt van een locale ge
meenschap - in de schijn
werpers gezet. 

Hongkong 
Moerasgebieden 
Op 30 september ver
scheen in Hongkong 



voor de tweede maal dit 
jaar een grootformaat 
postzegelboekje. De aan
leiding dit keer is de ope
ning van fase één van het 
moeraspark in Tin Shui 
Wai in de achtertuin van 
de stad, de Neu; Territories. 
Het boekje bevat twee vel
letjes. Opmerkelijk, maar 
niet ongewoon voor 
Hongkong, is dat het 
boekje al eerder (in 1997) 
verschenen postzegels 
bevat, namelijk van $1.30 
(gors), $2.50 (standlo
per), $3.10 (taling) en 
$5.00 (lepelaar), alle vier 
zo af en toe in Hongkong 
vertoevende trekvogels. 
De prijs van het boekje 
bedraagt $25.00, een be
drag dat hoger ligt dan de 
nominale waarde - ook al 
iets wat Hongkong vaker 
vertoont. 

Voorzijde uan het nieuive boekje uon Koeweit. 

Koeweit 
Douane-unie 
Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van een Arabi
sche douane-unie gaf 
Koeweit op 12 juli een se
rie postzegels uit. Kort 
daarna bleek er ook een 

Voorzijde van hetgrootformaat boekje uan Hongkong 

Ierland 
Luchtuaart 
Met vier op 9 oktober ver
schenen postzegels met 
afbeeldingen van militaire 
vliegtuigen besloot de Ier
se post haar reeks 'lucht
vaart'. In iggS werd er ge
start met pioniers uit de 
luchtvaart, in 1999 volgde 
de burgerluchtvaart en nu 
dus de luchtmacht. 
Van alle drie de series 
werden ook grootformaat 
postzegelboekjes uitgege
ven. Het nu verschenen 
boekje bevat vijftien post
zegels en teksten in Iers 
en Engels. De totale no
minale waarde komt op 
5.55 Ierse ponden. 

postzegelboekje met deze 
zegels verkrijgbaar te 
zijn. Het bevat twee ze
gels van 50,150 en 350 
fils. Hoewel de zegels het 
jaar 1999 als jubileumjaar 
vermelden, zou de emis
sie toch dit jaar versche
nen zijn. 

Libanon 
Nieuu) boekjesland 
Herworden er steeds 
minder: landen die nog 
nooit boekjes uitgaven. 
Libanon zorgde er in 
maart van dit jaar voor dat 
dat aantal nog geringer 
werd. 
JVIidden-Oosten-verzame-
laar D. Tjaden maakte mij 

Voorzijde von het boekje met vliegtuigen (en een helikopter) die een rol 
speelden in het Ierse Air Corps. 

er attent op, waarna de 
manager van Libanpost me 
verbaasd vroeg hoe we er 
weet van hadden. De 
boekjes zijn namelijk be
doeld voor zakelijke ge
bruikers en men had er in 
het geheel niet aan ge
dacht dat verzamelaars er 
ook geïnteresseerd in 
zouden kunnen zijn. Ze 
worden dan ook (nog) 
niet aangeboden. 
Het gaat om drie boekjes 
met alle drie dezelfde lay
out, maar in verschillende 
kleuren. De boekjes be
vatten tien zegels van 500 
L. (voor binnenlandse 
post), tien van i.ioo L. 
(voor post naar Europa en 
Afrika) en tien van 1.500 
L. (rest van de wereld). 
Afgebeeld is een ceder 
(Libanons nationale 
boom) bedekt met 
sneeuw. De ceder is ook 
terug te vinden in de vlag 
van het land. En die 
sneeuw is ook weer niet 
zo gek, want Libanon be
schikt over een beschei
den wintersportgebied. 
Er zijn toppen van ruim 
drieduizend meter. 

Nieuw-Zeeland 
Herdrukken 
Het in 1996 verschenen 
boekje met tien zegels 
van 80 c. in het type 
Doubtful Sound (voor snel
le post) werd in 1999 voor 
het eerst herdrukt. Afge
lopen zomer kwamen er 
twee herdrukken bij. Op 
7 juli een herdruk met 
een klein tarievenover-
zichtje (twee kiwi's op de 
kaft) en op 22 augustus 
met een gecorrigeerd 
overzichtje (en één kiwi 
op de kaft). 

Palestina 
Betlefiem 2000 
Er zijn berichten dat er 
op 28 juni van dit jaar in 
Palestina een grootfor
maat boekje verschenen 
is met als thema 'Betle-
hem 2000'. Nominale 
waarde 6.000 fils. Verde
re details ontbreken. 

Polen 
Ciechanóu; 
De in Polen op 14 augus
tus verschenen postzegels 
met afbeeldingen van 
twee in dit land drukbe
zochte beelden van de 
Maagd Maria zijn door de 
post van de stad Cie-
chanów (zie mijn rubriek 
van vorige maand) ook in 
boekjes uitgebracht: één 
met vijf zegels van 70 gr. 
en één met vijf van 1.55 zl. 

postdienst van de 
Verenigde Naties voor 
het vierde jaar zes post
zegels en drie boekjes uit 
in de serie Werelderfgoed. 
Na China (terracotta beel
den), Oostenrijk (Schön-
brunn) en Australië 
(natuur) krijgen nu 
Granada (Alhambra), 
Mérida (archeologische 
vondsten), Cuenca (om
muurde stad), Toledo 
(achttien eeuwen oude 

De beide zegels zijn ook op het kajtje van de nieuuie lokale Poolse boekjes 
a_̂ ebeeld. 

Rusland 
Boekjes met e'en postzegel 
Met zowel de inhoud als 
de oplage van zijn boekjes 
doet Rusland het zuinig
jes aan. Op 5 mei kwam er 
een boekje met één post
zegel van 2 r. ('holo
caust'), waarna op 9 mei 
een boekje met één zegel 
van 7 r. ('Europa') volgde. 
De oplage bedraagt van al
lebei 3.000 stuks. Ze zijn 
natuurlijk voor verzame
laars bedoeld, wat ook 
blijkt uit het eerstedag-
stempel op een blanco 
plekje op de binnenkaft. 
De boekjes zijn door de 
nationale postzegeldruk
ker Marka vervaardigd. 

Voorzijde van het Russische Euro
pa-boekje De inhoud bestaat uit 
e'e'n zegel met het bekende sterren/-
kmderen-motief uan ditjaar. 

Honden 
De op 20 juli verschenen 
postzegels met afbeel
dingen van honden zijn 
ook in een boekje ver
krijgbaar. Het bevat een 
strip van vijf zegels: i.oo, 
1.50, 2.00, 2.50 en 3.00 r. 

Verenigde Naties 
Werelderfgoed Spanje 
Op 6 oktober gaf de 

stad), Segovia (stad en 
aquaduct) en Barcelona 
(Parque Guell, Palacio Guell 
en Casa Mila) de aandacht. 
De drie grootformaat 
boekjes - voor de admini
straties in New York, 
Geneve en Wenen elk één 
- hebben vierentwintig 
zegels en bevatten veel 
informatie in tekst en 
beeld van de historische 
bezienswaardigheden. 
De prijs van de boekjes is 
$2.40 (New York, twaalf-
maal 5 c. en twaalfmaal 
15 c ) , 3.60 Fr. (Geneve, 
twaalfmaal 10 c. en 
twaalfmaal 20 c.) en 36 s. 
(Wenen, twaalfmaal i s. 
en twaalfmaal 2 s.). 
5ijs: de Duits-Zweedse 
schrijfster Nelly Sachs 
(1891-1970, was van 
joodse afkomst en 
schreef veel over de ver
volging van de joden) en 
de Poolse dichteres 
Wislawa Szymborska 
(geboren 1923, ziet in 
haar gedichten alles in 
het omgekeerde pers
pectief). 
De beide zegels zijn ver
krijgbaar in boekjes van 
vier stuks. Ze hebben een 
frankeerwaarde van 7 k. 

Kerstmis 
Pas in het volgende num
mer kan ik meer informa
tie geven over de kerstze
gels die op 16 november 
zullen verschijnen. Ze 
staan in het teken van 
kerstliedjes en sneeuw
vlokken. 



Postzegel Partijen Centrale 

Waar doet Sinterklaas zijn inl(open ? 
Bij de Postzegel Partijen Centrale ! U ook ? 
Koop eens een origineel cadeau voor uw vrienden of kennissen: 

Een cadeaubon van P.P.C, vanaf fl 25,-. 
U kunt 6 dagen in de week bij ons terecht om op uw gemak, 

onder het genot van een kopje koffie, warme chocola of iets fris, 
onze partijen en collecties te bekijken.Wij hebben zitplaatsen 

voor 40 personen en door de enorme groei van de 
Postzegel Partijen Centrale wordt ons aanbod van partijen steeds omvangrijker. 

Wat hebben wi j o.a. aan te bieden ? 
Meer dan 1000 verschillende partijen, variërend in prijs van fl 100,- tot fl 15.000,-

Meer dan 1000 'koopjes' in de prijsklasse van fl 10,- tot fl 100,-
Ruim 100.000 FDC's voor fl 1,- per stuk, waaronder veel motief. 

Hiernaast is slechts een klein deel van onze november partijenlljst afgebeeld. 
Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlljst aan ! 

Maandelijks sturen wij de partijenlljst naar onze klanten toe. Daarop staan onze 
partijen/collecties/en dozen van de hele wereld en eventueel bijzondere aanbiedingen vermeld. 

Wij proberen onze partijen zodanig te beschrijven dat u, als u niet naar ons kantoor 
in Den Haag kunt komen, ook telefonisch, schriftelijk, per fax of E-mail kunt bestellen. 

Wist u dat wij meer dan 30% van onze partijen, verkopen aan klanten die nog nooit ons 
kantoor hebben bezocht! Uiteraard geldt onze volle-tevredenheids-garantie ! 

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

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

Bij bestellingen boven de Fl. 150,- zijn de verzendkosten voor PPC! 
*****************ttc**:t*********»t**** INFORMATIEBON * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: OOnovph 

******************************************************************************************** 
Vul nu bovenstaande bon in en u ontvangt eenjaar lang gratis en geheel vrijblijfend onze maandelijkse partijenlljst! 

mailto:rstibbe7@freeler.nl
http://10.00-16.00u


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

7039 ALBANIË 
Pfr /ongebf /gebr In map 
Een interessant geheel op insteekbladen met veel 
betere series en blokken 

7088 AMERIKA - PRECANCELS 
Gebr In insteekboek 
700 stuks 

7040 ANGOLA 
Vnl pfr In map 
Een interessant geheel met veel motief, waarbi) 
de vogelsene 

7058 ARABISCHE LANDEN 
Vnl gebr In insteekboek 
Waarbij Saoedi Arabie Een rommelig geheel 
waarbi) doubletten 

7042 AUSTRALIË 
Gebr In map 
Kangaroes Een mooi geheel met veel beter maten 
aal Waarbi] doubletten Geschikt voor de 
specialist 

7137 AZIË 
Pfr 'ongebr gebr In album 
Pakistan Ceylon India en Staten Een goed 
gevuld album tot 1980 met veel materiaal 

7079 BELGIË 
Pfr In album 
+ 1955/1968 Een interessante verzameling met 
veel schaars materiaal, zoals trein- en frankeer-
zegels 

7067 BELGISCH KONGO 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1886M983 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal en veel motief Geschikt om mee 
verder te gaan 

7220 BRAZILIË 
Vnl gebf In doos 
Handelsvoorraad in drie volgepropte boeken l^et 
zeer veel materiaal Waarbij klassiek Zeer ge 
schikt voor de specialist 

7155 BURUNDI 
Pfr /ongebr gebr In 2 Leuchtturm albums 
1962/1977 Een goed gevulde verzameling met veel 
motief 

7192 CHINA 
FDC s In doos 
Een interessant geheel met veel souvenir folders 
Waarbij tw/ee poslfrisse jaarsets 

7048 D.D.R. 
Vnl gebr In map 
1945/1955 Een goed gevulde verzameling op 
albumbladen 

7235 DENEMARKEN 
Vnl gebf In map 
Een goed gevulde verzameling tot 1975 met veel 
ouder materiaal 

7197 DIV: POSTZEGELBOEKJES 
Pfr In doosje 
Voornamelijk West Europa Waarbij doubletten 

7102 DUITSLAND BUND 
Pfr/gebr In map 
Combinaties uit pzbh Heus 

7135 EL SALVADOR 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een rommelig boek met zeer veel materiaal Waarbij 
doubletten Met veel klassiek materiaal Geschikt 
voor de specialist 

7205 ENGELAND 
Gebr In album 
1840/1974 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel klassiek Waarbij veel topmateriaal 
Cataloguswaarde ft 75 000 +++ 

7207 ENGELAND 
Gebr In map 
1914/1968 PORT Interessante verzameling op 
albumbladen 

7055 FALKLAND 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Begmnersverzameling 

7049 FRANSE KOLONIEN 
Pfr/ongebr In map 
Guyana en Reunion Een mooi geheel waarbij 
Epreuves de luxe 

7099 JOEGO-SLAVIE 
Pfr/gebr In album 
1970/1972 Vrijwel kompleet met alle kib 

7234 JOEGO-SLAVIE 
Pfr /ongebr /gebr In blanco album 
1918 1975 Een goed gevulde verzameling van dit 
betaalbare land 
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7211 JORDANIË 500 
Gebr/ongebr In map 
Een rommelig geheel op albumbladen Waarbij veel 
beter materiaal 

7163 KAMEROEN 125 
Vnl gebr In insteekboek 
Handelsvoorraad 

7259 LESOTHO 150 
Ongebr /pfr In insteekboek 
Veel motief waarbij doubletten 

7076 LIECHTENSTEIN 1250 
Pfr In 2 Kabe albums 
1912/1995 Een mooie verzameling met veel beter 
materiaal en veel nominaal 

7251 MAURITANIË 200 
Ongebr In map 
1937/1966 Een goed gevulde verzameling met veel 
betere series 

7139 MAURITIUS 450 
Pfr /ongebf /gebr In insteekboek 
Een goed gevulde verzameling met veel klassiek 

7127MOCAMBIQUE 550 
Ongebr/gebf In map 
Een goed gevulde verzameling tot 1986 Me\ veel 
betere series en veel motief Cataloguswaarde 
ruim ff 8 000 

7249 MOTIEF: CHURCHILL 200 
Vnl pfr In insteekboek 
Doublettenboek Geschikt voor wederverkopers 

7005 NEDERLAND 8000 
In diverse dozen 
BELASTINGZEGELS EEN ZEER UITGEBREIDE 
PARTIJ MET VEEL SPECIALISTISCH MATERIAAL 
EEN ECHTE SCHATGRAAFPARTIJ VOOR DE 
LIEFHEBBER VAN BELASTINGZEGELS WAARBIJ 
OOK VEEL BRIEVEN EN ANDERE FORMULIEREN 
MET OOK ZEER VEEL NASLAGWERK EN CATALO 
GIE VELE AVONDEN UITZOEKPLEZIER GEGARAN 
DEERD ZO UITGEBREID WORDT DIT SCHAARSE 
MATERIAAL ZELDEN AANGEBODEN 
MET VEEL DOUBLETTEN 

6758 NEDERLANDS INDIE 5750 
Ongebr/gebr In album 
1864/1949 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel topmateriaal uil de gehele periode 
Dubbel verzameld Met veel variëteiten in tanding 
en type Een mooi object met een zeer hoge 
cataloguswaarde 

7158 NEPAL 300 
Pfr /ongebr /gebr In map 
1881/1980 Een goed gevulde verzameling op 
blanco bladen 

7002 NIEUW ZEELAND 850 
Pfr /ongebr /gebr In 2 albums 
1882/1994 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal Geschikt om mee verder ie gaan 

7060 NIEUW ZEELAND 250 
Vnl gebr In insteekboek 
Een goed gevulde beginnersverzameling waarbij 
gebieden 

7069 NIGERIA 750 
Ongebr In album 
1914/1996 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel motief en veel betere series 

7103 NOORWEGEN 2000 
Gebf In 2 Davo albums 
1855/1952 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel topmateriaal uit de gehele periode Zeer hoge 
cataloguswaarde 

7123 OOSTENRIJK 250 
Vnl gebr In map 
1850/1920 Een interessant geheel op blanco 
bladen 

7180 PAPUA NIEUW GUINEA 850 
Pfr In insteekboek 
Een vrijwel komplete verzameling tot 1995 

7233 PARAGUAY 250 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Handelsvoorraad in drie dikke boeken KOOPJE i " 

7024 RUSLAND 750 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek en album 
Een doublettenpartij met zeer veel materiaal van 
het begin tot het eind Geschikt voor wederverko 
pers Zeer hoge cataloguswaarde 

7064 SAN MARINO 400 
Pfr In 2 albums 
1960/1991 Een zeer goed gevulde verzameling 

7051 SERVIË 
Ongebr/gebr In map 
Een interessant geheel op albumbladen waarbij 
doubletten Zeer geschikt voor de Balkan 
specialist 

7212 SIERRA LEONE 
Gebr /ongebr In map 
Een goed gevulde verzameling op albumbladen met 
veel klassiek materiaal 

7261 SOEDAN 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een interessante handelsvoorraad met veel mate 
naai Zeer geschikt voor de specialist Hoge 
cataloguswaarde 

7124 SPAANSE KOLONIEN 
Vnl pfr In map 
Een rommelig geheel met veel motief 

7034 SPANJE 
Vnl gebf In album 
Een goed gevulde beginnersverzameling in blanco 
album 

7037 ST VINCENT 
Vnl gebr In map 
Klassiek op albumbladen Geschikt voor de 
specialist 

7096 TONGA 
Vnl pfr In insteekboek 
Een interessant geheel waarbij doubletten 
Geschikt voor de handel 

7247 TONGA 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een rommelig geheel waarbij betere zegels 

7190 TRISTAN DA CUNHA 
Vnl pfr In insteekboek 
Een zeer goed gevulde verzameling tot 1988 
Waarbij veel motief 

7018 TSJECHO-SLOWAKIJE 
Pff /ongebf /gebr In album 
Een speciaal verzameling opdrukken 1919 en port 
1919/1928 Zeer uitgebreid verzameld met vele 
type s en plaatfouten Zeer geschikt voor de 
gevoordefde Tsecho Slowakije specialist 
Veel zegels 

7035 TSJECHO-SLOWAKIJE 
Vnl gebr In map 
Beginnersverzameling 

7026 TURKIJE 
Gebr In album 
Een interessante partij met veel klassiek Waarbij 
doubletten Geschikt voor de specialist 

7059 VER. ARABISCHE EMIRATEN 
Pfr /gebr In map 
Een interessant geheel met veel beter materiaal 
Waarbij nr 1/12 

7093 WALLIS EN FUTUNA 
Pfr In map 
Ongetand Waarbij veel molief 

7085 WERELD 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Een interessante snuffelpartij met veel materiaal 
Geschikt voor de echte postzegelliefhebber 
Waarbij een verzameling Nederland 

7181 WERELD 
Vnl pff In insteekboek 
100 Blokken 

7019 ZUID AFRIKA 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Een specialistische partij Geschikt voor de ge 
vorderde verzamelaar 

7248 ZUID AFRIKA 
Ongebr/gebr In map 
Gebieden Oud materiaal 

7232 ZUID AMERIKA 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Handelsvoorraad in drie dikke boeken Waarbij 
Venuzuela, Ecador en Dominica 

7117 ZWITSERLAND 
In doos 
Engros Zeer veel eenvoudig materiaal Geschikt 
voor wederverkopers 

7131 ZWITSERLAND 
Pfr /ongebr /gebr In map 
Dienst Een mooi geheel met veel schaars materiaal 

7149 ZWITSERLAND 
Ongebr In album 
1862/1960 Een gespecialiseerde verzameling met 
veel interessant materiaal zoals tandingen 
Geschikt voor de specialist 
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SAMENSTELLING: DRS. I. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

I 
tieganger stuurde ons 
deze zomer een voorge
frankeerde envelop (type 
Marianne du 14 Juillet zon
der waarde-aanduiding) 
die aan voor- en achter
zijde bedrukt is met pu
bliciteit voor deze grot en 
voor de bijbehorende 
permanente tentoonstel
ling, j 

Ook het gebruikte stem
pel (dat helaas nogal licht 
afgedrukt is) sluit daarop 

Australië 
De Olympische Spelen in 
Sydney leverden twee 
Australische postwaarde-
stukken op, allebei met 
de Olympische ringen in 
het zegelbeeld (Port be
taald). Het ene is een 
luchtpostblad met op de 
linkerzijde een afbeel
ding van de opera van 
Sydney, het bekendste 

m 

briefkaarten. Het zegel
beeld bestaat uit twee ge
drukte postzegels: een 
zonder waardeaandui
ding, met een afbeelding 
ontleend aan een antiek 
muurschildering; de an
dere is het verplichte ze
geltje (i c.) voor het 
Vluchtelingenfonds. 
Daaronder 'Port betaald' 
in het Frans en het Engels. 

SHM^ 7 M W 4 W MÜHMlWiM 

port pay* po»t*s*paM 

bouwwerk van Australië. 
Het tweede postwaarde-
stuk IS een envelop (Pre 
Paid Envelope) met afbeel
dingen van twee wielren-

„ ners uit vroeger tijd en 
^ een moderne coureur. De 
^ tekst op de achterzijde 
Z wijst op het honderdjarig 
~ bestaan van de Interna-
-; tionaleWielerunie(UCI). 
S Beide stukken versche-
^ nen op 17 augustus 2000; 
^ prijs respectievelijk $0.78 
" en $1.58. 

Cyprus 
Behalve de twee lucht-
postbladen van Cyprus 
die we vorige maand be
schreven, verscheen op 9 
mei 2000 ook een serie 
van twaalf geïllustreerde 

De afbeeldingen op de 
beeldzijde van de kaar
ten: a. muurschildering 
'Huis van Dionysos' (Pa-
fos); b. vissershaven Agia 
Napa; c. muurschilde
ring 'Huis van Aion' (Pa-
fos); d. strand bij Agia 
Napa; e. kasteel van Ko-
lossi; f tempelruïne in 
Kourion; g. windmolen 
bij Protaras; h. wandel
pad Akamas-Pafos; i. ge
zicht op Pedoulos 
Troodos; j . strand bij 
Protaras; k. sneeuwland
schap Troodosgebergte; 
1. windsurfers bij Limas
sol. 

Duitsland 
Een zogenoemde Plus-
^russ-wenskaart die ver-

(nowfETfoiirnK 
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packs: de laatste hebben 
een sterretje op de boven
ste plakstrook. 
Het traditionele kerst-
luchtpostblad verscheen 
dit jaar op 3 oktober. Het 
kost 49 p. en is bedrukt 
met afbeeldingen ont
leend aan het handschrift 
van de Lindisfarne Gospels. 

Italië 
De nationale filatelisti-
sche manifestatie in Italië 
werd dit jaar in Passa-
riano georganiseerd. De 
briefkaart die bij deze ge
legenheid uitgebracht 
werd, draagt in het zegel
beeld (800 1.) een afbeel
ding van de Villa Manin 
in Passariano. 

Op de linkerzijde van de 
briefl<aart staat het beeld
merk van de manifesta
tie, naast dat van Euro
scout 2001. 

Luxemburg 
De beide in omloop zijn
de priontaire-enveloppen 
in het formaat A6 (zegel-

scheen ter gelegenheid 
van de Wereldtentoon
stelling in Hannover is 
niet voor het publiek ver
krijgbaar geweest. De 
kaart werd namelijk uit
sluitend verstrekt in een 
informatiemap voor die 
journalisten die op 24 en 
25 mei 2000 op een be
paalde bijeenkomst aan
wezig waren. 
De tentoonstelling Ostro-
pa 2000, die begin sep
tember in Münchberg ge
houden werd, leverde een 
briefkaart op met een bij
zonder zegelbeeld. Van
wege het feit dat het een 
tweelandententoonstel-
ling betrof (Duitsland en 
Tsjechië) werd namelijk 
gekozen voor de postze
gel van 100 pfennig uit 
1997 met het portret van 
de Heilige Adalbert. Deze 
geestelijke uit de tiende 
eeuw was Bisschop van 
Praag en hij verkondigde 
het geloof in Pruisen. 
Naast Duitsland wijdden 
in 1997 ook Hongarije, 
Polen en Tsjechië een 
postzegel aan deze heili
ge-
Frankrijk 

In Vallon-Pont-d'Arc 
(Ardèche) bevindt zich 
een grot met prehistori
sche muurschilderingen. 
Een Nederlandse vakan-
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Groot-Brittannië 
De Engelse Royal Mail 
heeft de naam van het 
luchtpostblad gewijzigd. 
Nadat jarenlang gebruik 
gemaakt werd van de in
ternationaal aanvaarde 
term aerogramme, heeft 
men nu besloten dat dit 
postwaardestuk airletter 
genoemd moet worden. 
Dat is trouwens geen 
nieuwe term: vanaf hun 
introductie in 1943 tot in 
de jaren '80 werden voor
gefrankeerde luchtpost-
bladen al zo genoemd. 
Exemplaren met gewij
zigde tekst (in de linker
benedenhoek) werden 
voor het eerst verkocht 
op 18 juli 2000. Er kan 
onderscheid gemaakt 
worden tussen los ver
kochte exemplaren en 
exemplaren uit discount 

beeld respectievelijk 'A' 
en La Poaste vous rapproche) 
werden deze zomer voor
zien van een bijgedrukte 
illustratie. Aanleiding 
was de presentatie van de 
heteluchtballon 
P&T/Luxembourfl op de 
manifestatie Mobilux Tro
phy 2000. Uitgiftedatum 
29 juli 2000, prijs 25 
francs per stuk. 

Monaco 
Begin dit jaar verscheen 
een in Monaco een reeks 
kartonnen Postexport-en-
veloppen voor de verzen
ding van documenten. 
Deze enveloppen zijn na
genoeg gelijk aan de 
exemplaren die we uit 
Frankrijk kennen, tot en 
met het logo van La Poste. 
In de rechterbovenhoek 
staat de tekst Port Paye'/ 



Monaco in een kastje, met 
daarnaast een priorityla
bel. In totaal zijn er ne
gen verschillende enve
loppen: drie formaten 
voor elk van de drie ver
schillende bestemmings
gebieden (Europese Unie 
plus Zwitserland; rest 
van Europa plus Afrika; 
overige bestemmingen). 

Noorwegen 
In juni 2000 werd een se
rie van vijf briefkaarten 
(Port betaald) uitgegeven 
ter gelegenheid van het 
duizendjarig bestaan van 
de Noorse hoofdstad 
Oslo. 
In dezelfde maand ver
schenen twee briefkaar
ten met als onderwerp de 
stoomraderboot Skiblad

Portugal 
De Portugese PTT geeft 
al enkele jaren voorge
frankeerde prentbrief
kaarten uit voor specifie
ke toeristische gebieden. 
Vorige zomer ontvingen 
we een dergelijke kaart 
uit Madeira en dit jaar 
een uit de Algarve. 
Zowel het zegelbeeld 

slechts lokaal verkrijg
baar zijn. 

Rusland 
Twee enveloppen met ze
gelbeeld 'A': 

ture and Technology): het 
Jaar van de Wetenschap 
en de Technologie; zegel
beeld Masakhane stan
daardtarief 6.000 exem
plaren; 

a. nationaal park 'Het 
Russische Noorden', or
chideeën (besteldatum 
29 maart 2000); 
b. honderd jaar Trans
Baikalspoorweg, trein op 
spoorbrug, logo (15 mei 
2 0 0 0 ) . 

ZuidAfrika 
In Setempe, het tijdschrift 
van de filatelistische 
dienst van ZuidAfrika, 

"crr'coKiaos " ■ " / . 
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(met de PortugeesEn
gelse tekst Com os Correios 
no Al̂ arue  a Friend 
Forever) als de foto (de 
Romeinse brug in Tavi
ra, Algarve) doen ver
moeden dat deze kaarten 

worden geregeld brief
kaarten vermeld die uit
gegeven zijn ten behoeve 
van derden. In het num
mer van mei/juni gaat het 
om drie kaarten uit iggS. 
februari (Dept ojArts, Cul

mei (NISIVI Institute/or Wo
men's Development): cam
pagne tegen vrouwen
mishandeling; zegel
beeld nieuwe Grondwet 
standaardtarief 11.000 
exemplaren; 
november (8oth Birthday 
Promotions Company): 
tachtigste verjaardag van 
expresident Nelson 
Mandela; zegelbeeld No
belprijswinnaar 1996 
standaardtarief oplage 
107.000 stuks. 
In 1999 zijn dergelijke 
kaarten niet meer uitge
geven. 

Zwitserland 
Op 15 september 2000 

werden in Zwitserland 
twee briefkaarten uitge
bracht met als thema 
'Toerisme in Zwitser
land'. Het zijn de eerste 
kaarten uit een nieuwe 
reeks, die in de komende 
jaren verder uitgebouwd 
zal worden. Afgebeeld 
zijn twee bekende Zwit
serse meren: het Vier
woudstedenmeer en het 
meer van Lugano. Het ze
gelbeeld van de ene kaart 
toont de nationale held 
Wilhelm Teil, dat van de 
ander een tak van de kas
tanjeboom. Geen waar
deaanduiding (Port Be
taald); prijs 1.50 f per 
stuk. 

NOORDPHILA 2 0 0 0 
OP 18 NOVEMBER 

Op 18 november wordt in 
in het Nienoordcollege, 
Waezenburglaan 51 te 
LeekNoordphila 2000 ge
houden. Om 9.30 uur 
gaan de deuren open van 
dit evenement van VPV 
'Assen' en FV 'Roden
Leek'. De bezoekers kun
nen in Leek kennis ne
men van een verenigings
tentoonstelling waaraan 
behalve 'Assen' en 'Ro
denLeek' nog zes vereni

gingen (waaronder een 
uit Duitsland) deelne
men. Verder worden drie 
speciale collecties ge
toond: Uit Veenhuizen 
luordt gemeld van H. Beu
geling, Pracht en Praal van 
Mar^e en Initiaal van J.P. 
Boots en een verzameling 
postzegeldoosjes van me
vrouw Van Dijk. 
Ook zijn er acht stands 
van gespecialiseerde ver
enigingen en tien hande
larenstands ingericht. 
Noordphila 2000 sluit zijn 
deuren om 18 uur. 

OOK DIT JAAR WEER: 
CiNDERELLABEURS 

Voor wie de reis naar 
Leek (zie hiernaast) te be
zwaarlijk is, is er in Rot
terdam de Cmderellobeurs. 
Het gaat om een interna
tionaal evenement waar 
de randgebieden van de 
filatelie centraal staan. 
Te denken valt aan fiscale 
zegels, treinbriefzegels, 
scheepspostzegels, sluit
zegels, telegraafzegels, 
hotelpost, proeven, ver
valsingen, fantasieuitgif

ten, stakingsposten nog 
veel meer. 
Op 18 en 19 november 
kunnen verzamelaars van 
deze Cinderella's  ook wel 
Back o/the Bookzegels ge
naamd  van 10 tot 17 uur 

terecht in het Belasting
en Douanemuseum, 
Parklaan 14, Rotterclam. 
Tegelijk met de Cinderella
beurs wordt in de nabijge
legen Sociëteit Westplein 
(adres: Westplein 9) een 
postzegelbeurs georgani
seerd. Cinderellabeurs en 
postzegelbeurs zijn gra
tis toegankelijk. 
Meer informatie over de 
Cinderellabeurs wordt vers
trekt door de stichting De 
Brievenbeurs, Postbus 
474, 2800 AL Gouda, fax 
0793311218. 
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KONTAKTGROEP SPANJEPORTUGAL INVENTARISEERDE 
ECHTHEIDSKENMERKEN SPAANSE POSTZEGELS 

Zoals u waarschijnlijk 
weet beschikt de Bond 
over een professionele 
Keuringsdienst, waar 
verzamelaars hun zegels 
en poststukken kunnen 
aanbieden om de echt
heid daarvan vast te stel
len. De keurmeesters van 
de Bond worden daar
naast vaak betrokken bij 
omvangrijke onderzoe
ken naar de echtheid van 
filatelistische producten. 
Hieronder een verslag 
van een studie naar de 
echtheidskenmerken van 
Spaanse postzegels door 
de heer Hans Vinken
borg, aspirant keurmees
ter van de Bondskeu
ringsdienst. 

Het zal in 1994 geweest 
zijn dat enkele leden van 
de vereniging Kontakt
groep Spanje Portugal 
(KSP) bijeenlcwamen om 
een aanzet te geven voor 
een studie over falsifica
ties van klassieke Spaan
se postzegels. Behalve 
ondergetekende waren 
daarbij onder anderen de 
vorige  inmiddels overle
den  voorzitter van KSP, 
Kick Minderaa, en de 
huidige voorzitter, Frits 
van Beckum, betrokken. 
Het probleem dat de 
meeste verzamelaars van 
Spaanse postzegels heb
ben is dat zij een land 
verzamelen waar van het 
begin af aan bijna elke 
postzegel is vervalst, ter
wijl de literatuur waarin 
veel uit de doeken wordt 
gedaan in een taal 
(Spaans) gesteld is die 
niet velen machtig zijn. 
Ons doel was dan ook om 
een Nederlandstalig 
boekje te maken waarin 
de zegels stuk voor stuk 
worden behandeld. De 
technische faciliteiten 
werden daarbij door Kick 
Minderaa beschikbaar 
gesteld en de benodigde 
literatuur werd van vele 
kanten betrokken. En 
met mijn voldoende ken
nis van de Spaanse taal 
werd het daarmee moge
lijk om uitvoering te ge
ven aan ons plan. Wij wa
ren het al snel eens over 
de aanpak die gevolgd 
moest worden: niet de 
vervalsingen moeten 
worden beschreven (want 
dat kan nooit compleet 
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zijn) maar juist de ken
merken waaraan de echt
heid van een zegel is te 
herkennen moet worden 
beschreven. Deze zoge
naamde echtheidsken
merken kunnen op drie 
manieren zijn ontstaan: 

1. kenmerken die door de 
graveur bewust zijn aan
gebracht in de tekening 
van de zegel; 
2. kenmerken die door de 
graveur onbewust zijn 
aangebracht, bijvoor
beeld een uitschieter van 
de guts bij het graveren 
van de koperplaat; 
3. kenmerken die even
eens onbewust zijn aan
gebracht en die door ver
valsers niet zijn overge
nomen, bijvoorbeeld een 
onregelmatigheid in de 
tekening. 

Het eerste kenmerk is 
veelal bekend omdat de 
graveur heeft vastgelegd 
aan welke kenmerken 
zijn gravure kan worden 
herkend; deze kenmer
ken zijn beschreven in de 
filatelistische literatuur. 
De beide soorten onbe
wust aangebrachte ken
merken zijn eveneens 
vastgelegd in de litera
tuur door onderzoekers 
die het origineel met vele 
falsificaties hebben ver

geleken. Het blijkt bij
voorbeeld zo te zijn dat 
als de graveur ergens is 
uitgeschoten en daarmee 
een kleine kras heeft ver
oorzaakt, het voor de ver
valser bijna ondoenlijk is 
om op dezelfde plek uit 
te schieten. Het gevolg is 
dat de kras ontbreekt in 
de vervalsing. Dat de ver
valste zegel soms mooier 
is dan het origineel blijkt 
ook uit de derde genoem
de groep kenmerken, 
want daar waar het origi
neel kleine tekortkomin
gen toont is de vervalsing 
vaak volmaakt. Op het 
origineel kan bijvoor
beeld één schakel van een 
ketting niet goed sluiten 
en op de vervalsing zijn 
ze allemaal gesloten, op 
het origineel raken twee 
kaderlijnen in de hoek el
kaar net niet, op de ver
valsing wel, enzovoort. 

Bij het beschrijven van de 

echtheidskenmerken 
hebben wij zowel de be
wust als de onbewust 
aangebrachte kenmerken 
genoemd, waarbij wij 
deze steeds getoetst heb
ben aan onze eigen ze
gels. In alle gevallen waar 
twijfel bestond over de 
onbewuste kenmerken of 
daar waar de auteurs het 
niet eens waren, is het 
kenmerk door ons niet 
opgenomen. Aldus res
teert een beknopte serie 
kenmerken per zegel die 
voor alle duidelijkheid 
aan de hand van een gro
te afljeelding getoond 
wordt in het boekje. 
Naast de standaard ken
merken die in de catalo
gus vermeld staan over 
tandingmaat en kleur en 
drukwijze vormen deze 
kenmerken een perfecte 
handleiding om de echte 
zegel te kunnen herken
nen. 

Het bijeenbrengen en be
schrijven van alle echt
heidskenmerken van de 
Spaanse postzegels van 
1850 tot igoo heeft onge
veer vier jaar geduurd en 
menige zaterdag is aan 
deze studie opgeofferd. 
Maar het resultaat is dat 
er een boek is in de Ne
derlandse èn Engelse taal 
waarmee je als verzame
laar, zonder al te veel 
diepgaande technische 
kennis, vrij gemakkelijk 
kunt voorkomen datje 
voor veel geld een valse 
zegel koopt. En dat was 
tenslotte het hoofddoel 
van deze studie. Het 
boekje is eind 1998 met 
subsidie van de Bond uit
gekomen en gaat binnen
kort aan zijn derde opla
ge beginnen. 

Het boek is te bestellen 
door storting van f30.
(inclusief portokosten) 
op girorekening 150279 
t.n.v. KSP te Haarlem, 
met vermelding van uw 
volledige adres en het 
woord 'Echtheidsken
merken'. 

BOND OP ZOEK NAAR FILATELISTISCHE 
WEBSITES VAN VERZAMELAARS 

Waarschijnlijk zijn er in 
Nederland meerdere ver
zamelaars die een eigen 
website hebben gemaakt 
van hun hobby of verza
melgebied. HetBondsbe
stuur zou graag willen 

weten welke privéwebsi
tes er zijn om deze in dit 
blad te publiceren. Ande
re verzamelaars kunnen 
dan zien welke mogelijk
heden de filatelie biedt. 

http://www.nbfv


TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VAN DE BOND 
ONDERGING AANZIENLIJKE VERSOEPELING 

Van verschillende kanten 
bereiken het Bondsbe-
stuur opmerkingen dat 
het tentoonstellingsre
glement ongunstig zou 
zijn voor (kleine) vereni
gingen die een evene
ment willen organiseren. 
Men heeft de indruk dat 
het 'vroeger beter was'. 
Als we tien jaar terugkij
ken is dat deels inder
daad het geval. Het subsi
diebeleid was in die tijd 
riant, maar de vele - ab
soluut noodzakelijke -
bezuinigingsrondes heb
ben de diverse subsidie
mogelijkheden drastisch 
doen beperken. 
Het kan niet zo zijn dat 
een zeer groot deel van 
het karige budget van de 
Bond wordt gebruikt 
voor tentoonstellingen. 
Ook de jeugd vraagt veel 
aandacht. Daarnaast is 
het noodzakelijk de fila
telie te stimuleren, hoe 
moeilijk dat soms ook is. 

Aanzienlijk versoepeld 
Toch is het tentoonstel-
lingsbeleid met het in 
april jl. aangenomen re
glement aanzienlijk ver
soepeld. Bijna alle wijzi
gingen die op de Algeme
ne Vergadering zijn aan
genomen zijn tot stand 
gekomen door inspraak 
uit verenigingen, maar 
vooral opmerkingen van 
regio's, dan wel de dis
cussie tijdens het centra
le regio-overleg, hebben 

daartoe bijgedragen. 

Spreiding 
De sterke prioriteit van 
een spreiding van ten
toonstellingen over het 
land overeenkomstig de 
regio-indeling is verla
ten. Hierdoor heeft een 
actieve regio de mogelijk
heid meer tentoonstellin
gen te organiseren (en als 
ze tijdig zijn aangemeld 
met subsidie!). 

Aantal kaders 
Het minimum aantal ka
ders voor een eventueel te 
subsidiëren tentoonstel
ling is opgetrokken tot 
honderd opdat de be
schikbare gelden zoveel 
mogelijk propagandisti
sche waarde genereren. 
Maar dat betekent beslist 
niet dat een kleine ten
toonstelling onmogelijk 
is. Verre van dat, maar ze 
wordt niet meer gesubsi
dieerd. Een (interne) ver
enigingstentoonstelling 
is dan ook zeker moge
lijk. 

Toelichting op het ten
toonstellingsreglement 

Subsidie 
In het reglement wordt 
gesproken over tien te 
subsidiëren tentoonstel
lingen per jaar (Categorie 
3 en 2). Daarenboven 
kunnen één Categorie i 
(Nationale) en twee GSE 
tentoonstellingen wor

den gehouden die ook 
subsidie kennen. Dit be
tekent geenszins dat er 
niet meer tentoonstellin
gen mogen worden ge
houden, maar die worden 
dan niet gesubsidieerd. 

Propaganda 
Het houden van wed
strijdtentoonstellingen 
wordt duidelijk gestimu
leerd in het nieuwe regle
ment, maar propaganda-
tentoonstellingen blijven 
zeker mogelijk. 

Bondslidmaatschap 
Alleen verenigingen die 
lid zijn van de Bond kun
nen gebruik maken van 
de tentoonstellingsfacili
teiten. 

Aanmager\ 
Tentoonstellingen kun
nen al in een vroeg stadi
um worden aangevraagd, 
belangrijk in verband met 
het reserveren van een 
zaal. 

Om elk misverstand te 
vermijden: kaders zijn 
voor alle tentoonstellin
gen te verkrijgen. 
H. Buitenkamp 
Vice-voorzitter NBFV 

INDIENEN VAN VOORDI^ACHTEN VOOR 
WALLER- EN SPOORENBERGMEDAILLE 

Besturen van verenigin
gen worden er op attent 
gemaakt dat zij bij het 
Bondsbestuur personen 
kunnen voordragen die 
in aanmerking komen 
voor toekenning van de 
VValIermedflille of voor de 
Spoorenbergmedaille. 
De voorstellen daartoe 
moeten schriftelijk en 
met vermelding van de 
redenen van de voor
dracht, uo'o'r i/ebruan 2001 
worden ingediend bij het 
Bondsbestuur (zie de co
lofon op de pagina hier
naast). 

De Wallcrmcdaillc kan 
worden toegekend aan 
personen die zich voor de 
filatelie in het algemeen 
en/of de Bond in het bij
zonder hebben onder
scheiden. 
De Spoorenbergmedaille kan 
worden toegekend aan 
personen die zich bijzon
der verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de themati
sche filatelie in het alge
meen of zich hebben on
derscheiden door publi
caties en/of andere bij
dragen op thematisch-fi-
latelistisch gebied. 

De naamgevers van de Waller- en de Spoorenbergmedaille; links Pieter 
Wilhelm Waller, rechts Johannes Hcndrikus Spoorcnbcrg 

BONDSBESTUUR OP BEZOEK BIJ DE 
'COLLECT CLUB' IN GRONINGEN 

Op uitnodiging van Ko
ninklijke PTT Post Filate
lie heeft het Bondsbe
stuur op 8 september jl. 
de Collect Club (de vroege
re Filatelistische Dienst) 

in Groningen bezocht. 
Dit bezoek vond plaats in 
het kader van de toekom-
sdge ontwikkelingen. De 
samenwerking tussen het 
Bondsbestuur en PTT 

BEZOEK VAN DE BONDSVOORZITTER 
AAN DE BIBLIOTHEEK IN BAARN 

Op woensdag 17 augus
tus, tijdens zijn vakantie, 
heeft de heer Koek een 
kennismakingsbezoek 
gebracht aan de Bondsbi
bliotheek. Deze is geves
tigd in het souterrain van 
de Openbare Bibliotheek 
in Baarn. 
Bij zijn rondgang door de 
bibliotheek toonde de 
heer Koek zich onder de 
indruk van de omvang en 
het niveau, zowel histo
risch als filatelistisch, 
van de collectie. Naast 
het historische materiaal 
krijgt de actualiteit vorm 
in de collectie tijdschrif
ten, zowel de uitgaven 
van de gespecialiseerde 
verenigingen als toon
aangevende buitenlandse 
tijdschriften. 
De bibliotheekbeman
ning bestaat uit vrijwilli
gers, waarvan de meeste 
al vele jaren de dienstver

lening verzorgen. Met 
grote deskundigheid, 
mede omdat zij zelf fer
vente verzamelaars zijn. 
Na afloop van de rond
gang kwam het gesprek 
op het gebruik van de bi
bliotheek. Dit is betrek
kelijk bescheiden: een 
vaste kern bezoekers en 
uitlening via de post. 
Daarmee kwam het on
derwerp vanzelf op de 
toekomst. Hierbij is van 

belang dat de huidige 
Bondsbibliothecaris, de 
heer Kees Spoelman, bin
nenkort zal worden op
gevolgd door mevrouw 
Marijke van der Meer. 
Marijke van der Meer ziet 
in de nieuwe communi
catietechnieken moge
lijkheden om tot drem
pelverlaging van de bibli
otheek te geraken. Zij 
denkt hierbij aan het ge
bruik van Internet, aan 
een e-mail service en aan 
het geautomatiseerd toe
gankelijk maken van het 

Bondsvoorzitter Koek (rechts) en bibliothecaris Spoelman in Baarn 

materiaal, waarover de 
bibliotheek beschikt. 
Voor dat doel heeft de 
Bond een computer ter 
beschikking gesteld. Met 
de ontsluiting is inmid
dels een begin gemaakt. 
Gezien de omvang van de 
collectie zullen hiervoor 
echter nog heel wat uur
tjes van vrijwilligers no
dig zijn. 
De voorzitter heeft voor 
zijn eigen thema's (rozen 
en brandweer) al voor
beelden aangereikt ge
kregen om aan te tonen 
watje zoal met Internet 
kunt vinden. 
De voorzitter concludeert 
dat in de huidige tijd ook 
het verzamelen van post
zegels vraagt om onder
steuning door allerlei 
soorten van informatie. 
De Bondsbibliotheek kan 
daarin een belangrijke rol 
spelen. Het Bondsbe
stuur zal zich inspannen 
om haar daartoe in de ge
legenheid te stellen. 

Post Filatelie intensiveert 
zich in het bijzonder ten 
aanzien van de verkoop 
van zegel- en postwaar-
den aan verzamelaars via 
de verenigingen die bij de 
Bond zijn aangesloten. 
Zoals u waarschijnlijk 
weet - het werd onder 
meer in Bondsbriefnum
mer 48 meegedeeld -
loopt er momenteel een 
pilot-project waarbij vijf 
verenigingen materiaal 
van PTT Post Filatelie 
verkopen aan hun leden. 
De Bond is verheugd dat 
via zijn bemiddeling dit 
project tot stand is geko
men. Na evaluatie van dit 
project zullen ook de an
dere bij de Bond aange
sloten verenigingen de
zelfde mogelijkheden 
krijgen. De verenigingen 
die meedoen krijgen pro
visie, zodat ze hun kas 
kunnen spekken! 
Tevens heeft PTT Post Fi
latelie aan de Bond de 
toezegging gedaan dat 
excursies naar de Collect 
Club en de distributiecen
tra mogelijk worden. Al 
met al een nuttige bijeen
komst waarbij de contac
ten met PTT Post Filatelie 
tot een iDin-uiin situatie 
kunnen worden uitge
bouwd. 

749 



EEN NIEUW FENOMEEN: DE PORT
BETAALD OF PARTIJENPOSTZEGEL 
Tulpen' en 'Haringhappers' zijn geen echte postzegels 

D O O R F . S . J . G . H E R M S E , S I T T A R D 

Door de invoering van de nieu
we Postwet op 1 juni 2000 Is 
PTT Post weer een stuk van zijn 
monopolie kwijtgeraakt. Dit 
heeft onder meer tot gevolg dat 
ook andere, particuliere firma's 
de term 'Port betaald' mogen 
gaan gebruiken. Al eerder werd 
In dit bladbeschreven aan welke 
voorwaarden Portbetaaldzen
dingen moeten voldoen'. 

PORT BETAALD 
De nieuwe Postwet heeft ook 
tot gevolg dat de teksten in de 
Portbetaaldstempels, waarover 
eerder In 'Filatelie' werd gepu
bliceerd, worden aangepast. 
Allereerst moet de merknaam 
'PTT Post' worden toegevoegd 
(afbeelding 7); dit ter onder
scheiding van andere Portbe
taaldverspreiders. De plaats
naam behoeft niet meer te wor
den vermeld. 
Ook vervalt de aanduiding 'Ne
derland (PaysBas)'voor bin
nenlandse zendingen. De 
landsnaam was trouwens ook 
voorheen niet verplicht bij bin
nenlandse zendingen'; PTT 
Post kent zijn eigen voorschrif
ten blijkbaar niet altijd. 
Het Is de bedoeling dat geleide
lijk alle Portbetaaldstempels en 

U zult ze inmiddels wel op binnenkomende poststukken 

hebben gezien: de twee nieuwe 'zegels' die PTT Post tegen 

betaling ter beschikking stelt van bedrijven die hun post 

een hogere attentiewaarde willen geven. Frans Hermse 

behandelt in de nu volgende bijdrage de status van deze 

zegels, die geen postzegels mogen worden genoemd 

gedrukte aanduidingen worden 
vervangen, zodat op 1 januari 
2001 de nieuwe, gewenste situ
atie is bereikt. Dat is voor de 
verzamelaars dan meteen ook 
het einde van een periode waar

In de plaatsnaam in Portbe
taaldstempels te vinden was. 
De stempels konden bijvoor
beeld worden opgenomen in 
een plaats of streekverzame
ling. Gelukkig zitten er nog veel 

(toerenOvennus ̂ ^ R 
\ PTT Post 

Port bsiaald 
Portp.»» 
PiyS'Bas 

/ 
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(waardeloze?) Portbetaaldstuk
ken In schoenendozen. 

ATTENTIEWAARDE 
Om de attentiewaarde van hun 
post te verhogen, frankeerden 
grootverbruikers vooral hun 
drukwerken met postzegels. 
Het verschuldigde partijentarief 
werd verrekend met de fran
keerwaarde van de zegels. De 
zegels werden door de verzen
ders vernietigd met een stem
pel met de tekst ptt post. Dit 
stempel vertoonde grote gelij
kenis met het postale 'correctie
stempel' dat door de PTT op 
nietvernietigde zegels wordt af 
gedrukt [afbeeidinzen 2 en 3). 
Het betrof dus in feite een voor
afstempeling. Door de nieuwe 
postwet mogen geen postze
gels meer worden gebruikt voor 
zendingen die vallen 'buiten de 
opgedragen dienstverlening' 
van PTT Post. Partijen brieven 
met een gewicht groter dan 
honderd gram en partijen druk
werken vallen buiten de opge
dragen dienstverlening^. Om 
aan de gewenste hogere atten
tiewaarde te voldoen werd op 1 
juli 2000 de partijenpostzegel 
ingevoerd. Hei trait d'union is 
hier met opzet tussen 'post' en 
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'zegel' aangebracht om te bena
drukken dat het een zegel, geen 
postzegel betreft. 

TULP EN HARINGHAPPER 
In verband met de afbeeldingen 
w/orden de nieuwe zegels aan-

feduid met de namen 'tulp' en 
laringhapper'. Inmiddels duikt 

bij de PTT voor de tweede zegel 
ook de naam 'haring' op. Dit is 
mijns inziens onjuist omdat op 
de zegel een persoon is afge
beeld die deze zilte delicatesse 
in zijn mond laat glijden. Op de 
zegels ontbreekt de landsnaam 
'Nederland'. Wel staat er een 
groot aantal malen de merk
naam 'PTT Post' en 'Port be
taald' op. Uit dit laatste blijkt 
dat de zegels voor Port-betaald-
zendingen zijn bedoeld. Men 
kan deze zendingen uiteraard 
ook zonder zegels, maar met 
het stempel 'Port betaald' aan
bieden. Voor de hogere atten
tiewaarde betaalt men vier cent 
per zegel. De zegels kunnen 
door de grootverbruikers wor
den besteld in rollen van i.ooo, 
5.000 en 10.000 stuks. Van de 
tulpzegel bestaan vier kleurva-
rianten die gemengd over de 
hele rol aanwezig zijn (afl)eel-
ding4). Afwijkend van 'gewone' 
postzegels zijn deze zegels niet 
gedrukt op fosforescerend pa
pier. De moderne schift- opzet-
en stempelmachines kunnen ze 
dus niet 'zien' en ze worden bij 
de zogenoemde 'reject'-post uit 
het proces verwijderd. 
De van de nieuwe zegels voor
ziene stukken moeten door de 
afzender worden gestempeld. 
Bij wijze van uitzondering is 
PTT Post bereid (kleine) partij
en te stempelen tegen een ver

goeding van 4 cent per post
stuk. Partijen tot 250 stuks kun
nen hiertoe bij een businessba-
lie worden aangeboden. Grote
re partijen moeten van tevoren 
bij een van de sorteercentra 
worden aangekondigd. 
De zegels mogen niet worden 
gebruikt op brieven of kaarten 
die in de PTT-brievenbussen 
worden gepost. Als ze op losse 
stukken worden aangetroffen 
moeten die stukken aan de a f 
zender worden geretourneerd. 
Stukken waarop de afzender 
niet is vermeld gaan naar de A f 
deling Onbestelbare Stukken. 
PTT Post heeft in die gevallen 
waarin Port-betaaldzegels onei
genlijk werden gebruikt (nog) 
geen sancties getroffen. 
Hoewel het niet om postzegels 
gaat neemt de auteur aan dat 
de Port-betaald- of partijenpost
zegels te zijner tijd toch in de 
postzegelcatalogi zullen wor
den opgenomen. 
Inmiddels zijn er al echt gelo
pen stukken bij verzamelaars 
terechtgekomen. De firma 
'Stichting Selectieve Post' liet 
een rol tulpen aanrukken {af-
beeldimgß) en 'Uw Toekomst' 
bestelcfe zowel de haringhapper 
als de tulp (ajbeeld'mgen 6 en 7). 
De eerstgenoemde organisatie 
vernietigde de zegels met een 
stempelptt post dat grote over
eenkomst vertoont met het cor
rectiestempel (of misschien is 
het er wel een), de tweede ge-
bruikte een kortebalkstempel 
PTT Post. 

Noten: 
': F.S.J.C. Hermse, 'Philatelie' 3/97 
en 4/97, pagina's 220 en 271. 
:̂ PTT Post, Frankeren met de par

tijenpostzegel, juli 2000. 
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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 meer 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. 
Kijkdagen ten kantore te Deventer 

VRIJDAG 1 DEC. T / M DONDERDAG 7 DEC. 
(na telefonische afspraak) 

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

gratis thuisgestuurd 

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

Danlaij de Olympische Spelen stond de Austmiische stad Sydney enkele 
weken lang m de schijniucrpcrs uan medio 'all ouer the luorld' 

Olympische Spelen 
Vrijwel alle bladen geven 
aandacht aan de Olympi
sche Spelen  en terecht, 
want het IOC heeft er de 
laatste jaren een punt van 
gemaakt om de filatelie 
de nodige steun te geven. 
Ieder blad zoekt uiter
aard naar een eigen in
valshoek. Het Franse 
blad 1'Echo doet dat door 
de speciale zegels van 
nieuwe landen als Slove
nië en kleine landen zo

als Liechtenstein, San 
Marino of Monaco in de 
schijnwerper te zetten. 
Het gaat om landen die 
zelf geen sporters kon
den afvaardigen, maar 
die dankzij hun speciale 
postzegels acte de presence 
geven. 
La Philatelie Frangaise 
grijpt nog eens terug op 
de geschiedenis van de 
spelen zoals die filatelis
tisch gedocumenteerd 
kunnen worden en Tim

bres Magazine richt zich 
op Australië en in het bij
zonder Sydney, de stad 
waar de spelen werden 
gehouden. 

Kranten op postzegels 
De Deutsche Briefmar
kenRevue (DBR) van juli 
jl. schrijft over kranten 
op postzegels. Toen ik 
aan het eind van de jaren 
veertig aan het toenmali
ge Instituut voor Perswe
tenschap van de Amster
damse Universiteit stu
deerde zei de bibliotheca
ris van dat instituut al te
gen mij  wetende dat ik 
postzegelverzamelaar 
was  dat zo'n collectie er 
zou moeten komen, maar 
dat voornemen werd 
nooit gerealiseerd. 

Het artikel in de DBR 
toont aan dat er meer dan 
voldoende materiaal voor 

Kranten en hrt krantenbednjfop postzegels een mtercssont uenomelgebied. 

een dergelijke verzame
ling voorhanden is. Niet 
alleen in de vorm van 
postzegels maar ook 
poststukken en stempels, 
krantenbandjes en kran
tenzegels, zoals die van 
Oostenrijk. 

Concentratiekampen 
Het voorhanden zijn van 
voldoende materiaal 
geldt ook voor een wat 
minder vrolijk thema, 
waaraan het Duitse 
Bondsblad Philatelie een 
serie artikelen zal wijden. 
Onder de titel Das System 
der Konzentrationslager 
schrijft Thomas Radzu
weit in de eerste afleve
ring van de reeks over het 
ontstaan en de beginfase 
van de Duitse kampen. Al 
meteen nadat de nazi's 
de macht in Duitsland 
hadden overgenomen 
werd er  vaak proviso
risch  gezocht naar mo
gelijkheden om de tien
duizenden arrestanten 
van het regime waarvoor 
in de reguliere huizen 
van bewaring en gevan
genissen geen plaats 
was, onder te brengen. 

ten, socialisten en intel
lectuelen  en velen van 
naam, zoals de Nobel
prijswinnaar Carl von Os
sietzl<y. Maar ook onbe
kende studenten en ge
wone burgers die de pech 
hadden dat de een of an
dere nazi een hekel aan 
ze had zaten gevangen. 
Of de auteur in volgende 
afleveringen ook aan
dacht zal besteden aan de 
kampen die de Duitsers 
in de oorlog in de bezette 
gebieden inrichtten is 
niet bekend. In Neder
land waren de bekendste 
en meest gevreesde Lâ er 
die te Vught en Amers
foort en natuurlijk het 
kamp Westerbork, dat 
voor de joden in ons land 
de wachtkamer voor de 
gaskamers zou worden. 

Ver weg en dichtbij 
Timbres Magazine van 
september brengt een 
groot en mooi geïllus
treerd artikel over de ont
dekkingsreizigers die 
Australië en NieuwZee
land, en later de Zuid
poolgebieden gingen ex
ploreren. 

i S Ä i w r 
Lager Westerbork 
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J . Goudemit 
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Geen urolijk, maar lucl een uitdagend thema concentratiekampen 

Afgezien van de geduren
de de oorlog gebouwde 
vernietigingskampen, 
waar miljoenen mensen 
de dood vonden, werden 
in de Duitse kampen naar 
schatting i.6 miljoen 
mensen gevangen gehou
den. De helft van die 
mensen vond er uiteinde
lijk de dood. Het waren 
mensen met de meest 
uiteenlopende achter
gronden. Onder hen wa
ren bijvoorbeeld politieke 
tegenstanders van het re
gime, zoals communis

Een van de uele op postzegels ojge
beelde ontdekkingsreizigers de 
poolonderzoekcr Scott 



Uiteraard komt ook de 
AustraHsche zegel met 
onze eigen Abel Tasman 
aan bod. Een vervolg 
komt in oktober. 
Het Franse blad l'Echo 
van september vervolgt 
de serie portretten van de 
post en de filatelie van de 
Frankrijk omringende 
landen. Dit keer wordt 
Zwitserland voor het 
voetlicht gebracht. Deze 
federatieve republiek met 
ruim 7.25 miljoen inwo
ners telt bijna 3.500 post
kantoren. De bijna 
43.000 mensen die op die 
postkantoren werken be
handelen en verwerken 
jaarlijks ruim twee mil
jard poststukken en 136 
miljoen postpakketten. 
Bovendien bezorgen ze 
ruim een miljard kran
ten, want in het dunbe
volkte Zwitserland wor
den niet alleen de tijd
schriften maar ook de 
dagbladen (zonder post
zegels erop) door de PTT 
bezorgd. 

vorm van verzamelen 
staat beschreven in Ame
rican Philatelist van au
gustus jl. Er blijkt een ver
zamelaar te zijn die in de 
jaren veertig plaatsnamen 
met de naam van een vis 
bijeenzocht. Uit tijd
schriften knipte hij af
beeldingen van gelijkna
mige vissoorten om die 
op keurig gefrankeerde 
briefkaarten en envelop
pen te plakken. Daarna 
liet hij deze aan zijn eigen 
adres gerichte stukken ter 
plaatse op de bus doen. 

SEP 

Vissennaam m een Amerikaans 
stempel; kan dat ook m Neder
land' 

ZiDitserland- centraal m het Fronscpostzeaclblad l'Echo. 

De post is de Zwitsers 
dierbaar, want het inter
lokale busvervoer wordt 
veelal door de bussen van 
diezelfde PTT verzorgd. 
Zwitserland is ook de ze
tel van de Wereldpostu
nie (UPU) en wil dat best 
weten: er zijn speciale 
dienstzegels voor de 
UPU. Trouwens, ook het 
Internationaal Olym
pisch Comité kreeg on
langs zijn eigen dienstze
gels. 
Zwitserland heeft een 
voortreffelijke filatelisti-
sche dienst die de verza
melaars ook van deze 
dienstzegels (en die van 
de talrijke in Zwitserland 
gevestigde internationale 
organisaties) weet te be
dienen. 

Aan de haak geslagen 
Een mij onbekende, maar 
zeer zeker inventieve 

Het is opmerkelijk hoe
veel plaatsen in de Ver
enigde Staten naar vissen 
zijn genoemd. In het des
betreffende artikel zijn er 
niet minder dan veertien 
afgebeeld. Om dat met 
Nederlandse plaatsna
men te doen is vrijwel on
mogelijk. Het doorblade
ren van de index van een 
goede Nederlandse atlas 
levert namelijk geen vis-
sennamen op; wèl een 
paarvogelnamen, zoals 
Vink bij Nuth in Limburg 
of in diezelfde provincie 
Koekoek en Nachtegaal. 
Kleine vlekken of wijken 
van grote plaatsen -
neem de Kiviet in Wasse
naar - hebben inmiddels 
geen eigen poststempels 
meer. Met de komst van 
de zes grote postsorteer-
centra wordt het aantal 
Nederlandse plaatsna
men op poststempels ui

terst gering. Jammer, 
maar niets aan te doen. 

Nederland 'abroad' 
Aan Nederlandse filatelie 
wordt in buitenlandse pu
blicaties ook de nodige 
aandacht besteed. Dat 
wordt telkens weer bewe
zen in Newsletter, het 
viermaandelijkse tijd
schrift van de American So
ciety for Netherlands Philate
ly, (ASNP). In het juli-
nummer van dit jaar staat 
een in het Engels vertaald 
artikel, dat eerder ver
scheen in Nederland onder 
de loep. Er worden twee 
bijzonder interessante 
brieven behandeld uit de 
tijdvandeGWCCGeoc-
troyeerde West-Indische 
Compagnie'). Deze tegen
hanger van de meer be
kende VOC bestond van 
1634 tot 1791 en had tot 
1674 het monopohe voor 
posthandelingen. 
Behalve Newsletter ver
schijnt nog driemaal per 
jaar het tijdschrift Nether
lands Philately (onderti
tel: Journal ojthe American 
Society Jor Netherlands Phila
tely), eveneens van de 
ASNP. Daarin dit keer een 
spannend verhaal over The 
Trinidad Afair, een prach
tig verhaal over een geval 
van spionage, waarbij 
voor de berichtgeving per 
post gebruik werd ge
maakt van KLM-vluchten 
in het Caribische gebied. 
Een derde buitenlands 
tijdschrift is The Nether
lands Philatelist, het Brit
se tijdschrift van de Nether
lands Philatelic Circle. In het 
Julinummer van dit jaar 
staat een uitvoerig artikel 
over de geschiedenis van 
PTT tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Interes
sante poststukken en fo
tokopieën van Duitse in
structies aan het Hoofd
bestuur der Posterijen ma
ken dit artikel tot een le
zenswaardig document. 

De Romanovs 
Oost Europa Filatelie van 

september behandelt in 
een uitvoerig en van veel 
afbeeldingen voorzien 
artikel de geschiedenis 
van de Romanovs van 
1613 tot 1917. 

Alles komt aan de orde: 
de troonsbestijging. Pe
ter de Grote, Catharina 
de Grote, de Russische 
keizers in de negentien
de eeuw, de laatste tsaar 
van Rusland en de Ro
manovs in de filatelie. 

Driemaal w 
Een warme aanbeveling 
om Internet te gebruiken 
door postzegelverzame
laars staat te lezen in 
nummer 53 van het tijd
schrift van de Kontakt-
groep Spanje-Portugal, 
Iberia. Ervaringen van de 
schrijver met het World 
Wide Web en met nieuws
groepen worden samen
gevat in een lijstje met 
voordelen voor elke ver
zamelaar en een lijstje 
met specifieke voordelen 
voor de eigen leden. 

Majestueus en machtig 
Het maandblad van de 
Zuid-Hollandse Postze
gelvereniging, ZHPV, 
geeft in nummer 6/7 een 
leuk overzicht van een 
thematische verzameling 
met als onderwerp 'De 
leeuw: majestueus en 
machtig'. 

Michael RomanoD (1596-1645) 

De koning van dejun l̂e leent 
zich er uitstekend uoor om als 
hoo/dpersoon van een themati
sche verzameling te jUnflcrcn. 

De schrijver begon kort 
geleden met het verza
melen en beschikt nu al 
over 250 verschillende 
zegels van dit thema. 
Fraaie afbeeldingen ma
ken duidelijk hoe inte
ressant zo'n themaverza
meling er uit kan zien. 

Rosa Luxemburg 
In de reeks 'Belangrijke 
Vrouwen' gafDuitsland 
in 1974 een postzegel uit 
die herinnerde aan Rosa 
Luxemburg. Een afbeel

dingvan de eerstedag-
envelop met een artikel 
over haar staat te lezen 
in Mededelingenblad 
nummer 5 van de postze
gelvereniging 'Drielan
denpunt' uit Vaals. 

Rosa Luxemburg ivas een van de 
oprichters van de Spartakus-
bond 

Rosa Luxemburg richtte 
in 1916 samen met Karl 
Liebknecht de Sparta
kusbond op. De Duitse 
Democratische Repu
bliek gaf in 1966 ter gele
genheid van de vijftigste 
verjaardag van dat feit 
een herinneringsblokje 
uit, dat eveneens staat af
gebeeld. 

Klinkende munt 
De relatie tussen numis
matiek en filatelie komt 
goed uit de verfin een 
ruim zeven pagina's tel
lend artikel in aflevering 
143 van De Sleutelpost, 
het lijfblad van de Leid-
sche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars. 

Numismatiek enJilatelie. een 
floed koppel 

De achtereenvolgende 
hoofdstukjes worden elk 
verlucht met een toepas
selijke afbeelding. 

Dichters en schrijvers 
Nummer 4 van Thema, 
het tijdschrift van de Ne
derlandse Vereniging 
voor Thematische Filate-



lie, maakt een wandeling 
door de literatuur. 

Een van de beroemdste dichters 
uan Nederland is Martinus 
Nijhojf 

Het artikel besteedt uit
voerig aandacht aan post
zegels ter herdenking van 
beroemde dichters en in

vloedrijke schrijvers. 
Ruimtevaartpionier 
De uitgifte op 6 juni 1997 
van een postzegel ter her
denking van de honderd
ste geboortedag van de 
Russische ruimtevaart
pionier Yuri Vasilyevich 
Kondratyuk was aanlei
ding voor een bijzonder 
uitgebreide biografie 
over deze bijzondere man 
in Nieuwsbrief 4/4 van de 
Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland. 

In de ogen van de meeste 
Europeanen moge dan 
Wernher von Braun de 
grondlegger zijn van de 
moderne ruimtevaart, 
maar de waarheid is an
ders. Al in 1920 publi
ceerde de genoemde Yuri 
een manuscript met zijn 

Een opmerkelijk man: ruimte
uaartpionier Yuri Vasilyevich 
Kondratyuk. 

denkbeelden over de ba
sisbeschrijving van een 
raketbeweging, het ge
bruik van vloeibare zuur
stofwaterstof als raket
brandstof, het afstoten 

van draagraketten, het 
gebruik van spiegels om 
het klimaat te doen ver
anderen door reflectie 
van zonlicht op het aard
oppervlak enz. Het lezen 
van dit artikel geeft u een 
totaal ander beeld op de 
ontwikkeling van de 
ruimtevaart! 

Deense post 
Deel I van Postuoflne, T03 
og Skillin^er is het eerste 
artikel in een reeks over 
de ontwikkelingen in het 
Deense postverkeer, dat 
met name betrekking 
heeft op postwagens, 
treinen en schellingen 
tussen 1848 en 1864. Het 
artikel staat te lezen in 
Het Noorderlicht (num
mer 145), het kwartaal
blad van de Nederlandse 

Filatelistenvereniging 
'Skandinavië'. Hoewel er 
in het Deense parlement 
in 1851 aanvankelijk 
weerstand was tegen het 
invoeren van de postwet, 
waardoor vooruitbetaling 
van porto door middel 
van postzegels verplicht 
werd, bleek weldra dat de 
briefpost in enkele jaren 
met bijna tweehonderd 
procent was toegeno
men. Een aanrader voor 
Scandinaviëverzame
laars. 

Hotel(post)zegels 
In Jungfraupost van sep
tember 2000 staat een 
fraai geïllustreerd artikel 
over hotelpost, waarin 
het verschil tussen hotel
postzegels en hotelzegels 
duidelijk wordt gemaakt. 

PSEfiT 

De Franse wereldcatalo
gus Yvert et Tellier had 
per traditie twee grote 
voordelen en twee grote 

nadelen. Tot de voorde
len behoorden de lage 
prijs en de grote mate van 
acceptatie in Nederland. 

Opeens zien de pnjzen in de nieuuie Ypert (rechts) er ueel realistischer uit.. 

De belangrijkste min
punten waren de voertaal 
(Frans) en het nogal slor
dige binnenwerk. 
De uitgever van de 'Yvert' 
heeft kennelijk goede 
nota genomen van de kri
tiek, want Yvert et Tellier 
2001 Tome 3 /1 . partie 
(zegels van Europa AG) 
maakt in één klap een 
einde aan de tekortko
mingen. De illu
stratiekwaliteit is sterk 
verbeterd en  wat nog 
belangrijker is  de cata
logus is nu geheel in 
kleur uitgevoerd. Yvert 
neemt daarmee zowaar 
een flinke voorsprong op 
de in Nederland sterk op
rukkende Michelcatalo
gus. En dat is nog niet al
les: alle prijzen in de 
nieuwe Yvert worden in 
Euro's gegeven. Dat maakt 
dat de noteringen, die 
vroeger bijna astronomi
sche proporties hadden, 
er opeens heel realistisch 
uitzien. Als we ze lezen 
alsof het noteringen in 
guldens zijn komen ze 
heel dicht in de buurt van 
zogenoemde 'nettoprij
zen'! 
In dit eerste deel van 
Tome 3 worden die landen 
van de Europese Unie be
handeld waarvan de 
naam in het Frans met 
eenA, B, C, D, E, FofG 
begint. Voor deze landen 
heeft de Yvert ruim i.ioo 
pagina's nodig. Deel 
twee (Heligoland tot en 
met You^oslauie) volgt in 
december a.s. 

Yuert et Tellier, Europe de l'Ouest 
(AG). 1.1110 pp.,aeill. (fc),for
maat 16x23 cm Verkrijgbaar bij 
P.W. Memhardt, Piet Heinstraat 
56, 2518 CH Den Haag, telefoon 
0705652227 Prijs.J6g,50 
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Dat de bestrijding van de 
kwaal die 'vervalsing' 
heet van 'Filatelie' een 
hoge prioriteit krijgt mag 
blijken uit de ruimte die 
sinds enige tijd wordt uit
getrokken om de lezers 
op deze kwalijke uitwas 
van de filatelie te wijzen. 
We doelen hier op de ru
briek Vervalsmgen herken
nen, die wordt samenge
steld door het oudhoofd 
van de Bondskeurings
dienst, H.W. (Hendrik) 
van der Vlist. Het is niet 
zo verwonderlijk dat Van 
der Vlist in 1998 is toege
treden tot het selecte le
denbestand van de AIEP. 
Deze organisatie heeft 
zo'n honderd internatio
naal bekende experts on
der haar paraplu; Van der 
Vlist is van hen de enige 
Nederlander. 
Samen met de FIP geeft 
de AIEP een indrukwek
kend blad uit, getiteld 
FFEJournal (redactie Pa
olo Vollmeier). De letters 
FFF staan daarbij voor 
Fakes Forgeries Experts. 
Kennelijk niet door enige 
beperking in het redac
tioneel budget gehinderd 
behandelt het blad op in
zichtelijke en vooral 

kleurige wijze klassieke 
zowel als recente vervals
ingen. In het enige tijd 
geleden verschenen mei
nummer komen bijdra
gen voor van onder ande
ren Peter A.S. Smith (val
se en echte Suez Canal 
Co.zegels), Chris Cere
muga (vervalsingen van 
zegels van Australië en 
gebieden) en Jürgen 
Straub (onder ander het 
valse stempel Königsee 
op blok nummer 10 van 
Duitsland). De qua om
vang belangrijkste bijdra
ge in het meinummer is 
aflcomstig van de hier
voor al geïntroduceerde 
Nederlandse AIEP'er Van 
der Vhst. In een ruim der
tig pagina's beslaand ar
tikel gaat hij in op ver
valsingen van bijzonder 
recente datum, namelijk 
die van Franse zegels in 
het type Marianne du Bi
centenaire in de periode 
van 19901998. Echte en 
valse zegels worden met 
elkaar vergeleken en het 
artikel wordt afgerond 
met twee overzichten: 
een met een uitvoerige 
beschrijving van de ech
te, en een al even uitvoe
rige opsomming van de 
aan het licht gekomen 
valse exemplaren. Wie 
denkt dat het om een 
saaie opsomming gaat 
wordt plezierig verrast. 
Met name het gedeelte 
over het suspecte gedrag 
van een BarTabac aan het 
Place Castellane in Mars
eille leest als een roman. 

FFEJournal, nummer 3; onder re
dactie van Paolo Vollmeier, 196 
pp .geill. (kleur),Jormaat23X30 
cm Uttgegeven door P. Vollmeier, 
P.0 Box 108, 6976Castagnola 
(Zuiitserland). Prijs€ 32,. 



2 januari 2001: 
'Twee dubbeltjes'. Voor de 
derde maal brengt PTT 
Post een zegel uit die als 
'bijplakwaarde' voor de 
kortingzegels kan worden 
gebruikt. De frankeer
waarde van dit 'extra ze
geltje' is 20 cent, precies 
het verschil tussen het 
brieftarief (8o cent) en de 
frankeerwaarde van de 
kortingzegels (6o cent). 

■SC vereniging 
voor veldbiologie 
26 januari 2001: 
Koninklijke Nederlandse Na
tuurhistorische Verenî in .̂ In 
1901 werd de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhisto
rische Vereniging opge
richt. Aan deze organisa
tie  nu metals ondertitel 
Vereniging voor Veldbio
logie  wijdt PTT Post een 
speciaal boekje met daar
in vijf postzegels van tach
tig cent. 

14 maart 2001: 
Tussen tuiee culturen. Op 14 
maart verschijnt een post
zegelemissie die nauw zal 
aansluiten bij het thema 
van de Boekenweek van 
2001: 'Het land van her
komst: schrijven tussen 
twee culturen'. Het gaat 
om een velletje met tien 
verschillende postzegels 
van tachtig cent, die nor
maal gegomd zijn. 

■ 
J4 

1 
^ ^ ^ ^ m ^ 

; r^~f1^pf.

'• "Cl. 

.,x 

mi 

 

14 maart 2001: 
Rotterdam Culturele Hoofd
stad uan Europa. De Maas
stad Rotterdam heeft veel 
meer te bieden dan water
alleen. De stad is dan ook 
terecht uitgeroepen tot 
'Culturele Hoofdstad van 
Europa in het jaar 2001'. 
Ter gelegenheid hiervan 
verschijnt een velletje met 
vijf dezelfde zegels van 
no cent. 

3 april 2001: 
VnjuJillyersuierk. Onze 
maatschappij zou er heel 
wat onvriendelijker uit
zien als er geen vrijwilli
gerswerk zou worden ver
richt. PTT Post vindt dat 
ook en brengt een velletje 
uit met twee postzegels 
van 80 cent die als een eer
betoon aan al die belange
loos werkende Nederlan
ders zijn bedoeld. 

3 april 2001: 
Max Euuie. De legendari
sche Nederlandse schaker 
Machgielis (Max) Euwe 
werd in igoi geboren. In 
1935 versloeg hij verras
send wereldkampioen Al
jechin. Ter gelegenheid 
van de honderdste ge
boortedag van Euwe geeft 
PTT Post een velletje met 
twee verschllende postze
gels van 80 cent uit. 

24 april 2001: 
Zomerpostzeflels. Het mag 
weer: nadat ze een aantal 
jaren als 'Ouderenpostze
gels' door het leven gin
gen spreken we vanaf 
2001 van 'Zomerzegels'. 
Er komen zes verschillen
de zegels van 80+40 cent 
in een velletje en een 
schapverpakking van tien
maal drie verschillende 
zegels in dezelfde waarde. 

15 mei 2001: 
Kunstzegels igc eeuw. Ze be
vallen kennelijk goed, de 
velletjes die aandacht be
steden aan het rijke kunst
verleden van Nederland. 
Ook in 2001 komt er een 
velletje met tien verschil
lende zegels van 80 cent, 
gewijd aan vaderlandse 
kunst uit de negentiende 
eeuw. De afbeeldingen 
zijn nog niet bekend. 

2 juli 2001: 
Euro. Ter gelegenheid van 
de introductie van de Eu
ropese eenheidsmunt de 
Euro  een gebeurtenis die 
op I januari 2002 zal 
plaats hebben  verschij
nen er op 2 juli drie boek
jes, elk met vijf dezelfde 
zegels. Er komen boekjes 
met zegels van 80, iio en 
160 cent (prijs respectie
velijk f4., f5.50 en f8.). 

28 augustus 2001: 
Cartoonze^els. Gedurende 
een aantal jaren heeft PTT 
Post stripzegels laten ver
schijnen: het ene jaar met 
Nederlandse, het andere 
jaar met Belgische gete
kende helden. Nu stapt 
PTT over op een ander 
genre: cartoons. Hoe de 
emissie eruit zal zien en 
welke waarden er komen 
is nog niet bekend. 

25 september 2001: 
Verrassmflszê els. PTT Post 
probeert creatief gezien 
vaak het onderste uit de 
kast te halen. De verras
singszegels van 1997 
(krassen), 1998 ('doe het 
zelf), 1999 (hologram) en 
2000 ('Doe maar') toon
den dat al aan. Waaruit 
bestaat de verrassing van 
2001? PTT Post houdt de 
spanning er nog even in 
en vertelt dus (nog) niets. 

Oktober 2001: 
15 o jaar Nederlandse postze
gels. Vrijwel elke lezer van 
'Filatelie' weet dat de 
postzegelgeschiedenis 
van Nederland in 1852 be
gint. In het jaar 2002 kun
nen we dus feest vieren. 
PTT Post liep daarop vo
rig jaar vooruit met een 
blokje en ook nu, in 2001, 
komt er weer zo'n velletje 
met twee verschillende ze
gels, elk van 80 cent. 

Oktober 2001: 
Honderd jaar Koninklijk Ver
bond van Grajische Onderne
mingen (KVGO). Het Ko
ninklijk Verbond van Gra
fische Ondernemingen 
(KVGO) bestaat in 2001 
honderd jaar. Dat levert 
deze brancheorganisatie 
voor de grafimediabran
che een speciaal postze
gelblokje met daarin twee 
verschillende zegels van 
tachtig cent op. 

7 november 2001: 
Kinderpostzegels. November 
staat  zo wil de traditie 
in het teken van twee 
emissies. Eén van die twee 
is de Kinderzegelserie, die 
waarschijnlijk uit zes ver
schillende zegels zal be
staan. Of er ook dit jaar 
een mailer komt met daar
in tienmaal drie verschil
lende zegels weten we 
niet. Ook de waarden zijn 
nog niet bekend. 

27 november 2000: ^ 
Kortmgzegels. Geen volk is ^ 
waarschijinlijkzogekop => 
een koopje als de Neder ^ 
landers. Het was dan ook = 
even slikken toen de kor ^ 
tingzegels in 2000 van55 i 
naar 60 cent gingen. Ook "^— 
in 2001 zijn ze er weer: Itl 
twintig verschillende ze ' w * 
gels van zestig cent, die 
samen in een velletje (ver
koopprijs f 12.) zullen 
worden uitgegeven. 



DE OPDRUK 'FREISTAAT BAYERN' 
OP GERMANIA-ZEGELS 

Duitse emissie bestaat dit jaar honderd jaar 
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In algemene zin is over de ze
gels en postwaardestukken in 
het type-Cermania de afgelo
pen tijd - e n dan met name in 
Duitse tijdschriften - genoeg ge
schreven. Dit artikel gaat over 
de Germania-zegels met de op
druk 'Freistaat Bayern'. Wat is 
het verschil is tussen de eerste 
en tweede oplage, en is er ei
genlijk wel een verschil? 

VOORGESCHIEDENIS 
Door het uitroepen van de zo
genoemde radenrepubliek op 7 
april 1919 werd München van 
de buitenwereld afgesloten. De 
revolutionairen hadden de 
hoofdstad van Beieren bezet. 
Dit had onder andere tot gevolg 
dat er geen postzegels en post
waardestukken aan de diverse 
postkantoren in geheel Beieren 
konden worden geleverd; door 
de bezetting was de drukkerij 
niet bereikbaar. Als het revolu
tionaire bewind lang in het za
del zou blijven zitten, zou er op 
den duur een gebrek komen 
aan postwaarden. De reguliere 
Beierse regering gaf daarom de 
Rijksdrukkerij in Berlijn op
dracht om zegels en postwaar
destukken van de Duitse Rijks-
post te voorzien van de opdruk 
'Freistaat Bayern'. 

EERSTE OPLAGE 
Er werden Germania-zegels van 
de volgende waarden van deze 
opdruk voorzien: 2 1/2, 3, 5, 7fi, 
10, 20, 25, 40, en 80 Pfennig. 
Ook werden zegels van 1, 2, 3, 
en 5 Mark en postwaardestuk
ken van 7fi en 10 Pfennig van de 
opdruk 'Freistaat Bayern' voor
zien. Deze zegels en postwaar
destukken werden verspreid 
over postkantoren in geheel 
Beieren, dus ook in de Beierse 
Pfalz. Ze mochten echter niet 
meteen gebruikt worden: eerst 
moest de bestaande voorraad 
zegels worden opgebruikt. 
Deze zegels, die als voorzorgs
maatregel op eventueel te ver
wachten tekorten waren ge
drukt, worden ook wel de zegels 
van de eerste oplage genoemd. 

NOODUITGIFTE BEIERSE PFALZ 
Na enkele weken, op 1 mei 
1919, kwam er een eind aan de 
bezetting van München. De re
gering keerde terug en de druk
kerij was weer bereikbaar. De 
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Het is dit jaar honderd jaar geleden dat de Duitse Germania-

zegels en -postwaardestukken in omloop kwamen. Reden 

genoeg om eens iets over deze zegels te schrijven. De 

auteurs kozen voor een bepaald aspect van de bewuste 

emissie: de opdruk 'Freistaat Bayern'op Germania-zegels. 

onaangekondigd alsnog een 
deel van de Germania-zegels 
met de opdruk 'Freistaat Bay
ern'. Het ging om zegels in de 
waarden 2 1/2, 5 7 1/2 en 10 
Pfennig en om briefkaarten. 
Behalve het feit dat de Beierse 
Pfalz nogal ver van Beieren ver
wijderd was, zal ook de Franse 
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productie en verdeling van ei
gen frankeerzegels konden 
weer op gang komen. De in Ber
lijn gedrukte zegels werden niet 

teruggenomen, maar het was 
niet toegestaan deze zegels in 
omloop te brengen. 
Op 17 mei verscneen in de Pfalz 

Boven, aßeetding i - Aangetekende brief 
met de vier waarden van ae nooduitgifie 
'Freistaat Bayern', samen met een zegel van 
10 pf. van Bayern in het type-Ludwig De 
bnefwerd op i^juni 1919 ontwaard (stempel 
Rheingonheim) 

Links: afbeelding 2 - Kaart met zes zegels 
van 2'/i pf., afkomstig uit de eerste oplage 

bezetting een rol hebben ge
speeld bij deze onaangekondig
de uitgave. Men spreekt bij 
deze zegels van een nooduitgif-
te als ze in de Beierse Pfalz ge
stempeld zijn in de periode van 
17 mei 1919 toten met29 sep
tember! 919. Op afbeelding 7 is 
een briefte zien met daarop de 
vier waarden van de nooduitgif-
te en een zegel van 10 Pfennig 
in het type-Ludwig. Veel van 
dergelijke aangetekende 'serie-
brieven' zijn echter sterk filate-
listisch beïnvloed 



.^eiftaat: Sreiftaat. 

Boven aßeelding^ Veldeel van twaalf ze
gels van y'/j pfennig met de opdruk 'Frei
staat Bayern', op de velrand zien we twee 
Hausaujiragnummers 3767 T8 in oranje 
{nummer van de drukopdracht voor de ze 
gels) en 1224 19 in zwart (drukopdracht voor 
de opdruk 'Freistaat Bayern') 

Rechts aßeelding4 Blokje van vier zegels 
van 5 pfennig uit de twee oplage (zie het 

Hausaftrag nummer3103 79J op cfe velrand 

Vanaf 30 september 1919 werd 
in geheel Beieren gebruik ge
maakt van deze Cermaniaze
gels en postwaardestukken. Ze
gels en postwaardestukken ge
stempeld vanaf die datum wor
den dan ook niet meer als 
nooduitgifte beschouwd. 

TWEEDE OPLAGE 
Behalve de al eerder vermelde 
zegels van de eerste oplage ko
men ook zegels van de tweede 
oplage voor. Deze verschenen 
in de waarden 3, 5,15, 20, 25, 35, 
40, 75 en 80 Pfennig, alsmede 
1, 2, 3 en 5 Mark. De waarden 
2Y2, 772, en 10 Pfennig zijn dus 
alleen maar bij de eerste oplage 
gedrukt en de zegels van 15, 35 
en 75 Pfennig alleen maar bij de 

VERENIGINGEN VOOR 
DUITSLANDVERZAMELAARS 

Er zijn in Nederland twee vereni
gingen die zich bezighouden 
met het verzamelen van Duits
land. De eerste is de Filatelisten
vereniging Duitsland. Informatie 
over deze vereniging kunt u krij
gen bij de heer A. Hulkenberg, 
Vivaldiweg 68,3752 HC Bun
schoten. De andere vereniging is 
de Arbeitsgemeinschaft Germa
nia. Dit is een Duitse vereniging 
met een Nederlandse afdeling. 
Informatie over deze vereniging 
kunt u krijgen bij de heer D. 
Tschimmel, Postfach 531,45955 
Gladbeck (Duitsland). De ArGe 
Germania beheert ook een eigen 
homepage, die te vinden is op 
het volgende adres: www. 
muenster.de/germanial. 

tweede oplage. Afbeelding 2 
toont een kaart waarop zes ze
gels van 272 Pfennig zijn ge
plakt. Deze zegels zijn dus altijd 
van de eerste oplage. 

OPLAGEVERSCHILLEN 
Van losse ongebruikte zegels 
valt niet te zeggen of ze afkom
stig zijn uit de eerste of uit de 
tweede oplage. Bij gestempelde 
zegels is dit in de meeste geval
len ook niet mogelijk, tenzij het 
zegels van de nooduitgifte zijn; 
deze zegels zijn altijd afkomstig 
uit de eerste oplage. 
Om toch onderscheid te maken 
tussen de zegels van beide op
lagen, moet worden gekeken 
naar de zogenoemde Hausauf

fragnummers die op de velran
den zijn aangebracht. Dit zijn 
opdrachtnummers van de 
Rijksdrukkerij in Berlijn. Op de 
vellen Cermaniazegels met de 
opdruk 'Freistaat Bayern' staan 
altijd twee van deze nummers. 
Het eerste nummer is gedrukt 
in de kleur van de zegels en be
hoort bij de opdracht om de 
oorspronkelijke zegels te druk
ken. Het tweede Hausauftrag
nummer heeft de kleur van de 
opdruk (zwart) en heeft betrek
king op het aanbrengen van de 
opdruk 'Freistaat Bayern'. Het 
Hausaufiragnummer voor het 

aanbrengen van de opdruk van 
de eerste oplage was 1224.19 en 
dat voor de tweede oplage 
3103.19. De getallen '1224' en 
'3103' zijn de volgnummers van 
de opdracht en '19' staat voor 
het jaar 1919. Op afbeelding3 is 
een blok zegels met velrand te 
zien met daarop twee Haus
at/ftragnummers. Het nummer 
3167.18 (in oranje) hoort bij de 
opdracht om de zegels zelf te 
drukken. Het nummer 1224.19 
(zwart) slaat op de opdracht 

om de zegels te voorzien van de 
opdruk 'Freistaat Bayern'. Deze 
zegel van 7fi Pfennig komt al
leen maar in de eerste oplage 
voor. Afbeelding4tooni een ze
gel van 5 Pfennig afkomstig van 
de tweede oplage, herkenbaar 
aan het Hausaufiragnummer 
3103.19. 

Geraadpleegde literatuur: 
Michel BayernSpezialKatalog 1999 
Deutsche Zeitung fur Briefmarken

kunde Nr n/1958 
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HANDELSONDERNEMING IMPORTEXPORT 

 Fabrikant FILISAFE m Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland " ^ ^ 
Kerkstraat 17  NL 4854 CC Bavel  Tel (0161) 431983 fax (0161) 433099 
Bank Rabo, Bavel rek nr 10 46 96 761  K v K 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65  BTW nr NL O 647 19 455 B01 

DAVO ■ HARTBERGER ■ HAWID ■ IMPORIA  KABE ■ LEUCHITURM ■ LINDNER ■ MICHEL ■ SAFE ■ SCHAUBEK • UNIE • YVERT 

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

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

verzamel het in SCHAUBEK! 

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

KIES VOOR SCHAUBEK! 
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D^ INTRODUCTIE VAN HET 
'GEÏLLUSTREERD VERZAMELEN' 

Uitgeverij Davo ziet toekomst filatelie niet somher in 

Antonie ('meneer Toon') 
Berghuijs blijkt een in 
stemmig antraciet geklede 

man die voor z'n vijftig jaar op
vallend jeugdig oogt. Z'n 
stropdas en manchetknopen 
dragen het prachtige Davo-
logo. 'Op dat logo zijn we trots,' 
geeft Berghuijs toe. 'U noemde 
het net 'een Escher-achtig 
beeldmerk' maar laat ik u dan 
even uit de droom helpen: het is 
een origineel ontwerp van de 
beroemde grafisch kunstenaar 
Maurits Escher. In 1953 bezocht 
m'n vader een Escher-tentoon-
stelling in Singer in Laren. Hij 
heeft hem toen gebeld en ge
vraagd of hij voor uitgeverij 
Davo een logo wilde ontwer
pen. Escher neeft dat gedaan te
gen een honorarium van hon
derd gulden. Zoals u ziet voe
ren we het nog. Het blijft prach
tig, het verveelt nooit. We heb
ben er uit binnen- en buitenland 
legio complimenten over gekre
gen. Helaas is het authentieke 
ontwerp zoals Escher het aanle
verde in de loop van de jaren 
zoekgeraakt. Mijn vader vertel
de dat 'het ergens moest lig
gen'. Na vaders overlijden heb
ben wij het in ieder geval ner
gens kunnen vinden.' 
tjitgeverij Davo bestaat nu 55 
jaar. Het bed rijf werd in 1945 
gestart door Berghuijs-senior, 
die zich in 1942 als postzegel
handelaar in Deventer (Davo, 
zoals de oude naam luidt) ves
tigde. Davo is al jaren de groot
ste landenalbumfabrikant 
van Nederland met 
een fonds ^ 

T H O M A S L E E F L A N G 

Wat is een postzegelalbum eigenlijk meer dan een 

efficiënt opbergsysteem? Lang nam de verzamelaar 

genoegen met een hard omslag waarin op een bondige 

manier nieuwe vellen konden worden aangebracht. 

Maagdelijk witte vellen met lege vakjes met als je geluk 

had hier en daar een grijze reproductie van een zegel. Die 

tijd lijkt voorbij, nu Uitgeverij Davo met kleurige albums 

het 'geïllustreerde verzamelen' heeft geïntroduceerd. 

van zestig ä zeventig albums. 
Berghuijs: 'Het bedrijf staat nu 
alweer twintig jaar onder leiding 
van m'n broer Karel en mij. 
Mijn ambitie om in het bedrijf 
te gaan lag destijds meer op het 
vlal< van vormgeving en uitvoe
ring dan op m'n verKnochtheid 
aan postzegels. Ik ben niet, zo
als mijn vader dat wel was, een 
postzegelverzamelaar. Dat ik 
dit vak toch met reuze veel ple
zier doe heeft alles te maken 
met m'n liefde en waardering 
voor papier. Bovendien geniet 
ik van de contacten met drukke
rijen en vormgevers, dan voel ik 
me als een vis in het water. 
Vooral nu speelt dat. Uitgeverij 
Davo is groot geworden met 
het vervaardigen van opberg
systemen voor postzegels. Lang 
waren dat degelijke albums 
zonder tekst in een traditionele 
opmaak. Maar de 
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tijden veranderen, het publiek 
raakt steeds visueler ingesteld. 
Met andere woorden: ook in 
postzegelalbums spreken kleu
rige illustraties en een speelse 
lay-out meer aan dan witte vel
len met lege vakjes met hier en 
daar een monochromatische af
beeldingvan een zegel. Zulke 
albums zijn weliswaar niet 
passé, maar je kunt je afvragen 
of iedere verzamelaar daar nou 
tot in lengte van dagen genoe
gen meeblijft nemen. Wij heb
ben ons die vraag gesteld en we 
vonden een antwoord. Met in
gang van de jaargang 2000, die 
in december verschijnt, gaan 
we de jaarlijkse aanvullingen 
voor onze albums behalve in de 
gebruikelijke zwart/wit-vorm 
ook brengen in een wat moder
nerjasje. Namelijk per onder

werp mooi in 
kleur geïllus
treerd en uit
stekend ge
documen
teerd zo
dat er 
met 
recht 

ge

sproken kan worden van een 
grote toegevoegde waarde.' 
In het verlengde van die eigen
tijdse aanpak bij de albums lig
gen de boekuitgaven van Davo 
die uitkomen naar aanleiding 
van de emissie van de bekende 
Nederlandse 'velletjes van tien': 
Nederlandse schilders uit de ze
ventiende eeuw, Hoogtepunten 
uit de twintigste eeuw, Tweehon
derdjaar Rijksmuseum en Sail 
2000 Amsterdam. De deeltjes 
kosten f49.50, inclusief zestien 
tot zeventien gulden aan post-
frisse zegels. De zegels worden 
in de boekjes keurig op hun 
plek gehouden door Davo-
klemstroken. 

Smaakvol gearrangeerde pagina's, 
informatieve teksten en mooie kleuren
illustraties: zo kan de verzamelaar uren 

bezig zijn met een velletje van tien 

Davo-logo' ...creatie van M. Escher... 

Het idee voor de boekenreeks 
ontstond binnen de Davo-
groep waarvoor Toon Berghuijs 
verantwoordelijk is. De boeken 
hebben een oplage van rond de 
vijfduizend stuks en ze vinden 
de weg naar de filatelist door
gaans gemakkelijk. 'Voor mij 
zijn de boeken echt een uitda
ging,' vertelt Berghuijs. 'Ik kan 
er m'n creativiteit en kennis van 
de filatelistische markt in kwijt. 
Aan het uiterlijk wordt veel aan
dacht besteed. Ontwerper Ing-
mar Birza van bureau Birza 
werkt al twaalf jaar voor ons. Hij 
heeft veel affiniteit met het on
derwerp. Wat de teksten betreft 
werk ik met goede auteurs. Zo 
is deel 4 over Sail 2000 ge
schreven door Noortje Krik
haar; die heeft een bondige en 
informatieve stijl. We zijn blij 
dat zij ook tijd gaat vrijmaken 
voor deel 5, dat de fotografie als 
onderwerp krijgt.' 
Over de toekomst van de filate-



lie is Dave's Berghuijs niet 
somber gestemd. Sterker, hij 
ziet die redelijk zonnig in. 'Door 
de komst van nieuwe technie
ken en nieuwe media hebben 
we lange tijd gedacht dat de 
postzegel weluit de samenle
ving verdrongen zou worden,' 
zegt hij. 'Mondiaal gezien blijkt 
dat tot op heden niet het geval. 
Overal worden nog postzegels 
gebruikt, ondanks de populari
teit van e-mail, fax, internet en 
mobiel bellen, je kunt het ook 
omdraaien en zeggen: juist om
dat er zoveel nieuwe dingen op 
ons afkomen is de behoefte aan 
een product als de postzegel en 
de behoefte om die te verzame
len toegenomen.' Als de filatelie 
op een aantrekkelijke manier 
wordt gepresenteerd, zo zegt 
de Davo-directeur, kan de hob
by groeien en zijn de mensen er 
weer warm voor te maken. 
Toon Berghuijs: 'Tegenwoordig 
stappen verzamelaars steeds 
vaker over op het aanleggen 
van een thematische collectie. 
Met onze boeken en het stimu
leren van het 'geïllustreerd ver
zamelen' via onze albums 
maakt Davo zich sterk voor de 
toekomstvan de filatelie. De 
postzegel is volgens mij dan 
ook nog lang met aan het eind 
van z'n bestaan. Daarvoor is 
dat medium met z'n officiële 
status te zeer geworteld in de 
cultuur.' 

Davo-directeur A. Berghuijs: 'De boeken zijn voor mij echt een uitdaging.' 

Alle tot nu verschenen titels uit de Davo-reeks op een rijtje; niet alle boekjes zijn meer leverbaar. 

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 8 en 
Zaterdag 9 
december 
organiseren 
wij weer onze 
speciale dagen 
met KOUD 
BUFFET. Ook 
is er weer een 
DUBBELTJES-
HOEK aan
wezig. 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER 

GROENUXND-IJSLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

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

rZH RON HERoCHEIT E-maü: pzhronh@bart.nl 

D.Ot Brouwer PhilatelisI 
In- en verkoop postzegels Nederland, Engeland en 
Konaoleilanaen. 
Ook inkoop frankeergeldig. Bel voor de prijs! 

tel. 0511-454261 
fox. 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

Postmerk 2000 Veiling 
Op vrijdag 15 december in het H.F. Witte 
Centrum te De Bilt. Aanvragen catalogus 
tel.: (0346) 571487 of (030) 2287705 

> Michel Ganzsachen 119.50 nu IO5.OO 6esf 
> Michel West Europa 2 delen 99.50 nu 89.OO ^U ƒ 
> Alle nieuwe katalogi Zonnebl.- Michel- Yv.-io% korting. 
> Ook alle Davo-Safe-H.Berger artikelen minimaal 10% korting. 
> Yvert Europa Cat. dl 11n kleur 69.50 nu 62.50 
kijk voor meer aanbiedingen op onze webside www.krokol.nl 
email info@>krokol.nl PZH Krokol telf.+fax 078-6135901.101 ziens. 
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SCHIETEN, SNAUWEN EN SNOEVEN, 
MAAR BANG VOOR ONWEER 

Filmgangster Edward C. Robinson door USPS geëerd 
D O O R T H O M A S L E E F L A N G 

Edward G. Robinson was 
een kleine gedrongen fi
guur met een schorre stem 

en een sluw mongools gezicht. 
Hij werd in 1893 als Emmanuel 
Goldenberg in Boekarest gebo
ren en overleed in 1973, 79 jaar 
oud, in Hollywood. Nog steeds 
wordt z'n graf op de Beth-El be
graafplaats in Ridgewood door 
fans bezocht. Hij Net een gigan
tische hoeveelheid films na 

Twee visuele media bij uitstek, filatelie en cinematografie, 

hebben elkaar vooral in de VS gevonden. Acteur Edward 

G. Robinson is als zesde afgebeeld op zegel uit een 

Amerikaanse reeks. Marilyn Monroe (1995), James Deon 

(1996), Humphrey Bogart (1997), Alfred Hitchcock 

(1998) en James Cagney (1999) gingen hem voor. 

jongedames. Pogingen om als 
acteur in de voetsporen van z'n 
vader te treden, mislukten. Uit
eindelijk pleegde hij in 1974, 
veertig jaar oud, in z'n huis in 
West-Hollywood zelfmoord. 
Edward G. Robinson speelde in 
1939 in de eerste Amerikaanse 
anti-nazi-fllm, Confessions of a 
Nazi Spy, een dappere daad van 
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Boven: Edward C. Robinson als in 
'Little Caesar'. Rechts: een typische 
publiciteitsfoto van de 'tough' in de 
lens kijkende Robinson 

maarzagzichzelf niet als een 
'filmster'. Filmbladen besteed
den zelden of nooit aandacht 
aan hem. Allesbehalve een 
'mooie man', maar daarente
gen heel scherpzinnig- hij 
sprak acht talen vloeiend en do
ceerde kunstgeschiedenis aan 
diverse universiteiten - beoefen
de hij het acteursvak heel pro
fessioneel. 'Als je een ander 
personage uitbeeldt, heb je de 
verantwoordeliikheid voor 
hem,' vertelde hij de Saturday 
Evening Post in een van zijn 
schaarse interviews. 'Vóór ik ac
teur werd, was ik een mens. Dat 
is hoop ik te zien aan de rollen 
die ik speel.' 
In 1956 werd Edward G. ge
dwongen z'n kunstcollectie, de 
interessantste en grootste die 
ooit in privébezit is geweest, 
van de hand te doen om na den 
scheiding van z'n vrouw Gladys 

Lloyd aan z'n verplichtingen te 
kunnen voldoen. Hij hertrouw
de jaren later overigens met 
jean-Claude Brialy, die hij in 
1967 leerde kennen bij het ma
ken van de film Peking Blonde 
en begon opnieuw met het ver
zamelen van kunst. Edward G. 
heeft ook veel verdriet gehad 
over het onaangepaste gedrag 
van z'n zoon Edward G.-junior, 
die hevig experimenteerde met 
drank & drugs en de nodige 

Edward G., de studio van de 
joodse Warner-broers en de 
Russische regisseur Anatole Lit-
vak. In Duitsland draaide de 
film uiteraard niet. Warner 
Bros. weigerde zaken te doen 
met Berlijn nadat de joodse 
Warner-vertegenwoordiger in 
'de Parel aan de Spree' door fa
natieke NSDAP'ers in een steeg 
was doodgetrapt. Maar wereld
beroemd werd Edward G. in 
1930 met de film Little Caesar 

De Robinson-zegel die vorige maand in 
de Verenigde Staten uitkwam. 

waarin hij de schietgrage Al 
Capone-achtige gangster Rico 
Cesare Bandello is. Een grote 
bek, niet onsenegen iemand 
even 'om te leggen', maar wel 
bang voor onweer. Kortom: een 
'good bad guy'. Zoals hij Rico 
speelde zo werden voortaan al 
de gangsters in de 'films noir' 
van de Warner-studio neerge
zet: snoevend en snauwend, cy
nisch en sentimenteel, thuis lief 
voor mamma en op straat 
wreed voor een concurrent 'in 
the business'. Als Rico in Little 
Coesor uiteindelijk zelf neerge
knald en stuiptrekkend op 
straat ligt, lispelt hij: 'Mother of 
Mercy, is this the end of Rico?!' 
Een klassieke 'one-liner', in ie
der geval de het meest geciteer
de in de cinemahistorie. Waar
bij 'Mother of Mercy' nogal 
eens onterecht wordt vervan
gen door het kortere 'God'. In 
Moskou zijn overigens ook 
anno 2000 nog lieden met een 
nogal misdadige levenswandel 
in het straatbeeld te zien die 
zich kleden en zich gedragen 
als Edward G. Robinson en zijn 
epigonen, Humphrey Bogarten 
James Cagney. Edward G. Ro
binson kreeg op 24 oktober een 
filatelistisch monumentje van 
de US Postal Service. Het is 
hem van harte gegund. Hoewel 
hij in 1973, een paar maanden 
na z'n dood, voor z'n gehele 
oeuvre alsnog werd gehono
reerd met een ere-Oscar, werd 
hij tijdens z'n leven nog niet 
eens genomineerd voor een 
Academy Award. 
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KLM 
Echt veel nieuws valt er 
over onze nationale 
luchtvaartmaatschappij 
niet te melden. Voor ver
zamelaars is eigenlijk al
leen van belang dat de fu
sie tussen de KLM en Bri
tish Airways is afgebla
zen. Zag het er aanvanke
lijk naar uit dat we andere 
vliegtuigen, andere ste
den en dus nieuwe eerste 
vluchten voor de boeg 
hadden, nu dus niets van 
dat alles... 
KLM en Eurowings heb
ben overigens een 'verbe
terde overeenkomst' ge
sloten, hetgeen inhoudt 
dat men eikaars vliegtui

gen gaat gebruiken. Han
dig, want daardoor wordt 
het capaciteitstekort bes
treden. 

LUFTHANSA 
Op 30 oktober 2000 
vloog de Duitse lucht
vaartmaatschappij Luft
hansa voor het eerst met 
een toestel van het type 
A340 van Frankfurt-
Abidjan-Lagos v.v. Naar 
alle plaatsen op de route 
ging post mee. 

CONCORDE 
Op de jaarlijkse nationale 
feestdag in Frankrijk (14 
juli) vloog een toestel van 
het type Concorde van 

Parijs naar Brest en weer 
terug. Het was voorlopig 
de laatste vlucht van het 
toestel waarmee officiële 
post werd vervoerd. Dit 
in verband met het dra
matische ongeluk van 
een Concorde eind juli. 

BALLONS 
Op 2 en 3 september wer
den in België weer de be
kende St.Nicolaas-bal-
lonvaarten gehouden. 
Enkele weken daarvoor, 
op 18 augustus, was er 
een ballonpostvaart in 
Tsjechië. 
Van I tot en met 10 sep
tember werd voor de ze
vende maal Heisslujt-Lujt-

schrf-WeltmeisterschaJt ge
organiseerd. 

ZWITSERLAND 
Van het Zwitserse lucht
vaartfront valt het een en 
ander te melden. 
Op 25 maart was er een 
eerste vlucht met een 
Embraer ERJ-145 van Ba
zel naar Kopenhagen. 
American Airlines vloog 
op I juni van Dallas/Fort 
Worth naar Zurich. Er 
werd gebruik gemaakt 
van een toestel van het 
typeB767-300. 
Een dag later, op 2 juni, 
vloog Crossair van Oslo 
naar Bazel met een Em
braer ERJ-145. 

Weer een dag later vloog 
Lauda Air een Canadian 
Regional Jet van Wenen 
naar Geneve; aan boord 
was UNO-post. 
Tijdens NABA 2000 wer
den vier verschillende en
veloppen uitgegeven. Op 
21 juni St.Gallen-Wenen 
en Wenen-St.Gallen met 
Rheintalflug met aan 
boord zowel Oostenrijk
se als UNO-post. 
Op 24 juni werd de Tag 
der Luftfahrt herdacht, 
hetgeen ook filatelistisch 
werd vastgelegd. 
Air Algérie vloog op 29 
juni met een toestel van 
het type B-737 van Con-
stantine naar Geneve. 
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^ I ̂ IH 
Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2000 
(verschijnt begin januari) 
moeten uiterlijk op i decem

ber aanstaande in het bezit 
zijn van de redactie van 'Fila

telie', 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 

□ 18 november: 
Leek. Noordphila 2000, propa
gandatentoonstelling met 
verenigingscompetitie. Nien
oordcollege, Waezenburg
laan 51, 9.3017.30 uur. In
lichtingen: telefoon 050
5019547. 
□ 1,2 en 3 december: 
Monte Carlo (Monaco). Mon
aco 2000, internationale post
zegeltentoonstelling van de 
postadministratie van Mona
co en de Club de Monte Carlo. 
Musée des Timbres et des 
Monnaies. Inlichtingen: 
GETP, 23, av. Prince Hered
itaire Albert, 98050 Monaco 
Cedex, Monaco. 

□ 8 t/m II februari: 
Berlijn (Duitsland). Bephila 
2001, tentoonstelling van 
postwaardestukken (Rang 2), 
georganiseerd door de Berli
ner GanzsachenSammler
Verein. Gecombineerd met 
de Berliner Bricfmarkenta^e In
ternational en de jeugdwed
strijd Meine Briefmarken. 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. cat.). Meer informatie 
° bij August Wahn, Friedrich
i^ DürrStrasse 43, D74074 
•^ Heilbronn (Duitsland) of op 
^ iDiuuJ.briefmarkenmesse.tic. 
s □ 24 en 25 maart: 
^ Beek.AstaPhil, tentoonstel
<=> ling ter gelegenheid van het 
= zeventigjarig bestaan van 
^ postzegelvereniging 'De Phi
1̂  latelist'. AstaCultuurcen
« trum, Markt 6. Ca. 100 ka
— ders. Openingstijden onbe
° kend. Inlichtingen: H. Web

_ ^ . ers, Mergelakker 51, 6i8i JE 
7 6 2 Elsloo, telefoon 046

□ 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. 520 ka
ders; handelaren en studie
groepenstands, schilderijen 
en kunstexpositie. Opening
stijden: op donderdag 10/5 
van 19 tot 22 uur, op vrijdag 
11/5 van 10 tot 22 uur en op 
zaterdag 12/5 van 9 tot 17 uur. 
Inlichtingen: N. van der Lee, 
Arkelstein 12, 6714 AW Ede 
of email: N.i;onder.Lee(a)hcc
net.nl. 
□ 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Ha/ma 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 
door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan
mark en de Deense handela
renorganisatie. Thema: Buil
ding bridges betuieen people. Bel
Ia Center. Inzendingen in 
drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg
raesvej 134, DK2770 Kastrup 
(Denemarken). 

ü 3 , 4 en 5 mei: 
Leek. Noordphila 2002 en Bird

pex4. Nienoordcollege, Wae
zenburglaan 51, 9.3016.30 
uur. Inlichtingen: telefoon 
0505034550 (na 19 uur) of 
0505019547. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 
□ II november: 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
EttenLeur. Mochinpostzegel
dag. 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
nigstraat 3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
□ 12 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. 
□ 18 november: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla

menstraat 70,1016. Tele
foon 0297325158. 
AlmereStad. Stedenwijk, 
Kampenweg 7,1016. Tele
foon 0365331981. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarn. Filatelistische Contact
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. 
Sassenheim. De Blauwband, 
5 Meiweg, 1116. Telefoon 
0252215972. 
Veldhoven. D'n Bond, Rap
portstraat 29, 1016. 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. 
Enschede. Sportcentrum 
Drienerlo (Universiteit Twen
te). Telefoon 0543531372. 
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, 
SneUiuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
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, 
Twekkelerweg 327,1017. 
Telefoon 0547272249. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 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 voor Thematische Filate
lie. De Doele, Koemarkt 56, 

tijd onbekend. Telefoon 
0299425078. 
Volendam. De Groene, Ha
ven 104, II?. Telefoon 029g
372017. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
□ 26 november: 
Alkmaar. Sporthal Hoorn
sevaart, Hertog Aelbrechtweg 
4,1017. Telefoon 072
5124435. 
Boxmeer. Van Diepen, 
Spoorstraat 74, 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 
(Duitslancl). 
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. 
□ 28 november: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1017. Telefoon 
0365304354. 
□ 2 december: 
Gouda. Korte Akkeren, Ber
nardhof 400,13.3017. Tele
foon 0182396440. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629. 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
Q 3 december: 
Alkmaar. De Rekere., Mui
derwaard 396,1016. Tele
foon 0306063944. 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 
0773517700
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Tele
foon 0343573649. 
ü 6 december: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 0252
212080. 
Q 9 december: 
Dronten. De Open Hof 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Haren (Gn). De Mellens
horst, Waterhuizerweg, 10
16. Telefoon 0504093722. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi

steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
Huizen. Het Visnet, De Ruy
terstraat7,1016. Telefoon 
0355310865. 
MaassluisWest. De Ko
ningshof Uiverlaan 20,13

16. Telefoon 0105916747. 
Welberg (Steenbergen). De 
Vaert, Kap. Kockstraat 54,10

17. Telefoon 0167523361. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
Zevenaar. Ons Huis, Dr. Ho
nigstraat 3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
Q10 december: 
Deurne. Het Trefpunt, Heu
velstraat 8, 9.3014.30. Tele
foon 0493691428. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Prins Willem Alexanderlaan 
1,1116. Telefoon 030
6011918. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 46,1014. Telefoon 
0246413608. 
□ 16 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Doetinchem. Ketz, Hout
kampstraat 64,10.3015.30. 
Telefoon 026333265. 
Heeze. De Pompenmaker, 12
17. Telefoon 0402263192. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. v.d. Haar
laan 6,1115. Telefoon 0297
289322. 
Papendrecht. Excelsior, An
jerstraat 1,1016. Telefoon 
0184421023. 
Waalwijk. Het Nieuwe Lido, 
Vijverlaan 10,1016. Telefoon 
0306063944. 
Waddinxveen. Ontmoetings
kerk. Groensvoorde 3,13.30
17. Telefoon 0182396440. 
Winschoten. De Klinker, Mr 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 0597423692. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 
□ 17 december: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan88i , 1116. Tele
foon 0306011918. 
'sGravenhage. Congresge
bouw, Churchillplein 10,10
16. Telefoon 0306063944. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
Q18 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruïneweg 
272,19.3022. Telefoon 024
3974654. 
□ 23 december: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. 't Zand, Harmon
ieplein 4,1216. Telefoon 
0306011918. 
Maaseik (B.). T.I. SintJans
berg, Weertersteenweg, 13
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i6. Inlichtingen: H. Thyssen, 
Weertersteenweg iigc, B
3680 Maaseik (B.). 
□ 24 december: 
Echt. St. Joris, Cypresstraat 
58, 9.3013. Telefoon 0475
483630. 
Oisterwijk. De Coppele, Wil
lem de Zwijgerlaan 61,1013. 
Telefoon 0135286408. 
□ 27 december: 
Dalfsen. Parochiehuis, Em
raastraat 21,1016. Telefoon 
0529458267. 
Q28 december: 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0252212080. 
□30 december: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraat9,1017. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 

POSTZEGELVEILINGEN 
Q10 november: 
Dublin (Ierland). Postzegels en 
postgeschedems. Whyte's, 30 
iWarlborough Street, Dublini 
(Ierland); email u)hi)t£s@iol.ie. 
ü 26 november: 
Gouda. Boekenland (filatelis
tische literatuur). Collecties 
Ab Boerma en dr Han Siem. 
Informatie: www.filatehst.com. 
Gouda. Sheraton & Peel 
(postgeschiedenis). Collectie 

Jan Dekker (deel 2). Informa
tie: UJUiiD.jilatelist.com. 

ü 23 en 24 maart: 
Malmö (Zweden). PreHofnia
ueilm .̂ Postiljonen AB, P.O. 
Box 4118, S20312 Malmö 
(Zweden). 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

8 november: 
Kinderpostzegels; blokje met 
zes verschillende, gegomde 
zegels van 80+40 cent plus 
een hangverpakking van 
driemaal tien zegels van 
80440 cent (prijs f36.). 
28 november: 
Kortingzegels 2000; velletje met 
twintig verschillende zegels 
van 60 cent. 

Nederlandse Antillen 

15 november: 
Kortingzegels; waarden 40 en 
150 cent. 

België 

20 november: 
Kerstmis/NieuiDjaar; zegel van 

17 f/€o.42 (wedstrijd voor 
geestelijk gehandicapten; af
beelding van postbode). 
Een reis door de tiumtiflste eeuw in 
tachtig zegels II; twintig ver
schillende zegels van 17 f/ 
€0.42 met afbeeldingen van 
belangrijke gebeurtenissen 
uit de vorige eeuw (thema's: 
oorlog & vrede en kunst). 

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

Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 1017 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
1217 ""■■> op ^5 december en 
I januari gesloten. 
Toegangsprijzen: volwasse
nen f7.50,65plussers en 4
t/m 15jarigen f6., kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis. 

Permanent te zien: 
□ Nederland en de (voorma
lige) Overzeese Rijksdelen 
□ Collectie G. Buys: post
waardestukken Nederlandse 

Overzeese Rijksdelen 
□ Postzegels van de landen 
van Europa 
□ De Blauwe Mauritius 

Tijdelijke exposities: 
□ 'Een kleintje kunst'. De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met onder 
andere een speciale diapre
sentatie over het ontwerppro
ces, een computerprogram
ma voor kinderen en ontwer
pen van nooit uitgegeven 
postzegels. 
Q 'Vogels onder de loep', een 
themaverzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve
loppen, maximumkaarten, 
luchtpost en ntwerpen/proe
ven met het thema vogels. De 
geschiedenis en ontwikke
ling van het thematisch ver
zamelen. 

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. 

SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

Nadat er in het vorige num
mer van Filatelie niets te mel
den viel over bijzondere 
stempels kan ik u deze 
maand berichten over zes bij
zondere poststempels en een 
stempelvlag. 
De berichtgeving over de 
stempelvlag kwam helaas te 
laat bij mij binne.n zodat een 
afdruk van deze vlag niet 
meer kan worden aange
vraagd. 
Van de overige stempels kan 
een afdruk worden aange
vraagd bij de Collect Club in 
Groningen en wel tot uiterlijk 
30 november 2000. 

Actuele informatie over post
stempels kunt u ook vinden 
op de website van de Neder
landse Vereniging van Post
stukken en Poststempelver
zamelaars Po & Po. Het adres 
is u)iuu),poenpo.com. 
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2324 september 2000 

Op 23 en 24 september 2000 
werden in de Brabanthallen 
in Den Bosch de jaarlijkse 
Stripdagen gehouden. Op de 
stand van PTT Post werd een 
bijzonder poststempel ge
bruikt met een afbeelding van 
Sjors. 

NIPAAntwerpen 

1/1 
o 
o. 

land, maar ook voor Spanje: 
denk maar aan Don Quicho
te! 

D a g v a n d e 
P o s t z e g e l 
ia 

POSTEX 2000 
Postzegelshovtf 

Apeldoorn 20-22 okt. 

30 sqjtember t/m *^ 
Een stempel met de afbeel
ding van Sjimmie werd ge
bruikt op de stand van PTT 
Post tijdens de postzegel
beurs in Antwerpen, georga
niseerd door de NIPA. Deze 
beurs werd gehouden op 30 
september en i oktober. 

. Espaiia 2000 >s5̂  
«5' 

■O 

re 
TE. 

zonder poststempel en een 
stempelvlag. 

S i n d e l f i n g e n 

>̂ ^ o BI % . 
2000 ■'6; 

6-14 oktober '̂ -̂  

In Madrid werd van 6 tot en 
met 14 oktober de tentoon
stelling Espafia 2000 gehou
den. Tijdens deze tentoon
stellingwerd speciale aan
dacht besteed aan het 150ja
rig bestaan van de Spaanse 
postzegel. Het poststempel 
van PTT Post laat een afbeel
ding zien van een Hollandse 
koe tegenover een Spaanse 
stier. De molen staat niet al
leen symbool voor Neder

21 oktober 2000 
A p e l d o o r n 

De Dag van de Postzegel 
werd dit jaar in Apeldoorn 
gehouden op 21 oktober. De 
Nederlandse Bond van Filate
listenVerenigingen gafook 
dit jaar weer een speciale en
velop uit met een bijzonder 
poststempel. Het stempel 
laat de postkoets Rotterdam
Den Haag zien van 1830. 
De Dag van de Postzegel 
werd gevierd tijdens Postex 
2000, een evenenement dat 
van 20 tot en met 22 oktober 
werd gehouden. 

s r ^ 

V - . . 
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Ter gelegenheid van Postex 
2000 verschenen ook een bij

PTT Post 
27-29 oktober 2000 

Van 27 tot en met 29 oktober 
werd in Sindelfingen een in
ternationale postzegelbeurs 
gehouden metals thema 
Zwitserland. Op de stand van 
PTT Post kon een afdruk wor
den verkregen van een post
stempel. Het ontwerp bestaat 
uit twee violen die de Duitse 
klassieke muziek symbolise
ren. 

Afdrukken van bovenge
noemde stempels kunnen 
worden aangevraagd bij de 
Collect Club, Postbus 30051, 
9700 RN Groningen. Links
boven op de (voldoende) ge
frankeerde omslag moet re
spectievelijk worden vermeld 
'Stripdagen', 'NIPA', 'Espafia 
2000', 'Dag van de Postze
gel', 'Postex 2000' of'Sind
elfingen 2000'. Een afdruk 
van de stempelvlag is helaas 
niet meer te verkrijgen. 

OPLOSSINGEN 
FILAQUIZ 

Vraag i 
Het afgebeelde fragment 
is ontleend aan de Ollie 
B. Bommelzegel van 80 
cent uit 1996 (NVPH

nummer 1677a, zie pijl). 

raag 2: 
De Nederlandse Europa

zegels van 1957 waren de 
eerste in een 'eigen' ont

werp (Dick Elffers). 

Vraag 3: 
Het fragment van de UPU 
zegel is go graden 'met 
de klok mee' gedraaid. 

Vraag 4: 
Zes halve koeien. Maar 
soepel als we zijn reke

nen we het antwoord 
'drie koeien' óók goed. 

Vraag 5: 
De vlag naast '80 c' be

hoort roodfleblokt te zijn. 

mailto:s@iol.ie
http://www.filatehst.com
http://ww.muscom.nl


DE BRIEFKAARTEN VAN DE 
ZUID-AFRIKAANSCHE REPUBLIEK 

De spoorwegbriefkaarten uan i8g6/i8Qj 

De Zuid-Afril<aansche Spoor
weg IVIaatschappij (ZASIVI) be
stelde in januari 1896 en in juli 
1897 een aantal speciale 'Be
richt van aankomst'-briefkaar-
ten bij joh. Enschedé in Haar
lem. 

DE PRODUCTIE 
Voor de productie van de be
stelde kaarten van 1/2 penny 
w/erden dezelfde drukplaten ge
bruikt als die voor de eenkleuri-
ge briefkaarten van 1/2 penny 
van 1896. 
Op de achterzijde werd het 'Be
richt van aankomst' gedrukt in 
dezelfde groene kleur als die op 
de voorzijde van de kaart. De 
tekst IS gelijk aan die van de 
kaarten van 1891. Ook nu weer 

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

We komen longzamerhand aan het eind van de reeks 

artikelen, gewijd aan de briefkaarten van de Zuid-

Afrikaansche Republiek. Auteur Leo Grandel behandelt 

ditmaal de spoorwegbriefkaarten van 1896/1897. In het 

volgende nummer wordt de reeks besloten met een 

aflevering, gewijd aan de restanten. 

gebruikte joh. Enschedé geen 
eerder voor de Zuid-Afrikaan-
sche Republiek gedrukte brief
kaarten, maar werden er com
pleet nieuwe oplagen gedrukt. 
Van de bewuste kaarten zijn 
geen proeven te vinden in het 
Museum voor Communicatie 

BRIEFKAART 
(U Uil ui tend voor bet QinnonUndnch Varkocr) 

L - ' ^ ^ p 

BRIEFKAART 
(UUïloltBnd voor hel öinnftnUndiCh Verheer» 

en al evenmin bij joh. En
schedé. Wel is in het zoge
noemde voorbeeldenboek van 
de PTT een kaart te vinden 
waarboven geschreven staat: 

* Miss. 4jan. i8g6116 E 
Afr. Spoorweg Maatsch. * 

- Zuid 

In tabel a vindt u de gegevens 
van bij Enschedé gedrukte kaar
ten met 'Bericht van aankomst'. 
Achterop de briefkaarten (zie 
ook de afbeelding hieronder) 
staat het volgende vermeld: 

100.000 Jan. 1896 Model No. 72 
100.000 Juli 1897 Model No. 72 

Het restant van 6.352 kaarten 
(zie tabel a) was in 1907 nog in 
het magazijn van de Controleur 
in Haarlem aanwezig. 
Overigens werden in mei 1896 
lokaal, dat wil zeggen in Preto
ria, een paar duizend van joh. 
Enschedé ontvangen gewone 
briefkaarten van 1/2 penny op 
de achterzijde bedrukt met 'Be
richt van Aankomst'. 

ZUID ftFRtKftftNSGHE SPOSRWEG Hflt 
Sla l ion 

Afge/aiulen door 

te 

Aaiitnl, sooit, genidit eii nipiken 

De 

i m AFRIKAAnGKE SPOOHWB »lAATSGHAPPU. 
stau on 
lieraht \ m annkomat van goeilereii ana liel adrea \an 

Afjrcïotiden dooi 

te 

widit eu merlen 

kosten 

De 

De orulemeteekeiKÏe -p;omaciiti»(l>. \Ba iten «-adiessoei-df 
kltiart do op de?e briefkaad vermelde goederea te hebben 
m ont\angsf |<enoineu en daan oor iiiilsdien te kwiteeieii 

,-, , , 1 1 p™ trPKSwpSo 
] w OHderffctcckciwic ^ ^^^^^ hui-.ai v.n rim K-H 

kiimit df o\i dp7^ bneitkiirl \cnmlde jj'^d 
\\i ontviuigat geiiDmcu eu diianour imUdu 

den R aankomtt algegeven 
W\Km JiiSi !S97 

KB Da h)«rop gtmslda gaMlaren worden alleen legen ovefgave van 
oiKterleekend bermlit vun aankomsl algdyeven. 

^ 
100.000 Jan. 1890. 

Tabel a - de 

Datum 
bestelling 

Januari 1896 
July 1897 

spoorwegbriefkaarten van 1/2 p. van 

Productie-
datum 

12-02-1896 
5-10-1897 

Aantal 
besteld 

100 000 
100.000 

1896/1897 

Aantal 
gedrukt 

108 074 
89 278 

Toegevoegd 
(restant) 

8 074 

Kostprijs kaarten 
De kostprijs van deze tweezijdig bedrukte kaarten was f2.40 per duizend stuks plus f20 

Verzonden 
exemplaren 

100 000 
100 000 

-per bestelling. 

Verzend
datum 

21-02-1896 
15-10-1897 

Verzonden 
per stoomschip 

onbekend 
per s s 'Pondo' 

Restant 

8 074 
6.352 

file:///cnmlde


i^^mss BIJDRAGE: REBECCA KEIMAN 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE, DEN HAAG 

[111V0EIBAL: 
BIG BUSINESS 

Afgelopen zomer bracht 
PTT Post samen met De 
Post (België) ter gelegen
heid van het Europees 
voetbalkampioenschap 
(EK) een bijzondere 
emissie uit. Ook andere 
bedrijven lanceerden 
speciale EK-producten. 
Zo gaf KPN Telecom 
voor het evenement een 
nieuwe telefoonkaart uit. 
In 'Filatelie' van april 
heeft u al uitgebreid ver
schillende voetbalzegels 
van grote toernooien 
kunnen bewonderen. In 
dit artikel nemen we een 
kijkje achter de scher
men om te zien hoe re
cente producten tot stand 
zijn gekomen. 

Voetbal is Big Business. Er 
is veel geld te verdienen 
met sponsorbijdragen, 
de uitzendingen van de 
wedstrijden en de ver
koop van nevenproduc
ten. Nederland en België 

waren dan ook heel ver
heugd dat zij gezamenlijk 
het vermaarde en finan
cieel aantrekkelijke EK 
mochten organiseren. 
Het ontwerpen van post
zegels en telefoonkaarten 
voor zo'n omvangrijk 
evenement is een moei
lijk karwei. Er gelden 
vaak strikte voorschriften 
over het niet-tonen van 
spelers, sponsors of spe
cifieke clubs. Hierdoor 
wordt de keuze van af
beeldingen in veel geval
len beperkt tot 'de bal', 
'het publiek' en 'fictieve 
of niet herkenbare spe
lers'. 
Deze beperkingen zijn 
goed waarneembaar in de 
postzegels die zijn uitge
geven ter gelegenheid 
van het EK 2000. De eer
ste postzegel van 80 cent 
(de Nederlandse postze
gel) is een afbeelding van 
twee voetballers in oranje 
shirts, tegen een achter
grond van oranje fans. De 
spelers zijn geen echte 
mensen, maar stripfigu

ren. Een van de spelers 
tilt de andere op, waar
schijnlijk ter viering van 
een doelpunt. De voetbal
lers gaan op in de mêlee, 
in het 'oranjegevoel'. Bij 
de Belgische zegels zijn 
de stripfiguren uitgerust 
in het tenue van de Belgi
sche ploeg. 
Op de tweede postzegel 
is een afbeelding van een 
voetbal te zien, ook al te
gen de achtergrond van 
oranjefans. Door te kie
zen voor een afbeelding 
van een voetbal wordt 
meteen duidelijk waar 
het om gaat en zijn er vol
strekt geen problemen 
met eventuele rechten. 
Het gebruik van de Ne
derlandse en Belgische 
vlag op de sluitzegels le
vert evenmin problemen 
op. De vlaggen bena
drukken het gezamenlijk 
project van de beide lan
den. 
De postzegels werden 
ontworpen door Myriam 
Voz, Thierry Martin (bei
den van De Post) en strip
tekenaar Raymond 
Reding. De laatste is in
ternationaal bekend 
dankzij zijn strips: Vin
cent Larcher, Olympio, 
Sectie R en Ronnie Han
sen. Laatstgenoemde 
strip speelt zich af bij FC 
Barcelona, waar Ronnie 
Hansen zijn fantastische 
voetbalkunsten tentoon
spreidt. Kort na het af
ronden van het ontwerp 
is Raymond Reding he
laas overleden. 

Bij het ontwerp van de te
lefoonkaart voor het EK 
Voetbal waren dezelfde 
restricties waarneem
baar. De vormgever van 
de telefoonkaart van Euro 
2000, Richard Sluijs (die 
ook de postzegel van het 
WK voetbal in 1994 ont
wierp) kreeg als opdracht 
'het oranjegevoel' af te 

beelden. Het ontwerp 
mocht echter niet be
staan uit afbeeldingen of 
foto's van één of meer 
spelers of zelfs een ge
heel team. Logo's van be
drijven die - hoe klein 
ook - herkenbaar in beeld 
zouden komen waren 
ook niet toegestaan. De 
ontwerper moest vooral 
laten zien dat het voetbal
kampioenschap in Ne
derland en in België werd 
gehouden. Dat gegeven 
was bijzonder; want het 
was de eerste keer in de 
geschiedenis van het 
kampioenschap dat de 
organisatie verdeeld 
werd over twee landen. 
De ontwerper bedacht 
een mooie oplossing 
voor al deze problemen. 
Zijn ontwerp is een plaat
je van een voetbalspel, 
met alle deelnemende 
landen. De spelers heb
ben de kleding aan van 
hun ploeg. Voor wie de 
tenues niet meteen her

kent: de namen van de 
landen staan er bij. 
Op de achterzijde verde
len de vlaggen van Ne
derland en België het vlak 
in vier gedeelten. Hier
door ontstond plaats 
voor het geldbedrag van 
de telefoonkaart (niet on
belangrijk), de naam van 
het telecommunicatiebe
drijfdat de telefoonkaart 
uitgeeft en de aankondi
ging van Euro 2000. 
De ontwerper moest ove
rigens wel tot half de
cember wachten met het 
afmaken van zijn ont
werp. Pas toen de voor
wedstrijden waren ge
speeld was duidelijk wel
ke voetbalploegen mee 
mochten doen. De ont
werper kon toen eindelijk 
de spelers van het voet
balspel de juiste shirts 
aandoen. 

Rebecca Keiman is assutcnt-con-
servator telecommunicatie in het 
Museum voor Communicatie m 
Den Haag 

OPENINGSTIJDEN STUDIEZAAL 

Het Museum voor Communicatie be
schikt over twee studiezalen. In de alge
mene studiezaal kunt u elke donderdag 
kosteloos documentatie, afbeeldingen, 
boeken en tijdschriften e.d. inzien, vi
deobanden 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 al
tijd welkom! Belt u wel vooraf om uw 
komst te melden ('s ochtends 070-
3307570 of 070-3307572); veelal kun

nen de medewerkers dan alvast iets 
klaarleggen. 
Wilt u de postzegels van een bepaald 
land bekijken, de postale afstempelin
gen van uw woonplaats bestuderen of 
de ontwerpen en de geschiedeniskaar-
ten voor de Nederlandse postzegels in
zien, dan moet u contact opnemen voor 
een bezoek aan de studiezaal Post (tele
foon 070-3307560). U kunt daar door
gaans één donderdag per twee weken 
terecht. In deze maand is dat op 9 en 23 
november 2000. 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 
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Als m deze rubriek wordt ge
sprotcen van ajhee\dmg 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 bi) 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 

ALBANIË 
i75'oo. Roofdieren. 
Blok 10, 40, 90, 220 L. Resp. 
Canis lupus, Ursus arctos, 
Sus scrofa, Vulpes vulpes. 
305'oo. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Wipa* 2000, Wenen. 
130 L. Gustav Mahler (1860
ig i i ) , Oostenrijks componist 
en dirigent. 
i6'oo. Europees kampioen
schap voetballen in België en 
Nederland. 
10,120, blok 260 L. Gestileer
de voetballers in actie. 
76'oo. Schilderijen van Pa
blo Picasso (18811973). 
30,40, 250, blok400 L. Resp. 
drie muzikanten, vrouw met 
peren, lopende vrouwen aan 
het strand, zelfportret. 

ANDORRA SPAANS 
296'oo. Natuurerfgoed. 
35 P. Meren van Angonella. 

BELGIË 
i6io'oo. Hedendaagse 
kunst. 
Viermaal 17 fr. (€0.42) . 'Bing 
of the ferro lusto X' van Pana
marenko, 'Constructie' van 
AnneMievan Kerckhoven, 
'Belgique éternelle' van 
Jacques Charlier, 'Les belles 
de nuit' van Marie Jo Lafon
taine. 
20ii'oo. Kerstmis en 
nieuwjaar. 
17 fr. (€0.42) . Een postbode 
die wenskaarten uitreikt. 
20ii'oo. Reis door de 20ste 
eeuw in 80 postzegels, II. 
Twintigmaal 17 fr. (€0.42). 
Tienmaal 'oorlog en vrede': 
ijzerfront, concentratiekam
pen, eerste atoombom, Jalta, 
UNO, dekolonisatie, Viet
nam, val Berlijnse muur, vre
desbeweging, MiddenOos
ten; tienmaal 'kunst ' : Magrit
te, Le Corbusier, Bertold 
Brecht, James Joyce, Anne 
Teresa de Keersmaeker, Béla 
Bartok, Andy Warhol, Maria 
Callas, Henry Moore, Toots 
Thielemans en Chariie Par
ker. 
20ii'oo. Frankeerzegel ko
ning Albert II (type Broux/ 
MVTM). 
17 fr. (€0.42) . 

BOSNIË HERZEGOVINA 
gö'gg. Frankeerzegels; Go

razde. 
0.40 (M). Stadsgezicht Go
razde, schets met brug over 
de Drina. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
264'oo. Frankeerzegels; 
schrijvers. 
0.20 (M). Jovan Ducic (1871

1943)
i27'oo. Honderdvijfentwin

tig jaar geleden opstand van 
Nevesinje. 
1.50 (M). Leiders van de op

stand tijdens rustpauze. 

DUITSLAND 
289'oo. Frankeerzegels 
(rolzegels), bezienswaardig
heden. 
10, i io , 300 Pf. (€0 .05, 0.56, 
1.53). Resp. raadhuis Werni
gerode, stenen brug Regens
burg, raadhuis Grimma; 

postzegelboekje met stenen 
brug Regensburg. 
289'oo. Tien jaar Duitse 
eenheid. 
i io Pf Kleuren Duitse vlag 
met tekst. 

lOMKKF M u s t e r 
DFUTSCHE ErNHEiT 
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DEUTSCHUND 

KAAAAAA^AAAA 

i2io'oo. Toeslagserie ten 
bate van sociale voorzienin
gen 2000; filmacteurs. 
100450,100450,110150, 
110450, 300+100 Pf Resp. 
Curd Jürgens (19151982), 
Lilli Palmer (19141986), 
Heinz Rühmann (1902
1944), Romy Schneider 
(19381982), Gert Fröbe 
(19131988). 

i2io 'oo. Serie 'voor de post
zegel' (vroeger 'dag van de 
postzegel'), 
iio Pf Brief, pennen, postzegel. 

D E U T S C H L A N D 

F Ü R D I E B R t E F H A R K E 

iMusterllO 

ESTLAND 
59'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
8. kr. Discuswerper. 
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i29'oo. Klederdrachten 
zuidoost Estland. 
4.40, 8. kr. Zondagse kle
ding van resp. een gezin uit 
Hargia en twee vrouwen uit 
Polva. 

209'oo. August Mälk (1900

1987)
4.40 kr. Schrijver novellen en 
korte verhalen, in '44 naar 
Zweden gevlucht, voorzitter 
van Bstische unie van schrij
vers in ballingschap. 

GRIEKENLAND 
i5g'oo. XXVII Olympische 
Spelen. 
200, 650 Dr. Resp. Parthenon 
Athene, Opera Sydney; olym
pische vlam, olympische vlag 
(gezamenlijke uitgifte met 
Australië, zie melding 
10/691). 

GROOTBRITTANNIË 
7ii'oo. ' Sp i r i t s Faith' 
(Kerst); millenniumzegels 
2000, XI, nrs. 41, 42, 43, 44. 
Zegels 2nd, ist, 45, 65 p. 
Resp. glasinloodraam van 
Madonna met kind St. Ed
mundsbury Cathedral, ver
lichte kerk van St. Peter en St. 
Paul in Overstowey, Latijnse 
graduale uit 12de eeuw (be
waard in Bodleianbiblio
theek in Oxford), 14de eeuws 
koepelgewelf in York Min
ster. 

WrijtCiii .V ÏTOIIJ "il" E'«' 11"^'' f"'*̂ ' 
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HONGARIJE 
i88'oo. Drieënzeventigste 
'Dag van de postzegel'. 
Blok 200(4100) Ft. Op rand 
en zegel Hongaarse kro
ningsmantel, beeldmerk 
Hunphilex 2000 (internatio
nale postzegeltentoonstel
ling). 
Dubbel blok met op mssen
wit in Hongaars en Engels 
'Welcome on the occasion of 
the Hunphilex 2000 Interna
tional Philatelic Exhibition'. 

\ MACVAR KORONArAsl PAIA'>T 

l ï o o + l o a f t 

i88'oo. Millenniumzegels. 
Twee stroken met vijfmaal 
50 Ft. (doorlopend beeld). 
I: Eerste koning, St. Laszlo 
(13421382) en Gouden Bul, 
St. Elizabeth en Mongoolse 
invasie, tijd van Sigismund 
(13871437), Turkse bezet
ting met Janos Hunyadi en 
Janos Kapisztran; II: koning 
Matthias (14581490) en zijn 
regeerperiode (14581490), 
Miklós Zrinyi en tijdperk Szi
getvar, herovering kasteel 
Boeda en Gyor, gouden tijd
perk Transylvanië met Zsu
zsanna Lorantffy en Gabor 
Bethlen (16131629) (op
komststeden) . Peter Pazma
ny en stichting universiteit 

f 
ÈJS. 
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m 
i88'oo. Negentig jaar Hon
gaarse luchtvaart. 
120 Ft. Boeing 767200. 

„ t i l ! I »itiii ' i / i i i s c , j 

30, 32,45, 50 p. Resp. Ina
chis io, Agiais urticae, Ar
gymnis paphia, Anthocharis 
cardamines. Blok met de vier 
zegels. 

gio'oo. Militaire luchtvaart. 
Tweemaal samenhangend 30 
p., tweemaal samenhangend 
45 p. Resp. Hawker Hurrica
ne Mk lic, Bristol F.2b Fighter 
Mk II, De Havilland DH.115 
VampireT.55, SudSe3160 
Alouette III helicopter. 

ITALIË 
Sg'oo. Tweehonderd jaar 
geleden slag bij Marengo. 
800 L. (€0.41). Militairen te 
paard vallen aan (detail 
'Charge des grenadiers a che
val de la Garde Consulaire a 
Marengo' van J.M.G. Oufray 
Debreville). 

MAKi N<,o I T A L I A 
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JERSEY 
yj'oo. Datum melding 
10/689. 

JOEGOSLAVIË 
zög'oo. Honderd jaar zep
pelin en zeppelinpost. 
10. Ndin. LZ127 'Graf Zep
pelin' en per zeppelin ver
voerd poststuk. 

IERLAND 
óg'oo. Fauna, vlinders. 

LITOUWEN 
Afbeeldingen melding 
10/690, maritiem museum en 
Olympische Spelen. 
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MALTA 
i39'oo. Flora, II; frankeer
zegels (I: 20io'9g). 
I, 3,10,12, 20 c . Lm 2.. 
Resp. Helichrysum meliten
se, Cistus creticus. Rosa sem
pervirens, Cynara carduncu
lus, Anacamptis urvilleana. 
Adonis microcarpa. 

20c malta 

Orkida Piramidali ta Malta 

MAN 
log'oo. Global Challenge, 
zeilwedstrijd rond de wereld 
in zes etappes, begin South
ampton log'oo, terugjuni 
2001, een van de jachten 'Isle 
ofMan'. 
22, 26, 36, 40, 44, 65 p. 
Steeds collage van landkaart, 
vlag, kust met zeilen waarin 
'drie benen van Man' (sym
bool voor onafhankelijkheid) 
van resp. Southampton, Syd
ney, Wellington, Buenos Ai
res, Boston, Cape Town. 

^n<«««*«««««««««**« 
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6io'oo. Vakantienostalgie. 
22, 26, 36,45, 65 p. Resp. 
brochure Isle of Man Steam 
Packet Co. uit 1925 met stra
lende zon, 'drie benen van 
Man', zee, eiland; poster 
Bradda Head en Port Erin; 
brochure 'Steam Packet': ei
land met jonge vrouw in bad
kostuum, 1929; brochure 
1914: passagiersschip 'Ben 
my Chree', jonge vrouw, vlag; 
brochure 1951: schip 'Lady of 
Mann' uit 1930. 

7ii'oo. Kerstzegels. 
21, 25, 36, 45, 65 p. Resp.vre
de, hoop, PostEuropzegel**, 
liefde, vertrouwen. 

NOORWEGEN 
i5g'oo. Kinderen tekenen 
toekomst. 
4.20, 6.30 kr. Resp. mens in 
ruimtepak, sterren; wereld
bol, ruimtevaartuig, sterren, 
maan. 

MONACO 
2io'oo. Spanje 2000, inter
nationale postzegeltentoon
stelling Madrid, honderdvijf
tig jaar geleden eerste Spaans 
postzegel. 
3.80 F. (€0.58). 
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iSg'oo. Stad Skiën bestaat 
duizend jaar. 
4.20,15. kr. Resp. monu
ment houtvlotters (van Tryg
ve Barstad), kerk in Skiën. 

2io'oo. Nieuw aquarium 
museum oceanografie. 
3. F. (€0.46) . 

MONACO 
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aio'oo. Vijfde congres 
aquariums. 
5.F. (€0.76) . 

MONACO 
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2io'oo. Herdenking van 
vijftig jaar observatiegrot en 
veertig jaar antropologisch 

museum. 
5.20 F. (€0.79) . 

2io'oo. Vijfentwintig jaar 
A.M.P.N. (Monegaskische 
vereniging voor natuurbe
houd). 
9.F. (€1.73). 

««««•«vn*n«OT^«««^n«««* 
MONAQO / ^ 9,00f ; 

1,37€ ; 
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i59'oo. Tweehonderdste 
geboortedag Lars Levi Laesta
dius (18001861). 
5. kr. Portret van de geeste
lijke en botanist (beschreef 
als eerste Saxifraga panicula
ta en Papaver laestadinum). 

1 
^ 
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OEKRAÏNE 
i66'oo. Negenhonderdjarig 
bestaan stad Ostrog. 
30 k. Stadswapen, stadsge
zicht met toren en ka
thedraal. 

266'oo. Olympische Spe
len, Sydney. 
30, 30, 70 k., I. G. Resp. 
boksen, hoogspringen, zei
len, ritmische gymnastiek. 
i27'oo. Tweehonderdvijf
entwintigste geboortedag 
Petro Prokopowitsch (1775
1850). 
30 k. Portret iemker, honing
raat. 

i47 'oo. Oekraïense 
scheepsbouw. 
40, 70 k. Resp. lijnboot 
'Paul', fregat 'Nikolai'. 

OOSTENRIJK 
i3io'oo. Serie 'oud kunst
handwerk'; Codex 965, natio
nale bibliotheek. 
8. S. Initiaal. 
i j  io 'oo. Serie 'Oostenrijkse 
wereld van de arbeid'; druk 
en papier. 
6.50 S. Moderne papierrol
len, oude ambacht. 
i3io'oo. Serie 'moderne 
kunst in Oostenrijk', XXVI. 
7. S. Werk 'Turf Turkey' van 
Ida Szigethy. 

PORTUGAL 
i59'oo. Olympische Spelen, 
Sydney 2000. 
52., 85., 100., 140. e. 
(€0.26, 0.42, 0.50, 0.70). 
Resp. hardloopster, paarden
sprong, zeilers, schoon
springster. 
Blok met 85. en 215. e. 
(€0.42,1.08) . Resp. scher
mer, volleyballers; op rand 
paardrijder, discuswerper, 
worstelaars, speerwerper, 
hardlopers, zwemmer. 
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i59'oo. Inwijding vliegveld 
Madera (tweede uitbreiding 
startbaan tot 2781 meter). 
Blok 140 e. (€0.70) . Zee, 
startbaan, vliegtuig, groen 
eiland. 

6io'oo. Snoopy (uit de strip 
Peanuts van Charles M. 
Schulz) bij de post. 
52, 52, 85,100,140, 215 e. 
(€0.26, 0.26, 0.42, 0.50, 
0.70,1.07). Scènes met brie
ven. 

gio'oo. Post per zeppehn en 
per houten vlot naar de Azo
ren. 
85,140 e. {€0.42,0.70). 
Houten vlot met vaatje post 
en roeiboot op achtergrond 
schip en eiland (post vanuit 
groot schip overboord, vis
sers zorgden voor verdere 
verzending); zak post aan pa
rachute, zeppelin en gebouw 
(LZ i26;Z3 en LZ127 dropten 
post boven de Azoren). 

ROEMENIË 
3i7 'oo. Overdruk met 'rei
ger' over waarde 160 L. van 
frankeerzegel 'Hotels en 
Chalets' uit iggi (Yvert 
3976B). 
1700 L. Hotel Egreta in Tul

t J 
O I I ' 1700 L 
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288'oo. Millennium, II; 
19401970. 
1700, 3900, 6400,11300 L. 
Resp. eerste kunstmaan 
(1957, Spoetnik I), eerste 
ruimtevlucht (igói, loeri 
Gagarin), eerste harttrans
plantatie (1967, Christian 
Barnard), eerste stappen op 
de maan (1969, Neil Arm
strong en Edwin Aldrin). 
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79'oo. Olympische Spelen, 
Sydney 2000. 
1700, 2200, 3900, 6200, blok 
11300 L. Resp. boksen, hoog
springen, turnen, gewicht
heffen, atletiek; beeldmerk 
Sydney 2000. 

. ■ ■ ■ ■ ■ ■ l É i a M i i . i i 

8g'oo. Olymphilex 2000, 
tentoonstelling in Sydney 
met postzegels, munten, te
lefoonkaarten en olympische 
herinneringen. 
Blok 14100 L. Roemeense at
lete Gabriela Szabo, stadion 
met in midden kaart Europa. 

■ 



RUSLAND 
i58'oo. XXVII Olympische 
Spelen in Sydney. 
2., 3., 5. r. Resp. scher
men, kunstzwemmen, volley
bal. 
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228'oo. Driehonderdjarig 
bestaan 'Geologische dienst'. 
I., 2., 3., 4. r. Achtergrond 
Russisch landschap met 
resp. charoit, hematiet, berg
kristal, goud. 
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209'oo. Twintigste eeuw, 
cultuur. 
Velletje met 0.30, 0.50, i., 
1.30,1.50,1.75, 2., 2.50, 3., 
4., 5., 6. r. Resp. tournee 
Russische opera en balletge
zelschappen (19081914), 
'zwartvierkant' K.S. Male
vich (1913), 'Pantserkruiser 
Potemkin' film van S.M. Ei
senstein (1925), schrijver 
A.M. Gorki, symbolen van 
socialisme, propagandapos
ters 19191920, V.E. Meier
khold en K.S. Stanislavsky 
theatertheoretici en produ
cers, componist D.D. Sjo
stakovitsj (19061975), ballet
danseres G.S. Ulanova, dich
ter A.T. Tvardovski (1910
1971), Zomerpaleis Petrodvo
rets (restauratie historische 
monumenten en gebouwen), 
literatuurcriticus D.S. Likha
chev. 
25io'oo. Vissen uit het 
'ChudskoPskovskoye'meer, 
gezamenlijke uitgifte met 
Estland. 
2.50 r., zegel zonder waarde, 
2.50 r. Resp. Stizostedion lu
cioperka en Coregonus lava
retus, kaart van het meer en 
wapenschilden Rusland en 
Estland, Osmerus eperlanus 
spirinchus en Coregonus al
bula. 

s SAN MARINO 
^ i59'oo. Tien jaar sinds 
=> 'Convention on the rights of 
^ the child' (derde internatio
^ nale verklaring met betrek
^ king tot de rechten van min
2 derjarigen: 1923,1948,198g). 
:Z 650, 800,1200,1500 L. 

^"^y. (€0.34, 0.41, 0.62, 0.77). Te
7 n K keningen resp. kind onder 
I WÖ soldatenhelm in oorlogsge

bied; kind in hoekje kamer 
met schaduw man; kind 
groeiend in bloemetje, vader 
en moeder met gieter; kind 
kijkend in groot boek waar 

dieren, kabouter, kasteel uit
komen. Alle zegels met 
beeldmerk Unicef* en 'Tele
fonoazurro'. 

ijg'oo. Vijftig jaar sinds de 
Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (1012

'48). 
800 L. (€0.41). Foto kind, 'Ik 
wil leven', letter'e' met Euro
pese sterren. 

5 0 ' ANNIVERSAWO OELLA CONVENZIONE 
EUROPEA DEI D B i n i DEU' UOMO 

800 SAN MARINO €0,41 

i59'oo. Architectuur van 
Montefeltro, II; kerken en ba
silieken. 
650, 800,1000,1500,1800 L. 
(€0.34, 0.41, 0.52, 0.77, 
0.93). Resp. basiliek en 
standbeeld van de Heilige, 
Romaanse parochiekerk van 
St. Maria van Antico, kerk St. 
Laurentius met bakstenen 
portaal, Romaanse parochie
kerk in San Leo en interieur, 
heiligdom in Pennabilli met 
fresco's. 

SPANJE 
i47'oo. Vijfhonderd jaar 
geleden werd oostkust van 
NoordAmerika voor het 
eerst in kaart gebracht. 
Blok 150 P. Zegel met 
landkaart (1500) van Juan de 
la Costa (ca. 14501510). 

150 
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tinnen soldaatje; 
houten wagentje met 
paarden, klederdracht
pop, Zweedse vlag, 
koe van dennenappel; 
twee autootjes en ver
keersagent; trein met 
reizigers; Legowagen
tje, robot, pluchen 
beest (Furbee). 

TSJECHIË 
4io'oo. Jagen in de vier sei
zoenen. 
5., 5., 5.40, 5.40 Kc. Resp. 
herfst: valkenier met valk 
(jacht), winter: voederplaats 
in de sneeuw met herten en 
vogels (zorg voor dieren), 
voorjaar: eend met jongen 
(bescherming jonge dieren), 
zomer uitkijkpost en herten 
(in stand houden dieren). 

TURKIJE 
206'oo. 'Yuruks' (noma
den) en de hoogvlakte. 
Blok, viermaal 300.000 TL. 
Tapijtwevende vrouwen, ko
kende vrouwen, tent met 
mensen en dieren, bij de tent 
zitten. 

57'oo. Hoofdbedekkingen 
van Turkse bruiden. 
Viermaal 275.000 Tl. Hoofd
bedekkingen uit Corum, 
Trabzon, Tunceli, Izmir. 

ESPANA 

V Ccnienarto detaCaiiaüc Juvi <L 

ïSy'oo. Wereldpostzegel
tentoonstelling Espana 2000, 
Andalusische paarden (stoe
terij 'CartujaHierro del Boca
do'), IIL 
20, 35,70,100,150,185 P. 
Paarden en brandmerken. 
2i9'oo. Cultuur en natuur
gebieden op de Unesco*lijst 
van werelderfgoed. 
35, 70,150 P. Resp. 'Las Mé
dulas' in El Bierzo (Leon), 
landschap ontstaan door 
goudwinning in de Romeinse 
tijd; Monte Perdido (3355 m) 
in de Pyreneeën; Palau de la 
Musica Catalana in Barcelona 
en violiste. 

ZWEDEN 
7io'oo. Speelgoed. 
Zesmaal BREV in velle

tje of postzegelboekje. Ted
dybeer en pop van celluloid 
aan tafel met theeserviesje; 
springtouw, knikkers, jojo. 

7io'oo. Nobelprijs litera
tuur. 
Tweemaal 7. kr. in postze
gelboelqe en velletje. Nelly 
Sachs (18911970), Zweeds 
schrijfster kreeg Nobelprijs 
in 1966; Poolse dichteres 
Wislawa Szymborska (gebo
ren 1923), Nobelprijs 1996. 
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BUITEN EUROPA 
ALGERIJE 
igi'oo. Begin van het jaar 
2000. 
Twintigmaal 5 Dh. (in twee 
postzegelboekjes). Vrede, 
milieu, voedselvoorziening, 
nieuwe energiebronnen, de
mocratie, gezondheidszorg, 
handel, communicatiemid
delen, ruimteonderzoek, we
relderfgoed; vrede, milieu, 
communicatiemiddelen, 
nieuwe energiebronnen, 
voedselvoorziening, gezond
heidszorg, globalisering, 
werelderfgoed, democratie, 
ruimteonderzoek. 

ANTIGUA EN BARBADU 
i37'oo. Nieuwe internatio
nale structuur 'Girls' Bri
gade'. 
$ 0.20, 0.60, 0.75, 0.90,1.20. 
Resp. Girls' Brigade helpt 
bewoners meisjeshuis, Ülh
da Rawhns Gill (internatio
naal vicepresident organisa
tie), officieren en leden uit 
Antigua, lid uit Antigua hijst 
de vlag, lokale leden met 
vlag. 
Blok $ 5.. Internationale 
beeldmerk Girls' Brigade. 

ARGENTINIË 
58'oo. Dr. Arturo U. Illia 
(19001983). 
75 c. Portret dr. Illia, president 
Argentinië van 1963 tot 1966. 

? 7 0 c Or Arturo U lllia S 

REPUBLICA ARGENTINA 

a68'oo. Brigadegeneraal 
José de San Martin (1778
1850). 

75 c. Portret, militaire carriè
re in Spanje, later in Zuid
Amerika bevrijdde hij landen 
van de Spanjaarden. 

BHUTAN 
3i7'oo. Honderdvijfenze
ventig jaar Britse spoorwe
gen. 
Driemaal 50 nu. Resp. 
'Rocket' van George Ste
phenson, spoorlijn van Lon
den en Birmingham (1828), 
Northumbria locomotief 
(1825). 
Blok 100 nu. Opening spoor
lijn tussen Stockton en Dar
lington in 1825. 
i58'oo. Filmfestival 
Berlijn. 
Zesmaal 25 nu. met scenes 
uit films die 'Gouden Beer' 
hebben gewonnen: 'A kind 
ofloving' (1962), 'Bushido 
Zankoku Monogatari' 
(1963), 'Hobson's choice' 
(1954), 'El Lazarillo de Tor
mes' (i960), 'In the name of 
the Father' (1997), 'Les cous
ins' (1959). Blok 100 nu. met 
scene uit 'Die Ratten' (1962). 
ig'oo. Albert Einstein 
(18791955). 
Blok 100 nu. Portret. 

BOLIVIA 
Zonder datum Honderdste 
geboortedag Cecilio Guzman 
de Rojas (18991950), schil
der. 
I., 2.50, 5., 6. Bs. Schilde
rijen resp. 'Zelfportret', 'An
dina', 'Overwinning van de 
natuur', 'ruziënde scholie

eAOAAAAAAAAAAAAA 

2i8'oo. Honderdjarig be
staan militaire school 'Ser
geant Maximihano Parades'. 
2.50 Bs. 

CORREOS DE BOLIVIA 

BsfkSO 
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CANADA 
ijg'oo. PetroCanada, 
19752000. 
46 c. Mensen, beeldmerk, 
olieplatform. 



CAYMANEILANDEN 
279'oo. Nieuwe datum mel
ding 10/692. 

CHINA (Republiek Taiwan) 
i i  io'oo. Fauna, libellen. 
5., 5., 12., 12.. Resp. Ano
togaster sieboldii, 
Lamelligomphus formosa
nus, Neurothemis ramburii, 
Trithemis festiva. 
Blok met de vier zegels in 
doorlopend beeld. 

26io'oo. Fauna, vogels 
geschilderd tijdens Ching 
dynastie uit nationaal paleis
museum. 
5., 5., 12., 25.. Resp. 'corn 
bunting', 'brambling', 'BaU 
mynah', 'Indian grackle'. 
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CONGO 
i68'oo. Papegaaien. 
4.50, 8., 8.50, 9. F. Resp. 
Psephoms chrysopterygius, 
Amazona aestiva, Ara nobilis. 
Agapornis roseicoUis. 
Twee velletjes met negen
maal 5. F. Eos squamata, 
Aratinga guarouba, Aratinga 
aurea, Pseudeos fuscata. Aga
pornis fischeri, Aratinga 
nana, Aratinga mitrata, Tri
choglossus haematodus, 
Cacatua galerita; Ara macao, 
Neophema elegans, Loricu
lus vernalis, Aratinga solsti
tialis, Pionites melancephala, 
Bolborhynchus lineola, Ara 
severa, Psephotus chrysopte
rygius. Ara militaris. 
Twee blokken 15. F. Ara arar
rauna, Opopsitta diophthalma. 
i68'oo. Kolibries. 
8.50, g. F. Resp. Polytrus 
guaivunibi, Lophornis 
ornata. 
Velletje met negenmaal 4.50 
F. Evtoxeres aquila, Aglaiole
pus kinde, Archilochus calo
bris, Trochlus polytaus, Cha
liostigna herrani, Ensifera, 
Chrysolampus mosquitus, 
Phorethornus syrmatopho
rus, Calypre hetervare. 
Twee blokken 15., 20. F. 
Resp. Coeligena torgoata, 
Campylopterus hemileicu
rus. 
i68'oo. Vogels uit Congo. 
3., 3., 4.50,4.50,9. , 9.. 

Resp. Alopo
chen aegyptia
cus, Ardeola 
ibis, Oena ca
pensis, Lybius 
torquatus, 

I Corythaelo 
cristata, Falco 
tinnunculus. 
Twee velletjes 
met zesmaal 
9. F. Haleyon 

malimbicus, Tachymarptis 
melba, Haliaeetus vocifer, 
Ardea purpurea, Balaeniceps 
rex, Balearica regulorum; 
Euplectes orix, Euplectes ar
dens, Oriolus auratus, Plo
ceus cucullatus, Amandava 
subflava, Nectarina senega
lensis. 
Twee blokken 15., 20. F. 
Actophilornis africanus, Ce
ryle rudis. 

FALKLANDEILANDEN 
Oktober '00. Bruggen. 
20, 37,43 p. Resp. 'Malo ri
ver', 'Bodie creek', 'Fitzroy ri
ver'. 

GAMBIA 
29io'98! Tachtig jaar Royal 
Air Force (RAF); gevechts
vliegtuigen. 
Achtmaal 5., viermaal 7. D. 
Resp. Sepecat Jaguar GRj, 
BAe Harrier GR7, Panavia 
Tornado Gri tijdens afvuren 
van een raket, bij het opstij
gen, Sepacat Jaguar GRj op
stijgend, Panavia Tornado 
GRiA, Sepecat Jaguar G R J , 
BAe Hawk 200, Panavia Tor
nado G R I , BAe HawkTiA, 
Sepecat Jaguar GRjA, Pana
via Tornado GRi. 
Blok 20., vijfmaal blok 25.
D. Resp. Lancaster, dubbel
dekker Adelaar, Lighming, 
Eurofighter, dubbeldekker 
Valkenkop, dubbeldekker 
Sperwer. 
ii2'98! Kerst; fauna. 
I., 2., 3., 4., 5., 10 D. 
Resp. hond in sok, giraf met 
krans, vogel met lint en kerst
bal, damhert, ree, hond in ca
deauverpakking. 
Tweemaal blok 25. D. Kat 
zingt kerstlied, jonge honden 
zingen kerstlied. 
4i'99! Chinees nieuwjaar, 
j a a rvandehaas . 
Viermaal 3.D., blok 10.D. 
Konijnen. 
i i3'99! Walt Disney teken
film 'Hetjungleboek'. 
Achtmaal 5. D., tweemaal 
blok 25. D. Filmfiguren uit 
'Hetjungleboek' naar de ro
man van Rudyard Kipling 
(18651936). 
i24'99! Internationale post
zegeltentoonstelling Austra
lia '99, Melbourne; Afrikaan
se vlinders. 
Twaalfmaal 6. D. Eurytela 
dryope, Papilio demodocus, 
Hemiolaus coeculus, Cha
raxes jasius, Junonia orithya, 
Kallimoides rumia, Danaus 
chrysippus, Papilio zalmoxis, 
Papilio menestheus, Poelci
mitis thysbe, Euxanthe wake
fieldii, Pseudacraea boisdu
vali. 
Tweemaal blok 25. D. Ca
tacroptera cloanthe, Cha
raxes jasius. 
i96'99! Huwelijk prins Ed
ward en Sophie RhysJones. 
Driemaal IG.D., blok25. D. 
Bruidspaar. 
2i6'gg! Herdenking slaven 
van weleer. 
I., 2., 3. D. Resp. kanon

nen en vrijheidsmonument in 
JufFureh, fort Bulien in Karra, 
eiland met fort James. 
67'99. Internationale post
zegeltentoonstelling Ibra 'gg, 
Neurenberg. 
4., 5., 10., 15. D., blok 25.
D. Resp. locomotief'Adler' 
en postzegel Samoa (Yvert nr. 
62), Locomotief'Adler' en 
zegel Samoa (Yvert nr. 40), 
zeilschip 'Friedrich August' 
en zegels Samoa (Michel nr. 
1415), zeilschip 'Friedrich 
August' en zegel Samoa (Mi
chel nr. 17), Zegel Samoa 
(Michel nr. 18). 
67'gg. Honderdvijftigste 
geboortedag Katsushika Ho
kusai (17601849), Japans 
schilder en meester in hout
sneden. 
Twaalfmaal 5. D., tweemaal 
blok 25. D. Schilderijen en 
houtsneden van Hokusai. 
67'g9. Dertig jaar geleden 
eerste bemande maanlan
ding. 
Zesmaal 6. D., tweemaal 
blok 25. D. Resp. vliegtuig 
X14A VTOL, maanlander, 
vroege maanlander, training 
gewichtsloosheid, training 
astronauten, opleiding in 
maanlandingssimulator, 
maansloep Eagle, moeder
schip Apollo II . 
67'99. Tien jaar sinds 'Con
vention on the rights of the 
child'. 
Driemaal 10. D., blok 25. D. 
Resp. slapend, drinkend, 
schrijvend en lachend kind. 
67'99. Tweehonderdvijftig
ste geboortedag Johann 
Wolfgang von Goethe (1749
1832), Duits dichter. 
Driemaal 15.D., blok25 . D. 
Resp. Faust drinkt nectar, 
Goethe met Friedrich von 
Schiller (17591805), Faust 
denkt over sterfelijkheid, 
Goethe. 
67'9g. Internationale post
zegeltentoonstelling Philex
france '99, Parijs. 
Tweemaal blok 25. D. Trein
wagon met verschillende on
derstellen, locomotief 
A222 (1846). 
78'oo. Europees kampioen
schap voetbal 2000. 
Zes velletjes met zesmaal 7.
D., zes blokken 25. D. Velle
tje en blok met bijzonderhe
den elftal van resp. Tsjechië, 
Engeland, Noorwegen, Slo
venië, Zweden en Turkije. 

GHANA 
ij'gg. Prehistorische die
ren. 
400, 600,1000, 2000, twee 
velletjes 7200, twee blokken 
5000 Cs. 
293'9g. Bedreigde dieren. 
200,400, 600, 800, 2000, 
3000, twee velletjes 6000, 
twee blokken 5000 Cs. 
264'g9. Vlinders. 
300, 500, 600, 800, twee vel
letjes 8000, twee blokken 
5000 Cs. 
io5'99. Spoorwegen. 
400, 500, 600,1000, twee vel
letjes 7.800, twee blokken 
5000 Cs. 
jS'gg. Gedenkjaren en ge
beurtenissen. 
Twee velletjes 5000 Cs.: Phi
lex Frankrijk. 
500, 800,1000, 2000, blok 
5000Cs.:LB.R.A. 
Velletje 7800, blok 5000 Cs.: 
dertig jaar sinds maanlan
ding Apollo II. 
Velletje 9000, blok 5000 Cs.: 

tien jaar sinds 'Convention 
on the rights of the chi ld ' . 
Velletje 6000, blok 5000 Cs.: 
Johann Wolfgang von Goethe 
(17491832). 
Twee velletjes 7800, twee 
blokken 5000 Cs.: honderd
vijftigste geboortedag Kat
sushika Hokusai. 
Velletje4000 Cs.: Macao'de 
poort naar begrip'. 
48'g9. Honderdste levens
jaar koninginmoeder Eliza
beth. 
Velletje 8000, blok 5000 Cs. 
52'oo. Chinese zodiak, jaar 
van de draak. 
Twee velletjes met zesmaal 
1600 Cs. 
282'oo. Dieren uit Ghana. 
300, 500,1000, 3000, twee 
velletjes 8800, 9600, twee 
blokken 6000 Cs. 
25'oo. Paddestoelen uit 
Afrika. 
Twee velletjes 9000,12000, 
twee blokken 5000, 8000 Cs. 
i56'oo. igde Congres van 
'International Federation of 
Home Economics (IFHE)'. 
300, 700,1200,1800 Cs. 
266'oo. Gedenkjaren en ge
beurtenissen. 
Velletje 8000, blok 8000 Cs.: 
achttiende verjaardag prins 
William. 
Velletje 4800, blok 5000 Cs.: 
zeppelin. 
Velletje 12000, blok8000 Cs.: 
ruimtevaart. 
Velletje 12000 Cs.: honderd
vijfenzeventig jaar sinds de 
eerste openbare treinverbin
ding. 
Velletje 12000, blok2000 Cs.: 
' adastra ' . 
Blok 8000 Cs.: Albert Ein
stein (man van de eeuw). 
Velletje 12000, blok 6000 Cs.; 
vijftig jaar internationale 
filmfestivals. 
2i8'oo. Troeteldieren uit 
Ghana. 
i ioo, 1200,1800, 2000, twee 
velletjes 10600,10800, twee 
blokken 8000 Cs. 

GRENADA 
88'oo. Europees kampioen
schap voetballen 2000. 
Drie velletjes met zesmaal 
$ 1.50, drie blokken $ 6.. 
Velletje met spelers, stadion 
in België of Nederland, blok 
met trainer van resp. België, 
Spanje en Joegoslavië. 
Augustus '00. Wisden cricke
ters van de eeuw. 
Twee velletjes met achtmaal 
$ I.. Shane Warne (1994), sir 
Donald Bradman (1931). 
Drie velletjes met viermaal 
$ 2.. Sir Vivian Richards 
(1977), sir Garfield Sobers 
(1964), sir Jack Hobbs (1909). 
Velletje met vijfmaal $ 2.. 
Shane Warne , sir Donald 
Bradman, sir Vivian Ri
chards, sir Garfield Sobers, 
sir Jack Hobbs. 

GUYANA 
2i8'oo. Europees kam
pioenschap voetballen 2000. 
Twee velletjes met achtmaal 
$ 80.. Zestien nationale 
teams die meededen aan het 
toernooi. 
Twee blokken $ 200.. Stefan 
Kuntz, Jürgen Klinsmann van 
het Duitse team uit 1996. 

IRAN 
3i5'oo. Vogels, firankeerze

gels. 
300 Ris. Lanius ullurio (grau
we klauwier). 
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i76'oo. Vogels, frankeerze

gels. 
100 Ris. Upupu epops (hop). 
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97'oo. Zeventigjarig be
staan wetenschappelijke en 
technische universiteit. 
300 Ris. SymboHsche voor
stelling. 
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227'oo. Herinneringszegel 
martelaar Dr. Mofatteh. 
300 Ris. 

MMMMUiAAAA^IAAAA* 

307'oo. Martelaren uit pro
vincie Fars. 
Viermaal 150 Ris. 

68'oo. Martelaren uit pro
vincie Isfahan. 
Viermaal 150 Ris. 
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ISRAEL 
ig-g-'oo. Joodse nieuwjaars
kaarten (eeuwwisseling 
1900). 
NIS. 1.20,1.90, 2.30. Resp. 
jongen geeft meisje naast 
zich onder parasol cadeautje, 
meisje houdt zionistische 
vlag omhoog, jongeman 
biedt meisje door raam bloe
men en nieuwjaarswensen 
aan. 

770 

ig-g-'oo. Dohany synagoge 
in Boedapest. 
NIS. 5.60. Interieur synago
ge-
Gezamenlijke uitgifte met 
Hongarije: blok met deze en 
Hongaarse zegel. 

ig-g-'oo. Gezond gebit. 
NIS. 2.20. Bloot mannetje 
met tandenborstel en vrouw
tje bij boom met taartjes. 

JAMAICA 
i-g-'oo. Datum melding 
10/692. 
2-io-'oo. Inheemse bomen. 
$ 10 ,25 ,30 , 50, blok 100. 
Resp. 'big thatch palm', 'blue 
mahoe ' , 'silk cotton', 'yellow 
poui ' , lignum vitae (pok
hout). 

JAPAN 
23-3-'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', VIII; the
ma 's uit de jaren 1937-1939. 
Tweemaal 50 yen in samen
hang, achtmaal 80 yen. Resp. 
vliegtuigen 'kamikaze'; en 
'Nippon' ; bezoek blinde, 
dove en stomme Helen Keiler 
aan Japan 1937 (haar levens
stijl had positieve invloed op 
veel gehandicapten); 'Sen-
ninbari ' (stof waarop vele 
vrouwen een steek naaiden in 
de hoop soldaten veilig terug 
te zien), 'Kokumin-Fuku' 
(verplichte kleding mannelij
ke burgers), 'Monpe' (werk-
broek vrouwen); Yamamota 
Yuzo schreef feuilleton 'Robo 

No Ishi', 1937; film 'Aizen-
katsura', 1938; Yokozuna Fu-
tabayama behaalde 69 achter
eenvolgende Sumo-overwin-
ningen; Baseball-werper Sa-
wamura Eiji; lied 'Dereka Ko-
kyo WO Omowazaru' zeer 
populair; houtsnede van Mu-
nakata Shiko. 

2i-4-'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', IX; the
ma's uit de jaren 1940-1945. 
Tweemaal 50, achtmaal 80 
yen. Resp. op twee zegels: 
'Ohgon Bat' stripserie voor 
kinderen; vice-consul Sugi-
hara Chiune (gaf visa aan jo
den die naar Japan vluchtten); 
schoolkinderen doen gym
nastiek (1941 ander school
systeem); vliegtuig (decem
ber 1941: Japan valt Pearl Har
bor aan); Takamura Kotaro, 
beeldhouwer en dichter; berg 
'Showashin-zan' ontstaat 
door vulkanische uitbarstin
gen; kapot gebouw in Hiros
hima en standbeeld Nagasaki 
(twee samenhangende zegels 
over a toombommen van au-
gusms 1945); tekenen van 
overgavepapieren op Ameri
kaans schip 'Missouri', 2 
september 1945. 

2i-4-'oo. Vijftig jaar natio
naal bebossingsproject. 
50 yen. Vogel 'Mejiro' op 
bloesemtak pruim, achter
grond bergen 'Kuju Renzan'. 

i9-5-'oo. Wereldpostzegel-
tentoonstelling, augustus 
2001 in Japan. 
Tienmaal 80 yen. Heruitgave 
zegels in de vorm van stickers 
met verschillende vormen: 
driemaal in vorm wapen
schild, vogels (wilde gans, 
kwikstaart, valk) uit 1875 
(Yvert32, 33, 34); tweemaal 
contourenvolgend, zegels 
'week van de postzegel' 
(meisje blaast op feesttoeter, 
acteur Ichikawa Bbizo) uit 
1956 en '57 (Yvert 571, 586); 
driemaal contourenvolgend, 
zegels 'dag van briefschrij
ven' 23-7-'98 en 23-7-'99 van 
Dick Bruna (tweemaal fi

guurtje met pen op rug en fi
guurtje met brief, figuurtje 
met pop aan tafel met brief). 

SPKMif BvowiafaKot 

KOEWEIT 
25-2-'99! Achtendertigste na
tionale dag. 
50, i 5 o f G e t a r 3 8 ' . 
26-2-'99! Acht jaar geleden 
bevrijding. 
50,150 f Grote moskee, par
lementsgebouw; vredesduif 
en getal ' 8 ' . 
i-g-'gg!. Twintig jaar orgaan-
transplantaties in Kuweit. 
50,150 f Lever, hart; beeld
merk. 
i7-3-'99! Veertig jaar maand
blad'Al Arabi'. 
50,150 f Inscripties. 
2o-io-'9g. Vijfentwintig jaar 
wetenschappelijk genoot
schap. 
50,150, 350 f Bohrs atoom
model, jubileumbeeldmerk, 
vlag. 
7-i2-'99. Internationale dag 
van de burgerluchtvaart. 
50,150, 250 f Beeldmerk 
ICAO* en van internationale 
luchthaven Kuweit. 
2-i-'oo. Internationale lucht
haven Koeweit. 
50,150, 250 f Jubileum
beeldmerk. 

LIBEIUA 
i-6-'oo. Honden. 
Viermaal $ 25.- Alaska mala-
mute, border collie, mastiff 
en bullmastiff, akita inu. 
Achtmaal $ 35.- rottweiler, 
dobermann, Duitse herder, 
sintbernard; Berner sennen-
hond, labrador retriever, Si
berische husky, boxer. Twee 
blokken $ 100.- dobermann, 
rottweiler. 
io-7-'oo. Geschiedenis 
spoorwegen. 
Twaalfmaal $ 35.- Robert 
Stephensens Rocket (1829), 
Amerikaanse Standard 4-4-0 
(1855), Duitse Aüantic 
(1901), Duitse 401 ICE {1991); 
Britse Northumbrian 0-2-2 
(1830), Duitse P84-6-0 
(1906), Duitse 120 Bo-Bo 
(1979), Duitse ET403 (1982); 
Duitse Adler (1835), Ameri
kaanse Santa Fe (1936), Duit
se V-200 (1953), Duitse 103-1 
(1979). Drie blokken $ 100.-
Duitse 03 (1939), Franse TGV 
(1981), Europese TEE (1957). 
io-7-'oo. Treinen. 
$ 10.-, 15.-, 25.-, 35.-. Ameri
kaanse GS4 4.8.4, Franse 23 
iC 4.6.2, Eurostar, Zweedse 
DM3. Zesmaal $ 20.- Canade
se F2A 4-4-4, Schotse HR Jo
nes Goods 4.6.0, Zweedse 
B 4.6.0, Britse 56 Co-Co, 
Spaanse AVE, Austalische Ci. 
Zesmaal $ 25.- Schotse Gla-
cier Express, Japanse Bullet 
Train, Thaise 4200 Co-Co, 
Amerikaanse 4-4-0 no. 999, 
Tsjechische 2414.8.4, Belgi
sche 12 4.4.2. Twee blokken 
$ 100.- Angolese 114.8.2, Ne

derlandse Regio Runner. 
24-7-'oo. Vlinders. 
$ 10.-, 15.-, 25.-, 35.-. Resp. 
Eurema Candida, Colotis zoe, 
Castnia papilionaris, Papilio 
iswaroides. Zestienmaal 
$ 15.- Danaus chrysippus, 
Anaea pasibula, Hypolymnes 
dixthea, Morpho rhetenor, 
Salamis temora, Anaea pana-
riste, Morpho menelaus, 
Callimorpha quadripuncta-
ria; Graphium weiskei, Cali-
go atreus, Morphinae, Mor
pho menelaus, Morpho her
cules, Papilio polymnestor, 
Morpho cypris, Nym-
phalidae. Achtmaal $ 20.- Or-
nithoptera priaraus, Troides 
cuneifer, Feinopalpus impe-
rialis, Morpho hecuba, Ap-
pias nero, Ornithoptera pria-
mus urvillianus, Anaea mar-
thesia, Batms devilliers. Twee 
blokken $ 100.- Morpho ne-
optolemus, Battus devilliers. 
24-7-'oo. Paddestoelen. 
$ 10.-, 15.-, 25.-, 35.-. Resp. 
Marasmius haematoce-
phalus, Armillariella mellea, 
Ganoderma lucidum. Psilo-
cybe cubensis. Zesmaal $ 20.-
Amanita caesarea, Coprinus 
atramentarius, Amanita ru-
bescens, Laccaria amethysti-
na, Amanita gemmata, Bole
tus frostii. Zesmaal $ 25.-
Dictyophora indusiata, Lacta-
rius deliciosus, Lactarius in
digo, Boletus edulis, Amanita 
pantherina, Naematoloma 
sublateritium. Twee blokken 
$ 100.- Geastrum triplex, 
Amanita muscaria. 
24-7-'oo. Maskers uit Afrika. 
Zesmaal $ 20.-, zesmaal 
$ 25.-, twee blokken $ 100.-. 
i4-8-'oo. Veertig jaar gele
den: Elvis Presley verlaat US-
leger. 

Zesmaal $ 20.-, blok $ 80.-. 
Portretten Elvis. 
i4-8-'oo. Dertig jaar geleden: 
documentaire 'Elvis- That 's 
the Way it is ' . 
Zesmaal $ 25.-, blok $ 100.-. 
Scènes uit de film. 
2i-8-'oo. Fauna. 
$ 10.-, 10.-, 25.-, 25.-, 35.-, 
35.-. Resp. poolhaas, 'quet
zal', wasbeer en eekhoorn, 
struisvogel en uil, zeeotter, 
vos. Vierentwintigmaal $ 35.-
'Oryx', kameel, civetkat, ra
telslang; kangoeroe, leeuw, 
prairiehond, aardvarken; ijs
beer, valk, sneeuwgans, wal
rus; vliegende vis, 'dovekie', 
blauwe walvis, leguaan; aap, 
leeuw, 'aye-aye', tapir; 'chip
munk' , uil, aap, das. Zes 
blokken $ 100.- 'Bush baby', 
gibbon, Califomische zee
leeuw, koningspinguïn, 
chimpansee, Australische ha
gedis. 
2i-8-'oo. Vorsten van de 
eeuw. 
Zesmaal $ 20.-, zesmaal 
$ 20.-, zesmaal $ 25.-, vier
maal 35.-. Resp. Elizabeth 
van Oostenrijk {1854-1898), 
Frans I van Frankrijk (1515-
1547), keizer Taizong van 
China (626-649), Frederik II 
van Pruisen (1740-1786), Fre-
derik-Willem van Pruisen 
(1797-1840), George I van 
Groot-Brittannië (1714-
1727); Charles I van Groot-
Brittannië (1625-1649), EHza-
be th lvan Engeland (1558-
1603), James I van Groot-
Brittannië (1603-1625), Ed
ward VI van Engeland (1547-
1553), Mary I van Engeland 
(i553' i558), Hendrik VII van 

Engeland (1485-1509); tsaar 
Ferdinand van Bulgarije 
(1908-1918), Maximiliaan I 
van Duitsland (1493-1519), 
koning Otto van Griekenland 
(1832-1862), tsaar Simeon II 
van Bulgarije (1943-1946), 
koning Ibn Saud van Saudi 
Arable (1926-1953), koningin 
Elizabeth van Bohemen 
(1619-1629); keizerin Eugenie 
van Frankrijk (1853-1870), 
Alexandra van Groot-Brittan
nië (1901-1910), Halle Selas
sie van Ethiopië (1930-1974), 
Edward VII van Groot-Brit
tannië (1901-1910). 
Vier blokken $ 100.-. Sjah 
Djahan van Indië (1627-
1658), Mary van Schotland 
(1542-1558), Edward VI van 
Engeland (1547-1553), Nadir 
sjah van Iran (1736-1747). 
2i-8-'oo. Pausen van de 
eeuw. 
Achttienmaal $ 20.- Formo-
sus (891-896), Johannes IX 
(898-900), Johannes X (928-
929), Johannes XI (931-935), 
Landus (913-914), Sergius III 
(904-911); Paulus IV (1555-
1559), Paulus II (1534-1549), 
Nicolaas V (1447-1455), Leo I 
(440-461), LeoX(i5i3-i522), 
Linus (67-76); Alexander IV 
(1254-1261), Gregorius X 
(1271-1276), Innocentius V 
(1276-1276), Benedictus XII 
(1334-1342), Clemens IV 
(1265-1268), Clemens VI 
(1342-1352). Drie blokken 
$ IOC- Leo VII (936-939), Bo-
nifatius VIII (1294-1303), Ju
lius II (1503-1513). 
28-8-'oo. Vogels. 
$10.-, 15.-, 25.-, 35.-. Resp. 
Sagitarius serpentarius, Sco-
topelia peli, Phoeniconaius 
minor, Erithacus rubecula. 
Zesmaal $ 20.- Ceratogymna 
bucinator, Merops nubicus 
nuicoides, Scopus umberet-
ta, Euryceros prevostii, Acto-
philornis africanus, Balani-
ceps rex. Zesmaal $ 25.- Pole-
matus bellicosus, Corythaeo-
la cristata, Nectarina johnsto-
ni, Struthio camelus, Pitta 
angolensis, Afropava con-
gensis. Twee blokken $ 100.-
Vidua paradisea, Phoeniculus 
purpureus. 
28-8-'co. Vliegtuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog. 
$ 10.-, 15.-, 25.-. Resp. B-24 
Liberator, B-29 Superfor
tress, At-6 Texan. 
Velletje met zesmaal $ 20.-
P-39 Aircobra, P-47 Thunder
bolt, F 4F Wildcat, F 4U Cor
sair, PT-17 Kaydet, B-25 
Mitchell. Zesmaal $ 25.- P-38 
Lightning, P-40 Warhawk, 
TBM Avengers, P-51 Mu
stang, P-47 Thunderbolt, 
B-17 Flying Fortress. Twee 
blokken $ 100.- P-40 War
hawk, P-47 Thunderbolt. 
ii-g-'oo. Paus Johannes Pau-
lus II. 
Zesmaal $ 35.-, zestienmaal 
$ 20.- portretten. Blok $ 100.-
tekst. 
ii-g-'oo. Vissen. 
$ 10.-, 15.-, 25.-, 35.-. Resp. 
Trematocara, Tropheus, Au-
lonocranus, Reganochromis. 
Zesmaal $ 20.- Lobochilotes 
labiatus, Lestradea stappersi, 
Cyprichromis microlepido-
tus, Cyathopharynx fiircifer, 
Haplochromis horei, Cun-
ningtonia longirentralis. Zes
maal $ 25.- Trematocara 
macrostoma, Perissodus 
straelini, Reganochromis 
centropomoides, Spathodus 



raarlieri, Simochromis mar
ginatus, Reganochromis cal
liurus. Twee blokken $ loo.
Petrochromis petrotilapia, 
Limnochromis auritus. 
259'oo. Orchideeën. 
$ IC, 15., 25., 35.. Resp. 
Cattleya skinneri, Nageliella 
purpurea, Trichopilia suavis. 
Vanilla planifolia. Vieren
twintigmaal $ 15. Brassia 
caudata, Cyprepedium acau
le, Leochilus carinatus, Laelia 
anceps, Masderallia cocci
nea, Huntleya meleagris, Mil
toniopsis roezlii, Trichocen
trum tigrinum; Catüeya velu
tina, Oerstedella centradenia, 
Cattleya labiata, Epidendrum 
pseudepidendrum, Bifrenaria 
harrisoniae, Meiracyllium tri
nasutum, Caularthron bicor
nutuin, Aspasia epidendroi
des; Brassavola nodosa, 
Maxillaria cucullata, Cochle
anthes discolor, Calanthe ro
sea, Domingoa hymenodes, 
Lycaste skinneri, BoUea vio
lacea, Galeandra baueri. Drie 
blokken $ 100. Oncidium 
splendidum, Sobraliayau
aperyensis, Psychilis atropur
purea. 
259'oo. Internationale or
ganisaties. 
Twaalfraaal $ 20. scouting 
(jongens). Zesmaal $ 25.
Lions Club. Zesmaal $ 25.
Rotary International. Zes
maal $ 25. Rode Kruis. 

MAAGDENEILANDEN 
79'oo. Flora. 
10,15, 35, 50, 75 c., $2.. 
Resp. Hibiscus spp, Nerium 
oleander. Allamanda ca
thartica, Plumeria rubra, De
lonix regia, Bougainvillea 
spp. 

MACAU 
ig'oo. Fietstaxi's. 
Zesmaal $ 2. (doorlopend 
beeld), blok $8.. 

57'oo. Bevolkings en hui
zen telling 2000. 
Vijfmaal 30 s. Gezin op we
reldkaart; huis met gezin, 
koelkast, tv, geluidsinstalla
tie; mensen op statistische 
segmenten; baret en bul, 
man met kruiwagen; man
nen en vrouwenteken; vlag 
Maleisië. 

78'oo. Wereldcongres bos
bouw. 
Velletjes met vijfmaal 10, vijf
maal 15, vijfmaal 25, vijfmaal 
50 s. Resp. vijf bomen: Fagra
ea fragrans, Terminalia ca
lappa, Samanea saman.Dra
contomelon dao, Dryobala
nops aromatica; vijfblade
ren: Heritiera javanica, Maca
ranga gigantea, Licuatla 
grandis, Endospermum dia
denum, lohannesteijsmannia 
altifrons; vijf typen boom
bast: Pterocymbium javani
cum, Dipterocarpus costula
tus, Shorea leprosula, 
Ochanostachys amentacea, 
Dryobalanops aromatica; vijf 
dieren: Muscicapa indigo, Fe
lis marmorata, Cyprinus car
pio, Trimeresurus wagleri, 
Nycticebus coucang. 
Vel met twintigmaal 30 s. Za
den 
248'oo. Honderd jaar me
disch onderzoek. 
30, 5os.,i.RM., blok 
2.RM. 
268'oo. Beschermde zoog
dieren, II. 
20, 30, 50 s., I. RM., blok 
met tweemaal i. RM., blok 
6. RM. Afbeeldingen civet
katten. 

MALI 
2o5'9g. Stripfiguur 'Gar
field' van Jim Davies. 
Negenmaal 250, blok 1000 F. 
Tekeningen Garfield. 

MALEISIË 
246'oo. Traditionele kin
derspelletjes. 
Vijfmaal 30 s. Hinkelen, op 
een blad zittend getrokken 
worden, vliegeren, knikke
ren, 'rim basikal'. 

MAROKKO 
29ii'99. Inheemse zeevis
sen. 
2.30, 6. Dh. Resp. Diplodus 
cervinus, Lampris guttatus. 
i3i2'99. Schilderijen. 
Blok met viermaal 6. Dh. 
Ooievaarsnest, inheemse 
vrouwen (AfifBennani), sym
bolische voorstelling (Abdel
kader Rhorbal), havenge
zicht. 

25i'oo. Voetbal om de Afri
kabokaal. 
6. Dh. Voetbal met kaart 
Afrika, voetballers. 

MARSHALLEILANDEN 
207'oo. Schepen ontdek
kingsreizigers. 
Zesmaal 60 c. Half Moon, La 
Grande Hermine, Golden 
Hind, Mathew, Victoria, Sao 
Gabriel. 

MASalSbl, ISLANDS 

48'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
Viermaal 60 c. Kind 1904, 
jonge vrouw 1923, koningin 
1940, koninginmoeder 1990. 

248'oo. Fauna; leven rond 
het rif 
Achtraaal 33 c. Chelonia 
mydas, Pomacanthus na
varchus, Balistoides conspi
cillum, Choerodon fasciatus, 
Chaetodon lineolatus, Am
phiprion leucocranos, 
Oxymonacanthus longi
rostris, Pomacanthus im
perator. 

MAURITIUS 
i89'oo. Honderdste ge
boortedag sir Seewoosagur 
Ramgoolam. 
1,2,5,15 '''S Resp. met moe
der Teresa (1984), gekozen 
lid wetgevende raad (1948), 
Studentin Londen (1926), 
eerste premier van Maurinus 
(1968). 

piger flavissimus, Acan
thurus leucosternon, Pterois 
volitans, Siderea grisea, Car
charhinus wheeleri, Isno
phorus platypterus. 

MEXICO 
267'99. Dag van de bomen. 
3.p. Oude boom. 
277'99. Honderdveertig 
jaar bureau burgerlijke stand. 
3.  p. Benito Juarez Garcia 
(18061872), president en hu
welijksaktes. 
ii8'9g. Zeventiende inter
nationale marathon, Mexico
stad. 
4.20 p. Benen van een hardlo
per. 
238'99. Veertig jaar natio
nale commissie leermidde
len. 
3. p. Kinderen op eiland met 
boek en Mexicaanse vlag. 
288'99. Honderdste ge
boortedag Rufino Tamayo 
(18991991). 
3. p. Zelfportret van de schil
der. 
i29'9g. Tweehonderdjarig 
bestaan van de stad Toluco. 
3. p. Universiteitsgebouw. 
i49'99. Honderdvijfenze
ventigjarig bestaan provincie 
Mexico. 
3. p. Wapenschild, levens
boom, ezel. 
229'99. Vijftig jaar vereni
ging van LatijnsAmerikaan
se universiteiten (UDUAL). 
4.20 p. Getal '50', kaart La
tijnsAraerika, UDUAL
beeldmerk. 
iio'99. Veertig jaar sociaal 
fonds voor ambtenaren (ISS
STE). 
3.p. ISSSTEbeeldmerk. 
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9io'oo. Nieuwe datum, we
tenschappelijke namen en af
beelding melding 10/693, vis
sen. 
Scarus ghobban, Cephalo
pholis sonnerati, Naso brevi
rostris, Lethrinus nebulosus, 
Cenrtopyge debelius, Am
phiprion chrysogaster, Forci
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4io'99. Vijfentwintig jaar 
nationale campagne voor ge
boorteregeling. 
3. p. Gesoleerd gezin, beeld
merk. 
4io'99. Vijfentwintig jaar 
provincie Baja California Sur. 
3. p. Wapenschild, land
kaart. 
5io'99. Zesde congres voor 
ornithologie van tropisch 
Amerika, Monterrey: behoud 
van de harpij. 
3. p. Harpia harpyja. 

uiioosrmtACohSiiVACiöK 
ill»D*UOmlM ■ WOMWIA 

8io'99. vijfentwintig jaar 
provincie Quintana Roo. 
3. p. Mayatempel, wapen
schild. 

gio'gg. Wereldpostdag. 
4.20 p. Gestileerde postze
gels en wereldbol. 

NAMIBIË 
i9'oo. Yoka in Etosha. 
Blok $ II.. Yoka ontmoet 
Ndjambo, de babyolifant. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 
88'oo. Brievenbussen 2000, 
lI(I:297'98). 
iio, 175, 350, 500 c. Uit resp. 
Mexico, Dubai, Engeland, 
Verenigde Staten. 

88'oo. Olympische Spelen 
2000. 
75, 225 c , blok 225 c. Resp. 
wielrennen, aüetiek, zwem
men; olympische ringen. 

i9'oo. Veertig jaar Sociale 
Verzekeringsbank (SVB). 
75,110, 225 c. Resp. symboli
sche voorstellingen: SVB leidt 
je van de wieg naar het graf, 
SVB geeft de burger een hel
pende hand, namen van so
ciale wetten. 

NEVIS 
i78'oo. Carifesta VII, Cari
bisch kunstfestival. 
$0.30, 0.90,1.20. 

NICARAGUA 
228'oo. Zeeleven. 
3.50, 5., 6., 9. Cd. Resp. 
Carcharodon carcharias, 
'humpback whale', zee
schildpad, 'sperm whale'. 
Twee velletjes met zesmaal 
7.50 Cd. Chilomycterus an
tennatus, Manta birostris, 
Mycteroperca bonaci, 'tiger 
grouper', Gymnothorax mi
liaris,' atlantic ocal squid'; 
'hawksbill turtle', 'moon jelly 



fish', Carcharhinus perezi, 
'Caribbean reef turtle', 'spot
ted dolphin', Dasyatis ameri
cana. 
Tweemaal blok 25. Cd. Ga
leocerdo cuvier, 'spotted dol
phin'. 
258'oo. Onderzoek van de 
ruimte. 
Twee velletjes met achtmaal 
5. Cd. Donald Slayton, Scott 
Carpenter, Walter Schirra, 
John Glenn, Gordon Cooper, 
Virgil Grissom, Mercury Red
stone drietrapsraket; Sigma 7 
Mercury ruimteschip, de aar
de vanuit de ruimte, Scott 
Carpenter, helicopterredding 
Alan Shepard, U.S.S. Intre
pid, Friendship 7, Gordon 
Coopers Faith 7, Friendship 

Tweemaal blok 25. Cd. Alan 
B. Shepard tijdens eerste be
mande vlucht, John Glenn tij
dens eerste kunstmaanvlucht 
rond de aarde. 

NIEUWZEELAND 
69'oo. Kerstzegels. 
40, 80 c , $ i.io, 1.20,1.50, 
1.80. Resp. Maria metkinde
ke Jezus; Maria, Jozef en ezel 
(op weg naar Bethlehem); 
kindeke Jezus in kribbe met 
os en lammetje; aartsengel 
(bezoekt herders); herder 
met schaap; de drie koningen 
komen uit het oosten (40 c. 
ook zelfklevend). 

NORFOLKEILAND 
i59'oo. Olymphilex, ten
toonstelling in Sydney met 
postzegels, munten, tele
foonkaarten en olympische 
herinneringen. 
Blok $ 3.. Malcolm Cham
pion, eerste olympische en 
gouden medaillewinnaar van 
Norfolk tijdens Olympische 
Spelen van 1912. 

5io'oo. Canpex 2000, natio
nale postzegeltentoonstel
ling NieuwZeeland. 

=> Blok met tweemaal $1.20. 
° Stormvogeltjes; op rand kaar
=" ten Norfolkeiland, Nieuw
^ Zeeland en Antarctica. 
^ 20io'oo. Kerst 2000. 
s 45,75 c., $1.05,1.20. Ont
^ werp rond liedje' Stille nacht' 
<=> met eerste regel elk vers. 
^ Resp. zon en 'All is bright', 
^ kaars en 'Holy night', maan 
j ^ en'All is calm', ster en'Silent 
2 night'. 

OMAN 
ii'oo. Begin van het jaar 
2000. 
Blok 500 b. Sultan Kabus ibn 
Said ibn Taimur (geboren 
1940, regeert sinds 1970), ge
tal '2000', vredesduiven. 
i22'oo. Frankeerzegel 'Al
khanjarAssaidi'. 
80 b. Arabische dolk met 
schede. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
232'oo. Schelpen. 
25, 50, 65 t., i.K. 
2i6'oo. Vijfentwintigste 
verjaardag onafhankelijk
heid. 
25, 50, 65 t., I. K., velletje 
met tussenstrook 3. K. 
i27'oo. Olymphilex. 
25, 50, 65 t., I. K., velletje 
3.50 K. 

PARAGUAY 
i68'oo. Rechten van het 
kind. 
1500,1700 Gs. Resp. jongetje 
beschermd door twee han
den, gekleurde vlakken met 
handafdrukken. 
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POLYNESIË 
i59'oo. Traditionele spor
ten. 
120, 250 F. Resp. fruitdra
gerswedloop, steenhefFen. 

SIERRA LEONE 
2i8'oo. Europees kam
pioenschap voetballen 2000. 
Vier velletjes met zesmaal 
iioo Le., vier blokken 
5000 Le. Velletje met spelers, 
stadion in Belgiè of Neder
land, blok met trainer van 
resp. Duitsland, Italië, Portu
gal, Roemenië. 

SRI LANKA 
2i7'oo. Datum melding 
8/9/605, St. Patricks college. 
28'oo. Tweehonderd jaar 
departement Survey. 
Zonder datum. Frankeerze
gels. 
50., 100., 200. Rs. 
7g'oo. Olympische Spelen. 
Viermaal 10. Rs. Olympisch 
comité Sri Lanka, hardlopen 
en schieten, olympische 
vlam, hordenloop en zwem
men. 
Blok met de vier zegels. 
2io'oo. Immigratie en emi
gratie. 
3.50 Rs. 

ST. HELENA 
loio'oo. Kerst 2000, panto
mimes. 
Vijfmaal 20 p. 'Beauty and the 
beast', 'Puss in boots', 'Little 
red riding hood'. Jack and the 
beanstalk', 'Snow White and 
the seven dwarfs'. 

ST. LUCLA 
49'oo. Nieuwe datum mel
ding 10/694, historische ge
beurtenissen, II. 
6io'oo. Honderdvijftigjarig 
bestaan hoofdstad Castries. 
20,75, 95c., $5.. 
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ST. VINCENT 
266'oo. Belangrijke gebeur
tenissen in 2000. 
Driemaal $ 3.. Honderd jaar 
geleden eerste zeppelin
vlucht: LZ6 Delag (1909), 
LZ127 Graf Zeppelin (1928), 
LZ129 Hindenberg (1936). 
Viermaal $ 2.. Olympische 
Spelen: Mildred 'Babe' 
Didrikson (VS) goud bij 
speerwerpen (1932), turnen 
(paard), paardenrace, stadion 
Barcelona (Gastland 1992). 
Tweemaal $3.. Hondervijf
enzeventig jaar geleden eer
ste openbare spoorlijn tussen 
Stockton en Darlington: lo
comotief no. I gebouwd door 
George Stephenson, Robert 
Stephenson. 
2i8'oo. Bloemen van St. 
Vincent. 
Velletje met negenmaal 
$ 0.90. Alpinia spp, Thum
bergia spp, Alpinia purpura
ta, Stephanotis floribunda, 
Chamaedorea costaricana, 
Pdaomeria magnifica. Salvia 
officinalis sage, Clusia rosea, 
'Rostrata'. 
Tweemaal blok $ 5.. An
thurium andraeanum, Clusia 
rosea. 
59'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
Een velletje met acht verschil
lende zegel $ I., die samen 
een mozaïek vormen. 

SURINAME 
88'oo. Olympische Spelen. 
Sf 100, UGO, 3900, 3900. 
Driehoekige zegels resp. atle
tiek, volleybal, zwemmen, 
tennis. 

29g'oo. Serie verkeersborden. 
Sf. 2000. Rotonde. 

Zonder datum Bescherming 
tegen aids 
Sf iioo, 6400. Resp. voet in 
condoom, twee figuren met 
'condoomhoedjes'; beeld
merk upaep*. 

TOKELAU 
52'oo. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de draak. 
Blok $3.. Draak. 

TONGA 
i59'oo. Olympische Spelen. 
Vijfmaal 80 s. Hordenloop, 
boksen, dragen van de olym
pische vlag, paralympics, dis
cuswerpen. 

TUNESIË 
22g'99. Schildpad en vis. 
250, 500 m. Resp. zeeschild
pad 'Cacuanne', 'merou 
noir'. 

2io'g9. Nationale dag or
gaandonatie. 
250 m. 

gio'gg. Honderdvijfentwin
UgjaarUPU*. 
500 m. Dansen rond wereldbol. 
loio'gg. Verkiezingen pre
sident en wetgever. 
500 m. 
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28io'gg. Dromedaris en ta
marisk. 
250, 500 m. Resp. Tamarix 
gallica, Camelus dromedari
us. 
7ii'gg. Twaalfde verjaardag 
'verandering' (generaal Zine 
elAbidine Ben Ali wordt pre
sident). 
250 m. 
ioi2'gg. Werelddag men
senrechten. 
250 m. Wereldbol, weeg
schaal, VNbeeldmerk. 
28i2'g9. Bekende perso
nen. 
250, 250, 500 m. Resp. Aboe
lazizThaalbi (18761944), 
Ahmed ibn Abi Dhiaf (1802
1874), Khemaies Tarnane 
(18941954). 

3ii2'99. Tunesië naar het 
derde millennium. 
250 m. getal '2000' en sym
bolen. 
224'oo. Archeologische 
plaatsen en monumenten. 
100 en iio (beide driehoe
kig), 250, 500 m. Resp. kera
miek (Methred, 17de eeuw), 
keramiek (Aghlabide Plate, 
9de eeuw), tempel van Zag
hovan, 'Ulysses en de Sire
nen' mozaïek in Dougga (3de 
eeuw). 
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294'oo. Veerboot 'Cartage'. 
500 m. 
i6'oo. Wereldtentoonstel
ling Hannover. 
1000 m. 
57'oo. Fruitbomen. 
50, IOC, 250,400 m. Boom en 
vrucht van resp. johannes
broodboom, abrikoos, avoca
do, appel. 

2g'oo. Aankondiging medi
terrane spelen, Tunis 2000. 
500 m. 

TUVALU 
38'oo. Inheemse fauna. 
Twee velletjes met zesmaal 
90c. Sula sula, Phaethon ru
bricauda, Pluvialis squataro
la. Sterna hirundo. Arenaria 
interpres, Calidris alba; 
Anous stolidus, Fregata mi



nor, Pornacanthus impera
tor, Delphinus delphis, Coe
nobita clypeatus, Chautodon 
auriga. 
Blok $ 3.. Fregata minor. 

UGANDA 
4i'99! Cliinees nieuwjaar, 
jaar van dallaas. 
Viermaal 350, blok 1500 Sh. 
Resp. albinokonijn, konijn 
met wortel, jong konijn, ko
nijn; konijn met witte borst. 
i8i'99! Eenjaar sinds de 
stichting van 'Uganda Post 
Ltd.'. 
300 Sh. Beeldmerk en motto 
van Ugandese post. 
i2'99! Traditionele haar
drachten. 
300, 500, 550, 600, 700 Sh. 
Uit resp. Bairu, Bahima, Ka
ramojong, Langi, Bahima. 

VANUATU 
i59'oo. Olympische Spelen. 
56, 67, 90, 96 vt. Resp. hard
lopen, gewichtheffen, hoog
springen, boksen. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i69'oo. XXVII Olympische 
Spelen in Sydney 2000. 
50 fils, 2 Dh, 350 fils. Resp. 
zwemmen, atletiek, schieten. 
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239'oo. Internationale 
'Holy Quran Award' voor het 
jaar 1420 H. (1999). 
50, 250 fils. Resp. medaille, 
winnaar president sjeik Said 
bin Sultan alNahayan. 
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VERENIGDE NATIES 
9ii'oo. Respect voor vluch
telingen; vijftigjarig bestaan 
UNHCR*. 
o.Sh. 7. (€0.51), Zw.Fr. 
0.80, US$ 0.33. Tekening 
met vluchtelingen uit ver
schillende landen, eenderde 
deel steeds postzegel. 

Blokken o.Sh. 25.(€1.82), 
Zw.Fr. 1.80, US$ I.. Zelfde 
tekening, zelfde deel postze
gel, rest tekening rand van 
blok, tekst 'respectvoor 
vluchtelingen'. 

VERENIGDE STATEN 
2io'oo. Diepzeewezens. 
Strook met vijfmaal 33 c. 
'Fanfin anglerfish', 'sea cu
cumber', 'fangtooth', 'am
phipod', 'medusa'. 

3io'oo. Honderdste ge
boortedag Thomas Wolfe 
(19001938). 
33 c. Portret schrijver, auto
biograaf met engel en twee ti

tels van zijn boeken 'Look 
Homeward, Angel' en 'Of 
Time and the River'. 
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ZUIDAFRIKA 
229'oo. Drie gebieden in 
ZuidAfrika op de Unesco*
lijst van werelderfgoed. 
Driemaal 1.30 R. Robben
eiland, St. Lucia Wetland 
Park, gebieden met menselij
ke fossielen van Sterkfontein. 

ZUIDGEORGIË EN ZUIDE
LIJKE SANDWICHEILAN
DEN 
Afbeelding melding 10/695. 
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*: Gebruikte afkortingen: 
ICAO International Civil 

Aviation Organisa
tion 

Unesco United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

UNHCR United Nations 
High Commissioner 
for Refijgees = Hoge 
Commissaris van de 
Verenigde Naties 
voor Vluchtelingen 

Unicef United Nations In
ternational Child
ren's Emergency 
Fund 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espaüa y 
Portugal 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

WIPA Wiener Internatio
nale Postwertzei
chen Ausstellung. 

**: De postzegel toont een 
zuil van sterren, die de lan
den van Europa symbolise
ren. De zuil steekt omhoog 
van de groene aarde naar de 
blauwe lucht, de kleur van de 
Europese vlag. Voor een 
schaduw van de hoofdletter E 
, die voor Europa staat, ko
men kinderen uit de vier 
windstreken gelopen en vor
men het Europa van de toe
komst (afbeelding in Filatelie 
06, 07, 08/09). 

www.PostBeeld.com 
De poetzeqelwmkel op intarnat 
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Postzegel handel 

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, 

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. 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % NVPH 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % NVPH 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Omloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
e-mail: ton.12@wxs.nl 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 
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GUERSNSEY: UIT HET SCHETS
BOEK VAN EEN BOTANICUS 
Voor ik de serie van tien 
zegels behandel die 
Guernsey op 4 augustus 
onder de titel A Botanist's 
Sketchbook uitgaf wil ik 
wat algemene opmerkin
gen maken over planten
namen. Ik probeer in 
deze rubriek bij flora- en 
fauna-uitgiften - als dat 
kan - de Nederlandse na
men te vermelden. Mijn 
informant voor flora-uit
giften wees er pas nog op 
dat Nederlandse namen 
zijn voorbehouden aan 
planten die tot de 'oor
spronkelijke' of verwil
derde flora van ons land 
behoren. Er zijn ook in
geburgerde Nederlandse 
namen voor bekende 
'buitenlandse' cultuurge-
wassen, zoals aardappel, 
citroen, kalebas, enzo
voort. Daarnaast zijn er 
allerlei exotische planten 
die ook op een Neder
landse naam kunnen bo
gen; de VKC (Vaste Keu
ringscommissie) is bezig 
die van de sierplanten te 
inventariseren. 

Koosnaampjes 
Er is bij ons op het gebied 
van de Nederlandse 
naamgeving een zekere 
inflatie merkbaar. De 
toegenomen belangstel
ling voor alles wat met 
groen te maken heeft is 
een van de oorzaken. La
tijnse namen zijn nogal 
ingewikkeld en moeilijk 
uit te spreken. Zo geven 
bloemisten hun koop
waar allerlei 'koosnaam
pjes', die vervolgens ge
meengoed worden. 

Neem Amorphophallus tita-
num, een lid van de 
aronskelkfamilie. Deze 
plant, die er tien tot 
twaalf jaar over doet om 
tot zijn 'hoogtepunt' te 
komen in de vorm van de 
zwaarste bloeiwijze ter 
wereld, wordt door me
nigeen gewoon 'penis-
plant' genoemd. Begin 
augustus trok de 'penis-
plant' in de Hortus Bota
nicus in Leiden zesdui
zend bezoekers die de 
plant wilden zien bloei
en. Amorphophallus tita-
nutn - één van de grootste 
publiekstrekkers van de 
hortussen - komt in het 
wild alleen op Sumatra 
voor. Mocht u het 'evene
ment' in Leiden gemist 
hebben dan is er geen 
nood: er groeien daar al 
weer jonge planten, die 
rond 2010 kunnen bloei
en... 
Bij het vermelden van 
plantennamen moeten 
we verder bedenken dat 
een aantal exoten in ons 
land wordt aangeduid 
met hun geslachtsnaam. 
Bekende voorbeelden 
zijn Dahlia, Begonia en Fre-
sia, Latijnse namen die 
zijn 'vernederlandst' tot 
de (hoofdletterloze) dah
lia, begonia en fresia. U 
vindt deze worden dan 
ook in het 'groene boek
je', de officiële Woorden
lijst Nederlandse Taal. 

Toegevoegde waarde 
Maar dan nu de serie van 
Guernsey, A Botanist's 
Sketchbook. De reeks ver
toont gelijkenis met een 

Engelse serie: die uit 
1996 ter gelegenheid van 
het vijftigjarig bestaan 
van de Wildjouil and Wet
lands Trust. Op de nu ver
schenen zegels zijn tien 
planten afgebeeld die te 
vinden zijn in Candie Gar
dens in St. Peter Port en 
die alle in de zomer 
bloeien. 

Op de crèmekleurige ach
tergrond van de zegels 
zijn met de hand botani-

keningen) maakt de serie 
van Guernsey thematisch 
gezien interessant. Het is 
dus een uitgifte met 'ttw' 
(toegevoegde themati
sche waarde). 
Voor vrijwel alle bloemen 
die op de tien zegels van 
26 p. zijn afgebeeld kan 
een Nederlandse naam 
gegeven worden: 

Zegel I: Iris sty losa 
Nederlandse naam: Alge
rijnse lis; de juiste naam 
is Iris unguicularis; 
Zegel 2: Watsonia 
Nederlandse naam: 
jachthoornlelie. Afkom
stig uit Zuid-Afrika; 
Zegel 3: Richardia marcula-
to 
Nederlandse naam: witte 
aronskelk. De juiste 
naam is Zantedeschia macu-
lata; afkomstig uit ooste
lijk- en zuidelijk Afrika; 
Zegel 4: Narcissus bulboco-
dium 
Nederlandse naam: hoe-
pelroknarcis; 
Zegel5:Triteleia laxa 
Geen Nederlandse naam 
bekend; ook bekend on
der de naam Brodiaea; 
weideplant uit het weste
lijk deel van de Verenigde 
Staten; 

sehe notities aange
bracht. Deze combinatie 
(afbeeldingen plus aante-

Zegel 6: Tigridia pavonia 
Nederlandse naam: tijger-
bloem; afkomstig uit de 

bergachtige streken van 
Mexico en Guatemala; 
Zegel 7: Agapanthus um-
bcllatus 
Nederlandse naam: Afri
kaanse lelie; afkomstig 
uit Zuid-Afrika; 
Zegel 8: Sparaxis 
Nederlandse naam: har-
lekijnbloem; ook geïm
porteerd uit Zuid-Afrika; 
Zegel 9: Pancratium mariti-
mum 
Nederlandse naam: zee-
lelie; groeit vooral in de 
zeeduinen langs de kus
ten van de Middellandse 
Zee; 
Zegel 10: Nenne sarniensis 
Nederlandse naam: klip
lelie (in feite een Zuid-
Afrikaanse naam); is ook 
bekend als Guersey-lelie. 

Deze laatstgenoemde 
bloem, Nerinc sarniensis, is 
het onderwerp van talrij
ke volksverhalen. Eén 
daarvan er een partij bol
len van deze soort tussen 
de lading zat van een 
schip dat bij Guernsey is 
gestrand. De naam 'klip
lelie' lijkt meer op zijn 
plaats, omdat dit bolge
was in het wild op de 
klippen van de Tafelberg 
voorkomt. 
Ik wil de heer R. Frieke 
uit Amsterdam graag be
danken voor deze uitge
breide informatie. 

BLOEMEN OP MALTA 
Malta gaf op 13 septem
ber de tweede serie uit in 
de langlopende reeks 
bloemenzegels. De eerste 
serie verscheen op 20 ok
tober 1999. In deze reeks 
worden bloemen afge
beeld die op Malta groei
en;.daarom zijn van de 
meeste bloemen geen 
Nederlandse namen be
kend. We houden daar
om de op de zegels ver
melde Engelse en de La
tijnse namen aan. 
Leuk is dat de ontwerper 
aan iedere zegel een vlin
der heeft toegevoegd. De 
afbeeldingen zijn wel wat 
klein uitgevallen, zodat 
het voor vlinderverzame-
laars lastig zal zijn te ont
dekken om welke soorten 
het gaat. 

Op de zegel van ic. zien 
we Helichrysum melitense 
('Maltese Everlasting'), 
een zeldzame inheemse 
struik die alleen op de 
westelijke kliffen van 
Gozo en op Fungus Rock 
groeit. 
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Cistus creticus ('Hoary 
RockRose'), afgebeeld 
op de zegel van 3 c , be
hoort waarschijnlijk tot 
de zonneroosachtigen 
(Cistaceae) en is ook zeer 
zeldzaam. 
Rosa semperuirens ('Evergr
een Rose') heeft een 
plaatsje gekregen op de 
zegel van 10 c. 
Van Cynara carduncuius 
('Wild Artichoke'), afge
beeld op de zegel van 12 
c , vond ik de Nederland
se naam kardoen, een ar
tisjokachtige distelsoort. 
Op de zegel van 20 c. 
staat Anacamptis uruilleana 
('Pyramidal Orchid'), een 
plant die hondskruid (An
acamptis pyramidalis). 
Op de zegel van £M 2. is 
Adonis microcarpa ('Phe
asant's eye') te zien; deze 
ranonkelachtige lijkt op 
de herfstadonis (Adonis 
anna). 

HET ZEEMUSEUM 
VAK LITOUWEN 
De PTT van Litouwen ves
tigt met twee zegels (ver
schijningsdatum: 26 au
gustus) de aandacht op 
het zeemuseum in Kop
galis, dat in de tweede 
helft van de negentiende 
eeuw werd gebouwd. Tot 
de attracties van het mu
seum behoort onder an
dere het in 1994 geopen
de dolfinarium. 
Op de ene zegel is de grij
ze zeehond of kegelrob 

(Halichoerus^rypus) te 
zien en op de andere 
staan twee Magelhaen
pinguïns (Sphenicus magel
lanicus), vertegenwoordi
gers van de familie van de 
kortstaartpinguins, een 
in Patagonie en op de 
Falklandeilanden levende 
soort. 

VLINDERS IN IERLAND 
Op 6 september gaf Ier
land zijn jaarlijkse Fauna 

& Florareeks uit, kenne
lijk op de nationale vlin
derdag, want op de vier 
zegels zijn vlinders afge
beeld in hun natuurlijke 
omgeving. Op de zegels 
zijn de Latijnse en de En
gelse namen vermeld. De 
afgebeelde vlinders ko
men algemeen in Ierland 
voor. Ook voor ons zijn 
het bekende verschijnin
gen. 
Op de zegel van 30 p. 
staat de dagpauwoog (In
achis 10), één van de kleur
rijkste vlinders die in Ier
land te vinden is. 

De kleine vos (A l̂ais Urti
cas)  een vaste tuinbezoe
ker die onder andere 
wordt aangetrokken door 
de vlinderstruik 
(Buddleia)  siert de zegel 
van 32 p. 
De keizersmantel (Ar̂ yn

'Ê 45',' 

Stfvv^wa3)M?(l f^'^jy (Aixinnit pi^itla) 

4*%MM*HMM*IMMM 

éme 

nis papfiia, zegel van 45 
p.) is de grootste vlinder 
in Ierland. 

Op de zegel van 50 p. is 
het oranjetipje (Anthocfia
ns cardamines) afgebeeld. 
De vlinderzegels zitten 
ook in een velletje met 
daarop nog zes andere 
vlinders. De speurtocht 
naar hun namen laat ik 
ditmaal aan de kopers 
over... 

TSJECHISCHE KIJK 
OP DE JACHT 
Tsjechië gaf op 4 oktober 
een serie van vier zegels 
uit (tweemaal twee zegels 
in samenhang). De reeks 
kreeg de Engelse titel 
Hunting in Seasons of the 
Year mee. De verstrekte 
informatie geeft de lezer 
echter eerder het gevoel 
dat hij te maken heeft 
met Dierendagserie. 
Maar toegegeven, de vier 
zegels brengen inder
daad de vier seizoenen in 
beeld. 
De eerste zegel brengt 
een koppel (vermoedelijk 
wilde) eenden (Anas pla
tyrhynchos) in beeld. Drie 
kuikens verwijzen op 
deze zegel (thema: 'be
scherming van jonge die
ren') naar het voorjaar. 
De 'zomerzegel' toont 
reeen (Caprcolos capreolus) 
en staat voor het thema 
'het houden van dieren'. 
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De herfstzegel is een 
beetje een buitenbeentje: 
die staat in het teken van 
de valkenjacht. Maar mis
schien zijn de Tsjechen 
van mening dat de jacht 
ook in het belang is van 
de aanwas van en zorg 
voor dieren. 
De winterzegel ('de zorg 
voor dieren') kan geluk
kig als een soort dieren
beschermingszegel wor
den beschouwd. 

DIEREN IN 
MOERASGEBIEDEN 
Collega Waker de Rooij 
maakte in zijn rubriek 
Postzegelboekjes van okto

ber melding van het Sing
aporese boekje 'Dieren in 
moerasgebieden' (Wet
land Wilflife). In aanvul
ling daarop kan ik mel
den dat het blokje van 
vier in dat boekje thema
tisch gezien best de 
moeite waard is. Waar
schijnlijk zijn de meeste 
dieren tot nu toe niet  of 
slechts een enkele keer
op andere zegels afge
beeld. 

Afrikaanse filatelistische 
dienst, Setempe (mei/juni) 
werd de serie Frogs o_f 
South Africa aangekon
digd als 'Ons mooiste 
paddas op seels'. Deze 
serie van tien zegels met 
kikkers verscheen op 23 
juni. Het aantrekkelijke 
van zo'n grote serie is dat 
thematische verzamelaar 
de mogelijkheid krijgen 
een aantrekkelijk beeld te 
geven van de kikkerpopu

De serie is de tiende in de 
reeks Care For Nature 
(CFN). Alle dieren ko
men voor in het 87 hecta
re grote Sungei Bulch Natu
re Park. Dankzij de grote 
verscheidenheid in de ve
getatie biedt het park 
plaats aan de helft van 
het complete vogelbe
stand van Singapore. Er 
komen in het park meer 
dan vijfhonderd planten
soorten voor. 
Op de zegel linksboven 
zien we de schuttersvis 
(Toxotesjaculatrix), een 
OostIndische vissoort 
die in staat is een boven 
het water vliegend insect 
met een straal water te 
verrassen. Mocht hij mis
sen, dan kan hij uit het 
water springen om zijn 
prooi alsnog te verschal
ken. 
De 'Smooth Otter' (Lutro
goleperspicillata) op de ze
gel linksonder is net als 
alle andere otters een uit
stekend zwemmer. In het 
park is hij een zeldzame 
bezoeker. 
Bij de vogel op de zegel 
rechtsboven gaat het on
miskenbaar om een ijsvo
gelsoort. Het is de 'Colla
red Kingfisher' (Todir
hamphus chloris), een voor 
Singapore vrij gewone 
vogel. 
De 'Orange Fiddler' (ge
slacht Uca) is een krab
soort. 
Het kaftje van het boekje 
is ook leuk; daarop is een 
'familieportret' van de 
'Smooth Otter' te zien. 

KIKKERS IN 
ZUIDAFRIKA 
In het blad van de Zuid

de 'Natalse goue blaar
voupaddatjie' (Afrixalus 
spinifrons), een kikker die 
tot de gestekelde rietkik
kers behoord. Het is een 
kleine goudbruin/ geel

latie in een bepaald land. 
ZuidAfrika beeldde tot 
nu toe maar spaarzaam 
kikkers af, maar die 'ach
terstand' werd met deze 
serie ruimschoots inge
haald. Ter promotie van 
de postzegeltentoonstel
lingjunass 2000 werd bo
vendien een velletje uit
gegeven waarop ook al 
een kikker is afgebeeld. 
In de regel zijn voor kik
kers uit verre streken 
geen Nederlandse namen 
voorhanden. Ik geef u 
niet alleen de Latijnse, 
maar ook de ZuidAfri
kaanse namen; het Zuid
Afrikaans is immers 
nauw verwant aan het 
Nederlands. 
Van links naar rechts zijn 
afgebeeld: 

de 'gebande spruitpadda' 
(Strongylopus bonaespei), 
een kleine kikker die 
voorkomt in de regenrij
ke gebieden van de zuid
westelijke Kaap. Hij be
weegt zich snel en duikt 
bij gevaar liever weg in 
het lange gras dan dat hij 
wegspringt. = 

de 'geelgestreepde riet " 
padda'(Hyperoliussemidis " 
cus), een rietkikker die in J 
de uiterste oostelijke "■ 
streken van ZuidAfrika S 
broedt. Opvallend aan ^ 
deze kikker is de gele = 
streep met zwarte randen ^ 
op de rug. ^ 
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gekleurde kikker met een 
opvallend bolvormige 
snuit. De soort broedt in 
de kuststreken van Kwa
laZuluNatal. 

de 'paradysskurwepadda' 
(Buforobinsoni),een 
kleurrijke kikker van ge
middelde grootte die 
voorkomt in de Paradys
kloof en Numees in Rich
tersueid National Park. 

de 'Tafelbergspookpad
da' (Heleopfiryne rosei), een 
roodbruin/ groenge
kleurde kikker die voor
komt op de lijst van be
dreigde diersoorten, en 
daarom ook in 1996 al 
eens afgebeeld. Zoals de 
naam aangeeft komt hij 
alleen op de Tafelberg 

een boomkikkersoort die 
op de heuvels van de zui
delijke Drakensberge 
broedt. 

de 'Namakwalandse 
reenpadda' (Breuiceps na
maquensis), een kikker die 
we aantreffen in de ber
gen van Namaqualand, in 
de noordwestelijke kusts
treek van ZuidAfrika. 

de 'silwerbruin vleipad
da' {Kassma senegaknsis), 
een renkikker die liever 
loopt of rent dan springt. 

Op het JUNASSvelletje is 
de 'Pickersgill's Reed 
Frog' (Hyperolius pickers
gilli) afgebeeld. 

Wilt u nog meer kikkers? 
Op de bijbehorende eer

tisch gezien alleszins be
vredigend worden ge
noemd. De symboliek 
overheerste met, terwijl 
de series met 'actiebeel
den' een redelijke variatie 
bieden. 
Zo komt in de Russische 
serie van 15 augustus een 
zegel voor, gewijd aan 
het synchroonzwemmen. 
De serie van Portugal (15 
september) toont welis
waar ook actiebeelden, 
maar in een eigenzinnige 
vormgeving. 

Ook Cyprus (14 septem
ber) koos voor opvallen
de actiebeelden (onder 
andere handboogschie
ten); de ontwerper leefde 
zich met name uit op de 
haardos van de vrouwelij
ke deelnemers. Bijzonder 
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de 'rooi gehande padda' 
(Phrynomantis bifasnatus), 
een roodstreepkikker die 
in de noordelijke streken 
van ZuidAfrika broedt. 

de 'dwerggraspadda' 
(Ptydadena tacnioscelis), 
een kikker die vooral 
voorkomt in het noorde
lijk deel van KwaZulu
Natal. 

de 'langtoonboompadda' 
(Leptopelis xenodactylus. 

stedagenveloppen (num
mers 6.ii7en6.ii8) 
staan een 'Painted Reed 
Frog' (Hyperolius marmo
ratus) en een 'Forest Tree 
Frog' (Leptopchs natalen
sis). 

OLYMPISCHE SPELEN 
Er blijken inmiddels 
meer dan veertig uitgif
ten aan de Olympische 
Spelen in Sydney te zijn 
gewijd. De oogst van 
deze uitgiften kan thema

is ook de serie van Jamai
ca (4 augustus): actie
beelden, gevormd door 
beelden van atleten van 
Alvin Marriot in het na
tionale stadion. Apart is 
ook de serie van Singapo
re (15 september). Op de 
vier zegels zijn met be
hulp van 'dubbelbedden' 
in totaal acht sporten in 
beeld gebracht, een nog
al gekunstelde vormge
ving die maar ten dele is 
geslaagd.. 

Tot slot nog een blik op 
de leukste zegels en se
ries. Het succes van 
Liechtenstein (zie okto
ber) is niet geëvenaard. 
'Olympisch gezien' heeft 
dat land dus goud be
haald. Zilver is er voor 
San Marino. En brons? 
Die medaille gaat naar 
Oostenrijk (15 septem
ber), omdat het de zeil
sport vermakelijk in 
beeld brengt. 

TWEE LUCHTVAART
REEKSEN 
Ierland heeft uit drie afle
veringen bestaande 
Luchtvaartreeks op 9 ok
tober afgesloten met een 
serie van tweemaal twee 
zegels in samenhang, ge
wijd aan de militaire 
luchtvaartgeschiedenis. 
Vorige series waren ge
wijd aan luchtvaartpio
niers (24 februari 1998) 
en commerciële lucht
vaart (9 september 1999). 
De reeks geeft een aardig 
beeld van de geschiede
nis van de luchtvaart in 
Ierland. De vliegtuigen 
zijn in de vlucht afge
beeld en hun namen zijn 
op de zegels vermeld. 

Op de linkerzegel van 30 
p. is de Bristol F.2b 
'Fighter Mk II' afgebeeld, 
een tweepersoons dub
beldekker met open 
cockpit. Het was één van 
de eerste vliegtuigen die 
de Ierse luchtmacht in 
1922 kreeg. Het toestel 
bleef gedurende de jaren 
twintig in gebruik. 
De rechterzegel van 30 p. 
toont de Hawker 'Hurri
cane IVIklic', een eenper
soonsvliegtuig dat de 
luchtmacht in 1943 meer 
snelheid en wapens ver
schafte dan voorheen be
schikbaarwas. Het toe
stel was m de jaren veer
tig de steunpilaar van de 
Ierse luchtmacht. 
Op de linkerzegel van 45 
p. zien we een De Havil
ïand DH.115 'Vampire 
T.55', een toestel dat 
1956 tot in de jaren ze
ventig in gebruik was. 
Een Sud SE. 3160 'Alou
ette Ill'helicopter vliegt 
tegen een blauwe lucht 
op de rechterzegel van 45 
p; deze wentelwiek werd 
in 1963 aangeschaft voor 
de Search and Rescue
dienst. 
Sommige van de afge

beelde toestellen doen 
nog steeds dienst. Wie 
het naadje van de kous 
van de Ierse luchtvaartge
schiedenis wil weten kan 
bij de Ierse PTT het boek 
Amation  Century of Flight 
(bestelnummer 
0015COF) kopen; het 
kost IR£ 7.95. 

Luchtvaartverzamelaars 
met speciale belangstel
ling voor helikopters wijs 
ik graag op de serie Heli
copters  Ship to Shore die 
Tristan da Cunha op 4 
September uitgaf Op de 
viermaal twee samenhan
gende zegels is links 
steeds een schip en 
rechts een helikopter af
gebeeld. Omdat de sche
pen ook de moeite waard 
zijn geef ik hier de gege
vens van alle acht zegels. 



Op de zegels van lo p. 
zijn afgebeeld het Zuid
poolonderzoeksschipde 
Agulhas en een SA 330J 
'Puma'helikopter. 
De zegels van 15 p. tonen 
de torpedobootjager Lon
don en een Westland 
'Wessex Has i'helikop
ter. 

oktober), is duidelijk his
torisch getint. De eerste 
zegel van 85 e. brengt een 
wel heel bijzondere vorm 
van postvervoer in beeld, 
namelijk per vlot. Toen 
de schepen langer op zee 
konden blijven, deden ze 
de havens op de Azoren 
niet meer aan. Om in tij

Op de zegels van 15 en 20 
p. kregen de Westiand 
'Lynx Has 3'helikopter 
en het ijspatrouilleschip 
Endurance een plaatsje. 
Op de linkerzegel van 50 
p. is de Siege! Groue afge
beeld. Voor zover bekend 
is het de eerste maal dat 
dit schip is afgebeeld; de 
functie van het schip is 
me niet bekend. De rech
terzegel toont een Sikors
ky 'UHigF'helikopter. 

POST IN PORTUGAL 
De Portugese PTT lan
ceerde in oktober een 
aantal opmerkelijke ze
gels met een relatie tot 
het postbedrijf 
De eerste serie, die van de 
Azoren (uitgiftedatum: g 

den van lange afwezig
heid toch in contact met 
hun familie te kunnen 
blijven, gaven de passa
giers en de scheepsbe
manning hun brieven aan 
de kapitein. Die stopte ze 
in een goed afgesloten 
doos, die op een door de 
scheepstimmerman ge
bouwd houten vlot werd 
vastgebonden. De doos 
bevatte niet alleen de 
post, maar ook geld, fles
sen met wijn en andere 
geschenken. De inhoud 
kon van schip tot schip 
verschillen. Als een schip 
op doortocht in de buurt 
van vissersschepen 
kwam, probeerde men 
met een hoornsignaal de 
aandacht te trekken. Het 
vlot werd te water gela
ten, de visserslui pikten 
het vlot op en haalden 
post en de geschenken 
uit de trommel of doos. 
Aan land werd de post op 
het postkantoor afgege
ven en het verschuldigde 
porto betaald. Bleef er 
geld over dan was dat 
mooi meegenomen. Was 
het geld niet toereikend, 
dan pasten de vissers het 
verschil zelfbij, zodat de 
brieven toch hun bestem
ming bereikten. In de ja
ren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw werd op 
deze manier de meeste 
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post in de wateren rond 
de Azoren aan houtvlot
ten toevertrouwd. Het 
systeem was in gebruik 
van het begin van de ja
ren dertig jaren tot omst
reeks 1996. 
De zegel van 140 e. haakt 
in op de Zeppelinhaus
sesluit (zie het oktober
nummer). De zegel toont 
de Duitse Zeppelin LZ 
126/Z3 op 13 oktober 
1924 boven Angra do He
roismo. Kapitein was Ec
kener Zeppelin. Boven 
genoemde plaats werden 
twee zakken met post
stukken  voorzien van 
het stempel LZ 126  afge
worpen. Een andere Zep
pelin, de LZ 127, dropte 
tijdens een vlucht boven 
het eiland Santa Maria op 
2 augustus 1929 op de
zelfde wijze post 

De tweede serie (6 okto
ber) zal de Portugese 
jeugd aanspreken. Op zes 
zegels is Snoopy aan het 
werk bij de Portugese 
post. Het hondje Snoopy 
dankt zijn beroemdheid 
aan de strip Peanuts van 
de onlangs overleden te
kenaar Charles M. 

Schulz. Peanuts werd op 2 
oktober 1950 voor het 
eerst gepubliceerd; de 
strip viert dit jaar dus zijn 
gouden jubileum. 

MILLENNIUMKOORTS 
DUURT VOORT 
De piek van de millennium
uitgiften is duidelijk 
voorbij, al verschijnen er 
nog steeds zegels op dat 
thema. Roemenie bracht 
dit jaar met twee series 
van vier zegels de jaren 
1940 tot 1970 in beeld ge
bracht. Het zal u niet ver
bazen dat bij het voorma
lige Oostblokland veel 
aandacht geeft aan de 
ruimtevaart. 
De eerste serie (24 juli) is 
nog redelijk gevarieerd. 
De zegel van 2.100 L. is 
gewijd aan de bouw van 
de eerste nucleaire reac
tor in 1942. De Italiaanse 
fysicus Enrico Fermi ver
vulde daarbij een coördi
nerende rol; vandaar zijn 
portret op de zegel. 
De zegel van 2.200 L. 
staat in het teken van het 
in het leven roepen van 
de Verenigde Naties en 
dan met name de onder
tekening van het UNO
handvest op 26 juni 1945. 
Opmerkelijk is de invul
ling van de zegel van 
2.400 L. In 1947 schreef 
de Franse zangeres Edith 
Piaf het bekende lied La 
vie en rose, aanleiding om 
haar te portretteren. Het 
is overigens niet de eerste 
zegel met een afbeelding 
van de mus: Frankrijk ver
leende haar die eer al in 
1990, met een zegel uit 
een serie die verder be
roemdheden zoals Aristi
de Briant, Maurice Che
valier, Tino Rossi, Geor
ges Brassens en Jacques 
Brel in beeld brengt. 

XXH. 
Internationals 
BeelhovcnfMt 
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Afrikaanse chirurg Chris
tian Barnard werd er we
reldberoemd door. De 
zegel van 6.400 L. toont 
een beeld van deze trans
plantatie. 
Voor de overige zegels 
geldt: 'meer van hetzelf
de', al gebiedt de eerlijk
heid te zeggen dat dat ri
sico bij millenniumuit
giften erg groot is. De ze
gel van 1.700 L. is gewijd 
aan de lancering in 1957 
van de Russische Sputnik 
1; die van 3.900 L. is een 
eerbetoon aan de Rus 
Gagarin, die in 1961 als 
eerste mens in de ruimte 
een rondje om de aarde 
maakte en de zegel van 
11.300 L. toont de Ameri
kaan Neil Armstrong, de 
eerste mens die voet op 
de maan zette (1969). 

DUITSE MUZIEK
STEMPELS 
Muziekverzamelaars 
kunnen met een zekere 
regelmaat zegels, gewijd 
aan bekende componis
ten aan hun collecties 
toevoegen. Thematisch 
gezien is het interessant 
dergelijke zegels in de 
collectie te 'omgeven' 
met toepasselijke stem
pels. Duitsland is wat dat 
betreft een heerlijk land. 
Ter illustratie vier Duitse 
machinestempels. Wie 
op zoek gaat kan nog tal
loze andere vinden. 
Ludwig van Beethoven is 
uitgebreid vertegenwoor
digd. Het afgebeelde 
stempel maakt duidelijk 
dat in Bonn Beethoven
festivals worden gehou
den. Behalve dit voor
beeld vond ik in mijn 
stempelcollectie nog 
exemplaren uit 1977 en 
1974. Een frankeerstem

De zegel van 6.000 L. 
herinnert ons aan verove
ring van Mount Everest op 
29 mei 1953 door Sir Ed
mund Percival Hillary en 
Tenzing Norgay. 
De tweede serie (28 au
gustus) levert drie zegels 
met ruimtevaartthema's 
op, maar besteedt daar
naast ook aandacht aan 
de eerste harttransplan

pel leert ons verder dat in 
1997 het vijfendertigste 
Beethovenfestival werd 
gehouden. 
Uit de andere voorbeel
den blijkt dat andere 
Duitse steden componis
ten als Bach, Mahler en 
Prokofjew hebben 'ge
adopteerd'. Ook Handel 
deelt in deze eer. 
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KINDERVELLETJES 
laar n u m m e r postfr is gestempeld 

1965 854 
1966 875 
1967 899 
1968 917 
1969 937 
1970 983 
1971 1001 
1972 1024 
1973 1042 
1974 1063 
1975 1083 
1976 1107 
1977 1150 
1978 1171 
1979 1190 
1980 1214 
1981 1236 
1982 1279 
1983 1299 
1984 1320 
1985 1344 
1986 1366 
1987 1390 

8 1418 
9 1438 
0 1460 
1 1486 

1992 1541 
1993 1578 
1994 1627 

5 1661 
1996 1701 
1997 1739 

8 1787 
9 1821 

KOLLEKTIE 35 STUKS 
POSTFRIS 399 - GESTEMPELD 349 -

56 50 
6 00 

1130 
18 80 
20 80 
37 50 
26 30 
16 90 
24 50 
10 30 
5 80 
4 50 
5 10 
510 
510 
510 
510 
5 10 
6 80 
6 80 
6 80 
7 50 
7 20 
7 50 
7 50 
8 70 

10 30 
9 40 

12 00 
12 00 
10 90 
10 90 
11 30 
10 50 
10 50 

42 00 
4 20 
9 50 

17 50 
17 50 
31 50 
23 50 
14 00 
2100 

9 00 
6 00 
4 00 
4 00 
4 00 
4 00 
3 50 
3 40 
3 50 
6 30 
6 30 
6 30 
6 00 
6 00 
6 00 
6 70 
7 00 
9 00 
8 00 
9 00 
9 80 

10 00 
9 00 
9 50 
8 50 

10 50 

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar 

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

Aantal prijs 

9 
7 
9 
8 
9 

10 
10 
9 
9 

10 
14 
15 
15 
15 
16 
19 
22 
23 

42 
36 
47 
39 
48 
58 
62 
50 
50 
59 
86 
92 
97 
99 
98 

114 
136 
146 

POSTZEGELBOEKJES 
1 15 (KI 
2 22 50 
3 6 0 0 
3a 7 50 
4 6 0 0 
5 500 
6a 11 00 
6b 225 00 
6c 75 00 
6d 75 00 
6e 15 00 
6eF 5 50 
6fFp 12 50 
6fFq 75 00 
7a 7 50 
7b 7 50 
7bF 13 00 
8a 22 50 
Sb 17 50 
8c 75 00 
8aF 22 50 
8bF 37 50 
8cF 105 00 
9a 3000 
9b 262 50 
9d 19000 
9c 15000 
9f 19000 
% 56 50 
9h 37 50 
9aF 2100 
9cF 11000 
9(1F 13000 
9CF 262 50 
9fF 195 00 

50 00 
15.00 

9EF 

10a 
lOaF 
lObF 
llaF 
llbF 
12a 
13a 
14a 

1900 
24 50 
3600 
2900 
35 00 
4200 
6000 
1800 
1800 
1100 
400 
4 50 
5 50 
7 50 
400 
4 00 
4 50 
4 50 
4 50 
4 50 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5 50 
600 
5 00 
940 
940 

13 30 
1280 
5 50 
5.00 

5 00 
14 50 
1130 
25 00 
13 30 
1130 
1140 
1130 
12 50 
5 50 
600 
600 
600 
6 50 
6 50 
13 30 
13 30 
6 50 
6 50 

13 30 
1500 
6 00 

1150 
4 50 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
700 
6 0 0 
700 
600 
6 00 
6 00 
6 0 0 
600 

TELBLOKJES PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
110 ST. 3250,-

K E R S T B O E K J E en 
K E R S T V E L L E T J E S 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

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

25 — 
20 00 
20 00 
18 00 
18 00 
18 00 
18 00 
18 00 
20 00 
18 00 
20 00 
17 50 
15 50 

KOLLEKTIE 
13 stuks 239,-

AUTOMAATSTROKEN 

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 
229stuks ƒ 1325,-

1989 
1990 
1993 
1994 
1996 
1997 

14st 
11 st 
2st 
3st 
4st 
4st 

49 25 
22 25 

3 25 
7 50 
3 50 
4 90 

K O M P L E E T 9 0 , -

RUIM UW R E S T A N T E N O P 
Prijs op basis van frankeerwaarde (zonder toeslag), 

ongeteid en/of ongesorteerd minus 5%. 
NEDERLAND ƒ O 65 p gulden 
BELGIË ƒ 3 00 p i 00 Fr 
FRANKRIJK ƒ O 14 p Franc 
BUND ƒ O 80 p Mark 

ENGELAND /1,85p£ 
VERSTATEN /1,15p$ 
ARUBA /oeopgld 
ZWITSERL ƒ O 80 p Franc 

Prijs andere landen op aanvraag, vr i jb l i jvende aanbieding 

T{P: U kunt hiermee natuurlijk ook Uw bestelling betalen! 

GR A TIS Prijslijsten \^an 
Nederland en Indonesië 

w w w . P O S T Z E G E L H A N D E L . c o m 

Ons ASSORTIMENT is te GROOT 
voor deze advertentie. Via onze pagina's 

op INTERNET kunnen wij u een nog 
ruimer aanbod bieden. 

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

NIEUWE Prijsli jsten van 
NEDERLAND en INDONESIË 

alsmede de JAARGANGEN van veel 
EUROPESE LANDEN 

(NU vanaf 1945!!!) en actuele 
aanbiedingen zijn nu al beschikbaar. 

A R U B A 

L E T O P !! NIEUWE PRIJZEN ! 

actief 
www.pos tzege ihande l . com 

B E S T E L N U : 
S U P P L E M E N T E N 

C A T A L O G I 
o f v r a a g de f o l d e r s a a n 

WERELDNIEUWTJESDIENST VRAAG INLICHTINGEN 

KOMPLETE JAARGANGEN 
OOST-EUROPA volgens Michel 

postfris 
1986 49 00 
1987 34 00 
1988 45 00 
1989 44 00 
1990 45,00 
1991 43,00 
1992 38 00 
1993 36,00 
1994 40 00 
1995 43,00 
1996 39,00 
1997 56 00 
1998 39 00 
1999 59,00 
Kompleet 599 — 

F D C 
52 00 
32 00 
42,00 
42 00 
47 00 
44 00 
39 00 
40 00 
44 00 
48,00 
45,00 
47 00 
47 00 
60,00 

625,— 

■JAARGANGEN 19991 
Aland 
Andorra Frans 

Andorra Spaans 
Australië (Davo) 
Canada (Davo) 
Cyprus Grieks 

Denemarken 

Engeland 
Estland 
Finland 
Gibraltar 

Groenland 
IJsland 
Italië 
Letland 
Litouwen 
Malta 
Nederland (Davo) 
Nederland FDC 
Nieuw Zeeland 
Noonwegen 
Slowakije 
Spanje 
Tsjechië 
USA (Davo) 
USA (Davoextra) 
Zweden 

Zwedenboekjes 

47,00 
39,00 
10,00 

124,00 
99,00 
38,00 
44,00 
99,00 

298,00 
61,00 
99,00 

159,00 
90,00 

106,00 
132,00 
54,00 
50,00 
79,00 

109,00 
109,00 
209,00 
129,00 
48,00 

169,00 
41,00 

244,00 
79,00 

198,00 
145,00 

HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

\n/79 

** 
6 4 
7 4 
7 8 
9 0 
8 4 
81 
6 6 
9 1 
8 4 
78,

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

775! 6 ä 5 : ~ 

© 
5 4 
61 
6 0 
7 3 
6 6 
6 6 
5 0 
7 3 
6 9 
61.

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

TJECH.SLO. POLEN 
** 
6 5 
7 5 

102
7 5 
7 2 

2 1 7 
8 2 

128 
3 1 7 
166,

® 
3 5 
3 2 
5 5 
5 4 
4 9 

195 
4 7 
9 4 

2 7 4 
132,

180/89 

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

6 1 
4 4 
5 4 
5 7 
4 5 
5 9 
61 
61 
4 6 
46.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

I wm 

6 7 
2 2 4 

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

108.

525.

TOfti iiK. 9501
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

2 1 1 
1 3 2 
2 0 5 
130 
193 
149 
2 8 5 
107 
2 2 0 

39.

181 
1 0 2 
1 4 9 
9 9 

1 6 4 
1 2 4 
2 5 6 

9 2 
2 1 0 

32.

51 
2 2 4 

9 1 
7 9 
7 9 
4 9 
9 3 

850. 835.

1990 
1991 
1992 

1625. 1 3 7 5 
2 9 
2 9 
3 4 

23 
1 9 
2 4 

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t /m 1 9 9 9 
postfns 2 2 8 5 , 

gestempeld 1 9 6 5 , 

90/92 _ä!Lz 65.

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 2 
postfns 2 9 5 0 , 

gestempeld 2 3 5 0 , 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

• * 
4 2 
5 7 
6 0 
71 
5 7 
4 7 
2 9 
2 8 
4 6 
99 . 

70/79 529!^ 

® 
19
28
2 6 
33
33
18
15
12
19
79.

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
«0/89 

4 3 
4 7 
7 4 
4 7 
4 9 
3 5 
8 0 
71 
6 4 
4 2 . 

275.

RUSLAND 
** 
121 
1 1 5 
1 6 2 
131 
1 2 3 
71 

1 4 9 
1 4 9 
1 2 9 
90.

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

2 4 
1 9 

1 5 
3 7 
5 0 
4 3 
44.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

5 3 9 

70/79 1225. 675.
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141 
7 4 
71 
8 1 
9 5 
6 4 
6 3 
6 9 

1 0 9 
98.

9 8 
4 9 
4 6 
4 6 
6 5 
3 8 
3 8 
4 5 
6 0 
58.

3 4 
4 4 
5 9 
7 2 
4 8 
51 
7 2 

1 0 9 
4 9 

■80/89 5iSa= 

1 9 
2 6 
3 9 
5 2 
2 9 
3 7 
5 1 
4 5 
4 5 
52.

3 9 0 

80/88 aÉa= 518.= 
19 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

100
3 5 
9 7 
9 3 
4 5 
8 9 

1 4 9 
1 5 2 
1 3 8 
59.

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 9 
postfns 1 5 8 0 , 

gestempeld 9 5 0 , 

90/99 9 5 0 

4 7 
3 5 
6 6 
5 0 
3 9 
8 9 

149 
1 5 2 
1 2 5 

37.

780,

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t / m 1 9 9 9 
postfns 2 9 9 5 , 

gestempeld 1 9 5 0 , 

http://www.postzegemandel.com
mailto:phil@postzegelhandel.com
http://www.POSTZEGELHANDEL.com
http://www.postzegeihandel.com


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

zegels, echter zonder zegels uit blokken, port en dienstzegels. Deze kunt U extra bestellen. Natuurlijk leveren wij ook losse waarden en series te

gen gunstige prijzen. Wilt u hiervoor de gewenste catalogusnummer opgeven? Van de jaren vóór 1970 hebben wij van de meeste landen veel in 
voorraad. U kunt hien/an dus ook jaargangen, series blokken en losse waarden bestellen. 

OVERZEE EUROPA VERENIGDE NATIES 

v> EJ 
IL z 
•ïï 
o uj 
a o 

II II 

: s 
o 
C3 

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

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

• • 
9,

11,

11,

57,

16.

• • 
14,

17,

13,

16,

15,

• • 
209,

299,

164,

154,

279,

• • 
59,

50,

55,

64,

53,

• • 
62

43,

46,

39,

39,

11,

61,

22,

24,

46.

• • 
48,

73,

40,

47,

32.

• • 
21,

19,

20,

23,

26,

• • 
21,

25,

28,

32,

37,

• • 
21,

24,

25,

34,

49,

• • 
135,

87,

31,

18,

16,

• • • • 
82,

130,

59,

18,

16,

• • 

39,

30,

• • 
6,

11,

13,

7,

15,

10,

15,

11,

12.

• • 
41,

39,

54,

47,

12,

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
7Ö779" 

18,

15,

54,

24,

49,

"255!: 

135,

79,

49,

39,

37,

127,

225,

309,

119,

109,

58,

56,

71,

85,

67,

61,

58,

44,

40,

52,

95,

33,

43,

32,

38,

46,

24,

93,

39,

57,

34,

31,

35,

33,

34,

34,

39,

33,

43,

52,

123,

23,

53,

39,

34,

24,

19,

12,

15,

18,

18,

33,

28,

17,

20

17,

45,

39,

16,

30,

7,

24,

15,

21,

19,

14,

14,

16,

9,

21,

10,

11,

13,

19,

19,

16,

14,

16,

14,

20,

28,

30,

23,

420.- 1969.- 615,- 479.- 395,- 495,- 270.- 335,- 419.- 370.- 415.- 190,- 97.- 122.- 100.- 130.- 305,-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

51,

55,

98,

88,

105.

69,

92,

97,

97,

99,

339,

309,

1095,

349,

334,

72,

112,

181,

99,

115.

66,

86,

82,

57,

99,

30,

33,

32,

46,

72.

74, 
86,

130,

167,

164.

36,

37,

38,

39,

41,

30,

34,

33,

37,

41,

34,

36,

42,

42,

50,

49,

79,

33,

36,

54,

14,

75,

24,

54,

53,

69,

64,

35,

46,

34,

58,

59,

14,

16,

15,

52,

93,

32,

226,

29,

58,

57,

20,

22,

24,

30,

46,

16,

11,

13,

16,

19,

16,

10,

16,

19,

40,

44,

72,

105,

1985 
1986 
1987 
1988 
1£ 
80/89 

77,
63,
78,
67,
92,

765;:::̂  

157,
127,
111,
136,
127,

Tms? 

62,

50,

86,
629,

509,

5725;: 

197,
192,
146,
154,
187,

i^m:

87,
115,

67,
101,

87,

845.

80,
79,
63,
73,
45,

'5m:= 

136,
128,
124,
299,
251, 

T5W

42,
45,
45,
48,
47,

^s^ 

42,

38,

39,

47,

41 , 
1Ï75::: 

40,
53,
58,
44,
53,

76,
75,
80,
83,
82,

33E 

108,
38, 
63 , 

19, 

3!S= 

66,
71,
76,
80,
90,

M E 

93,
77,
83,
83,
91, 

73, 
79 , 
76 , 
79 , 
69, 

"565:: 

46,

77,

122,

87,

81,

'BW

52,
52,
38,
50,
39,

i m : 

23,

40,

26,

34,

25,

I 5 Ö ; 

24,
31, 
24,
28,
20,

129,
143,
144,
124,
1E 

ims? ~iiSP 650, 195,

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

87,

112,

105,

84,

120,

122,

132,

139,

199,

205,

164,

109,

131,

132,

115,

147,

150,

162,

249,

273,

231,

96,

112,

92,

136,

67,

64,

58,

53,

58,

260,

207,

186,

199,

163,

49,

51,

53,

55,

59,

57,

52,

55,

69,

63,

59,

48,

62,

69,

63,

67,

87,

158,

90,

102,

13,

28,

14,

13,

23,

81,

85,

79,

90,

118,

113, 
116,' 
114,

85,

149,

73,

70,

66,

76,

70,

114,

106, 
119,

98,

109,

34,

39,

32,

32,

22,

51,

44,

46,

49,

37,

45,

44,

49,

49,

41,

135,

135,

133,

127,

108,

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

86,
124,
165,
189,
182.

209,
219,
199,
209,
159.

129,
269,
144,
179,
119,

230,

200,

255,

273,

239.

109,
110,
119,
123,
277,

66,
60,
74,
84,
78.

136,
169,
211,
105,
298,

61 , 
63,
70,
77,
82,

65,
71 , 

104,
98,

102,

72,
69,
74,
79,

103.

110,

96,
95,

122,

103,

36,

27,

43,

40,

56,

139,
125,
170,
172,
149,

121,
148,
118,

99,
125.

7 1 , 
77 , 
79 , 
82 , 
75, 

99,
98,

106,
100,

119,

40,

29,

45,

60,

72.

43,
40,
39,
62,
63.

49,

35,

43,

57,

52,

103,
98 , 

130,
150,
109.

90/99 1235, 1769, 1459, 2150, 1390, 655, 1910, 610, 725, 690, 1015, 290, 1195, 1175, 730, 1055, 400 ,  465, 460, 1215,

totaal 2239, 3910. 1280, 1420. 1540, 2000. 2225,

DUITSLAND VERENIGD EUROPA 
Alles leverbaar volgens 

ZonnebloemMichelEurocat 

CAT. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
7077? 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

wm 1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
90/99 

BUNDESPOST 
MICHEL 

• • 
29,

22,

10,

13,

33,

9,
54,

9,
19,
28,

® 
30,

19,

15,

18,

45.
12,
25,
12,
25,
20,

44,

79,

65,

59,

5 1 . 

27,

49,

43,

40,

33,
70,

50,

70,

79,

64,

36,

3 1 , 

40,

47,

42,

"38ÜF 
60,

58,

123,

35,

3 1 , 

57,

40,

5 1 , 

9 1 , 
9 1 , 

115,
137,

131;= 

52,

49,
54,
66,
81,

133,

221 , 

210,

178,

167,

"sas;: 

146,
159,
193,
163,
164,

149,

149,

105,

JlLz 

BERLIJN 
MICHEL 

■kk 
6,

22,

9,

1,

20,

© 
12,
44,
11,

1,
22,

11,
42,
11,
8,

25,

13,
42,
14,
11,
26,

30,

97,

41,

36,

24,

26,
101,

36,
31,
22,

68,
22,
64,
63,
59,

44,

39,

103,

56,

68,

50 
20 
58,

48,
64 

37 
33,

83 
46 
58 

57,

63,

137,

111,

177,

35E 

56,

64,

208,

169,

300,

90,

DDR 
MICHEL 

• • 
105,

123,

147,

104,

332.

® 
87,

124,

289,

140,

238.
93,

94,

96,

91,

T75^ 
120,

7 1 , 

69,

73,

64,

76,

89,

89,

69,

112,
70,
81,
57,
71.

73,

78,

82

100,

90,

"825;= 

61, 
67,
69,
97,
77," 

1507
103,

98,

95,

99,

85,

84,

74,

75,

78,

60,
73,

81,

60,

69,

71,

H E : 

78,

73,

55,

59,

74,

IW
90, 82,

CEPT/EUROPA MEELOPERS 
ZONNEBLOEM 

• • 
358,

70,

125,

142,

136,

® 
248,

68,
86,
91,
91,

137,

93,

113,

118,

179,

57,

78,

79,

128,

1440, 990_,: 
143,

148,

442,

189,

270,

93,

93,

316,

114,

165,

243,

212,

212,

204,

146,

149,

129,

192,

177,

120,

2165, 1515,

112,

139,

206,

315,

251.

94,
116,
172,
244,
194,

293,

314,

287,

301,

31 e 

217

246,

238,

245,

271, 
24aS, 1995,

106,

112,

147,

125,

149,

INTERNET 
http://www. 

postzegelhandel.conn 
email 

HollandsGlorie@ 
Postzegelhandel.com 

255,
281,
528,
340,
314,

219,

242,

502,

313,

289,

232,

249,

247,

257,

281,

199,
223,
219,
228,
252,

1715, 1235. _ 9 0 ^ 88, 90. _82^ 2925. 2625.

• • 
19,

7,

11,

17,

22,

® 
14,

5,

6,

15,

18.

20, 9,

54, 42,

20, 17,

68, 52, 
240, 180,
108, 86,

16, 10,

27, 18,

39, 27,
17,

120,
41,
59,
44,
63,

96,
25,
44,
38,
58,

525. 400,1 
58,
39,
44,

126,
43,

47,

30,

39,

95,

34,

VOORLOPERS 
ZONNEBLOEM 

1/3 ITALIË 
4/6 TRIESTA 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIESTA 
46/51 GRIEKENLAND 
52/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIESTA 
69/70 UNONY 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

3 0 0 

45.

28,

560,
6 9 

120,

2 2 5 

1325,

160.

49,

580,

395
375,

17,
160,

56,

7,

12,

280,

50,

75,

24,

120.

7,

® 
79,

47,

21 , 

555,

9 4 

86,

83,

1325,

47,

45,

11,

235,

41 , 

1 3 

105,

7

7,

7,

18,

41 , 

64,

5,

5 3 

7,

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk/64 bladzijden. 
Dubbele schutbladen 
Prijs per stuk p.st. 59x F10X 
Witte bladz. 29,50 2 8  27,

Zwartebladz. 39,50 38,  37,

GROTERE AANTALLEN, LAGERE PRIJZEN! 

B R A N D K A S T E N e n K L U I Z E N 
VRAAG DOCUMENTATIE 

AANBIEDING VOORLOPERS 
Nr. 1/86 kompleet 4995, 2925,

85,

111,

153,

106,

68,

79,

63,

118,

71,

845. 630,
97, 83,

312, 255,

208, 169,

42, 28,

5 1 ,  43,

188, 175,

30, 25,

22, 15,

45, 40,

108, 86,

1080, 900,

W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T 
Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de 

landen en motieven die U verzamelt. Een 
abonnement kan elk moment ingaan, zelfs 

met terugwerkende kracht. 
VRAAG INLICHTINGEN 

OSl'ogocQ'jQtjcOevcl.'Sij^ 

B E S T E L P R E M I E 
Bij bestelling vanaf ƒ 60,-
WATERMERKZOEKER 

Morley & Bright 
van ƒ 69,- voor ƒ 49,50 

2 % KORTING BIJ VOORUITBETALING! 

BESTELLEN PER POST: 

LEVERING: 

HOLLANDS GLORIE 
Camplaan 8 
2103 GW HEEMSTEDE 

TELEFOON 023-5477444 
FAX 023-5291605 

Bestellingen beneden ƒ 7 5 , - , kostenbijdrage ƒ 5,50. 
Bestellingen postzegels boven ƒ 200,- géén portokosten. 
Bestellingen Albums, catalogi, insteekboeken etc.porto extra. 
Buitenland porto extra, bankkosten ƒ 9,50 per zending, 
per zending slechts ƒ 0,75. U loopt hierdoor geen enkel nsico. 
met acceptgiro binnen 8 dagen, of, indien gewenst, automatische 
incasso, s.v.p. bij bestelling bank- of gironummer opgeven. 

VOORUITBETALING: Bij vooruitbetaling altijd 2% korting, bij de bestelling girobetaalkaart of 
Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68.31.12.619 of Postbank 42.08.936 
bij bestelling s.v.p. vermelden uw kaartnummer, de vervaldatum en 
uw handtekening. 

VERZEKERING: 
BETALING: 

CREDITCARDS: 

totaal 3435,- 2310,- 1575,- 1750,- 2975,- 2775,- 8850,- 6975,- 2625,-2050,- VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

http://www
http://Postzegelhandel.com


 f  FILATELIE "DE BOEIER" 
NEDERLAND ZWITSERLAND 
Postzegels in luxe kwaliteit postfns of gestempeld, geen fdc's 
Prijslijst gratis op aanvraag Prijzen in Nfl 

UIT ONZE PRIJSLIJST NEDERLAND POSTFRIS N » . volgens NVPH) 

443 
444 48 
449 53 
454 59 
460 68 
469 73 
474 86 
487 89 
490 94 
495 99 
500 03 
504 05 
506 07 
508 12 
513 17 
518 33 
538 41 
542 3 
544 48 
549 
550 55 
556 60 
561 62 
563 67 
568 72 
573 77 
578 81 
582 
583 87 
588 91 
592 95 
596 00 
601 
602 06 
607 11 
612 16 
617 36 
465b 634 

0 20 
150 
3 25 
3 75 
8 50 
3 50 
92 50 
72 50 
7 75 
5 50 
7 50 
2 50 
3 75 
7 — 
16 — 
360 — 
14 — 
10 — 
15 75 
2 25 

52 50 
79 50 
9 75 
27 50 
29 75 
2150 
25 50 
2 50 
18 75 
9 50 

72 50 
14 — 
0 75 
22 50 
15 — 
18 75 
13 — 
16 75 

637 40 
641 45 
646 
647 48 
649 53 
654 
655 59 
660 
661 65 
666 70 
671 75 
676 80 
681 82 
683 87 
688 92 
693 94 
695 99 
700 01 
702 06 
707 11 
712 
713 14 
715 19 
720 21 
722 26 
727 28 
729 30 
731 35 
736 37 
738 42 
743 44 
745 46 
747 51 
752 56 
757 58 
759 63 
764 65 
766 70 

37 50 
27 50 
2 75 
5 — 
14 — 
1 — 
18 75 
175 
12 25 
1675 
4150 
13
47 — 
13 25 
14 50 
5 50 
8 25 
8 — 
15 25 
16 75 
1 10 
110 
1125 
120 
15 75 
3 25 
175 
9 25 
4 — 
14 — 
7 — 
3 — 
14 75 
8 75 
0 35 
6 — 
150 
5 50 

771 73 
774 76 
777 78 
779 83 
784 85 
786 90 
791 
792 94 
795 99 
800 01 
802 06 
807 10 
811 
812 15 
816 17 
818 19 
820 
827 28 
829 
830 34 
835 
836 38 
839 
840 41 
842 46 
847 48 
849 53 
854 
855 
856 57 
858 
859 63 
868 69 
870 74 
875 
876 
877 81 
882 83 

2 50 
9 — 
1 — 
4 75 
125 
6 00 
125 
0 50 
2 75 
125 
3 
1 — 
0 25 
150 
0 30 
0 75 
0 20 
0 40 
0 20 
175 
0 20 
0 90 
150 
0 50 
150 
0 40 
175 
29 — 
0 20 
0 60 
2 50 
175 
0 40 
175 
2 25 
0 20 
150 
1 — 

884 85 
886 88 
ld vel 
889 93 
894 98 
899 
900 
901 05 
906 07 
908 
909 11 
912 16 
917 
918 19 
920 24 
925 26 
927 29 
930 
931 
932 36 
937 
938 
939 
939a 
940 
941 58 
952b 58b 
963 
964 
965 69 
970 
971 72 
973 74 
975 77 
978 82 
983 
984 
985 99 

175 
7 50 
95 — 
150 
2 — 
4 50 
0 20 
2 25 
0 80 
0 20 
1 — 
2 50 
6 75 
1 — 
2 50 
125 
2 25 
0 20 
0 20 
3 25 
7 75 
0 20 
1 — 
2 75 
0 75 
29 50 
26 — 
0 25 
0 20 
3 75 
0 25 
125 
1 — 
150 
3 50 
16 50 
0 20 
4 50 

990 91 
992 95 
996 000 
1001 
1002 
1003 06 
1007 08 
1009 
1010 11 
1012 14 
1015 19 
1020 23 
1024 
1025 
1026 29 
1030 31 
1032 35 
1036 
1037 
1038 41 
1042 
1043 45 
1043a 5a 
1046 49 
1050 51 
1052 54 
1052 paar 
1055 57 
1058 
1059 62 
1063 
1064 66 
1064a 

1?5 
2 50 
2 25 
9 75 
0 20 
3 — 
160 
0 25 
1 — 
1 — 
2 25 
2 75 
6 75 
0 50 
■/l^ 
1 — 
2 50 
0 35 
0 65 
2 50 
9 75 
2 25 
2 25 
2 50 
0 35 
7 — 
1H
0 85 
0 40 
175 
4 — 
0 65 
0 25 

Voor met vermei 
de nummers zie 
onze nieuwe ara 
tis pri|Sli|St 

Bestellingen schriftelijk of per fax Levering tegen vooruitbetaling of onder 
rembours 
BIJ bestellingen tot Hfl 250  + 3 50 verzend /adm kosten (rembours + 16) 
Boven Hfl 250  franco levering Minimumorder svp Hfl 50 
BIJ VOORUITBETALING 5% KORTING' 
Betaling door overmaken naar giro/bankrekening of bijsluiten betaalkaarten/euro 
cheques 

KLIPPER 75 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX 0180621428 
TELEFOON 0180 619743 (s avonds en in het weekend) 
POSTGIRO 2718493 ABN/AMRO 50 50 44 978 Geen winkel 

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

Jaarlijks 3 posizegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamelingen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 1317 
60327 Frankfurt/Main 

C 
Bel voor informatie 
Jeanine de Troye 

f Brouwer Media 
Tel 0355488771 
Fax 0355432777 

POSTZEGEL EN PARTIJENHANDEL 

¥AM miws 
Wi | zi|n gespeciahseerd in de verkoop van parti|en postzegels welke 
voorbestemd zi|n voor diverse veilingen in binnen en buitenland Deze 
'kavels", zoals (deel Iverzomelmgen, stokboeken, dozen, snuffel parti| 
en etc bieden wi| onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan Met ons aanbod van meer dan 500 parti|en zi|n wi| de grootste op 
dit gebied m Nederland Mede door een hoge omzetsnelheid en loge 
kosten zi|n wi| m staat maandeli|ks honderden nieuwe parti|en aan te 
bieden tegen zeer scherpe pri|zen Uiteraard koopt u DI| ons zonder 
enig risico Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vn|bli|vend onze 
maandeli|kse voorraadli|st aan, of breng een bezoek aan ^)tóB>k 
PZH Fa V a n VLIET Geopend woe vr 11 00 17 00 ( f ^ ^ 
Molecatenlaan 16 b zat 11 00 16 00 ^^W 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) \ S r 
Tel 055 5416108 of fax 055 5340375 Email WVLIETUG@WXS NL 
Website www pzhvanvliet nl 

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 

oim 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost tien 
gulden; voor elke 
regel meer betaalt u 
vijTgulden. 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 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 

Scfirijf de tekst van uw annonce hierbouen netjes uit Gebruik per letter, leesteken of spatte e'e'n uakjei 

fio 
/■15 

f20 

f30 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Brouwer Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

PCiPlaats: (handtekening) 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Brouwer Media in 

Giro/banknummer: behandehng genomen. Sluitmgstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Tennamevan: 'Filatelie'. 



BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovenshnaf286a,3077BLRonerdam-Nederiand • Telefoon+3110-4826725 • Fax+3110-4797065 
emailBredenhof@cs.com • GIROREKENING 72.31.950 • BANKREKENING 40.18.9.582 

BTW nummer NL 113305965B01 
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/bankoversdirijving is vokloende. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 
Verzendkosten / 7,50. Reinbours ƒ 12,50. Boven ƒ 200,- geen veizendkosten. 

DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD 
NA HET GROTE AANTAL REACTIES OP ONZE 

ADVERTENTIE VAN SEPTEMBER HEBBEN WIJ VEEL 
GOEDE VERZAMELINGEN KUNNEN KOPEN TOCH 

ZIJN WIJ NOG STEEDS OP ZOEK NAAR GOEDE 
VERZAMELINGEN, RESTANTEN OF NALATENSCHAPPEN. 

ZOEKT U EEN LEUKE VERZAMELING KOM LANGS IN 
DE WINKEL WIJ HEBBEN VOLOP GRATIS 
PARKEERGELEGENHEID VOOR DE DEUR. 

KIJK OP INTERNET: WWW.BREDENHOF.NL 

AANBIEDING VAN DE MAAND: 
IKG ENGELAND GROOTFORMAAT MET IETS HOGE WAARDEN NU FL. 70,00 

IKG U.S.A. MISSIE VAN 35,00 VOOR 30,00 
IKG WERELD AFGEWEEKT VAN 235,00 VOOR 129,00 

lüÉiMB i f i A É M s ^ M ̂ W^^^%m PEiStUg'y' gQDPBE[nD[li(s)ÄÄiE ®ß®<S)UP(5)ßß3My' 
normaal 1 x 3x 5x 10 X 

L4/8 16 BIzwit 13,50 11,50 10,75 10,25 9,75 
L4/16 32 BIzwit 21,00 17,50 16,00 15,25 14,25 
L4/24 48 BIzwit 33,75 27,00 25,00 23,50 22,50 
L4/32 64 BIzwit 43,50 29,50 28,00 26,75 25,00 

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

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

13,75 
22,00 
29,50 
38,50 

12,75 
21,00 
28,50 
36,50 

12,25 
19,75 
27,50 
34,50 

11,50 
18,25 
26,50 
33,00 

BU INSTEEKBOEKEN PORTO ALTUD EXTRA 

yaËÊHÊ(2Mja mm msmmmM 
2 5 0 G I ; A M STROKEN ZWAI7T OF BLANCO NU 32,50 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BUNCO NU 115,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 37,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BUNCO NU 135,00 

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

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 180,00 NU 160,00 

9 KILO MISSIE NEOERUND NORMAAL 300,00 NU 150,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORAf\AAL 400,00 NU 325,00 

9 KILO MISSIE USA NORMAAL 315,00 NU 270,00 

UND 
Australië 
België 
Canada 
China 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Fa roer 
Finland 
Franknik 
Frankn|k 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Kanaaleil &Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Ooslenn|k 
Roemenie 
Scandinavië 
Spanie 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

OMSCHRIJVING 
groot assortiment met nieuw 
grote sortering met nieuw 
veel nieuw( 
leuke mix 
goede sortering met nieuw 
veel nieuw 
grote sortering met hoge waarden en toeslag 
alti|d met de nieuwste geen kerst 
met extra hoge waarde en greetings 
leuke sortering moeili|k 
leuk met boek|eszegels nu enkel papier 
zeer moeili|k veel nieuw 
grote mix met iets hoge waarden 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met nieuw 
leuk assortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
grote oss met toeslag 
alleen toeslag veel |aren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
aardige mix iets nieuw 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge waarden en nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslog 
alleen toeslag zeer leuk 

100 gr 
15,00 
18,50 
32,50 
57,50 
14,50 
15,00 
22,50 
12,50 
19,50 

125,00 
22,50 
35,00 
50,00 
25,00 

185,00 
27,50 
20,00 
27,50 
25,00 
32,50 
14,00 
30,00 
25,00 
35,00 
10,00 
25,00 
22,50 
33,00 
17,50 
20,00 
70,00 
15,00 
1750 
37,50 

250 gr 
35,00 
42,50 

32,50 
35,00 
52,50 
2750 
45,00 

52,50 
85,00 

60,00 

65,00 
4750 
65,00 
62,50 
75,00 
30,00 
67,50 
60,00 
85,00 
22,50 
55,00 
50,00 

40,00 
4750 

170,00 
35,00 
40,00 

500 gr 
67,50 

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

100,00 

55,00 

42,50 
105,00 

75,00 
90,00 

325,00 
65,00 
75,00 

f p i 

mailto:emailBredenhof@cs.com
http://WWW.BREDENHOF.NL


SU 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 FUR ABONNENTEN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

782 

AAMGJBODEN 
Poststukken Briefkaarten vanaf 
1870, aandelen, rekeningen, docum 
WO II Papiernoodgeld Duits 
enz Briggeman,KanteIenweg 
70 3233 RDOostvoorne, Tel /fax 
0181-485036 

Roemenie 5%-i5%' mihel pfr, gest 
1865-2000 gratis prijslijst Danso 
f48-cp27 Boekarest Roemenie 

Kilowaar Prima kwaliteit en goed
koop Div Aanbiedingen o a 200 gr 
GRF Duitsland wb 2000/20,- incl 
porto HJ de Vries, Heemskerklaan 
i6,2i8iXRHilIegomBank 
894812335 Tel 0252 518302 

IJsland 1979 t/m 1985 postfris incl 
album/110 JG vd Veer Tel 
0582672206 

1000 Wereld/37,50. Bank 
26 07 77 811 I Schoenmaker, Meeren 
Boslaan 47, Heemstede 

Kilowaar Finland, Noorwegen, De
nemarken ofZweden, 50% herden
kingszegels Zend/20 , in een brief 
of op gironummer 1624853 en ont
vang 125 gr franco thuis Corre 
spond in English, LennartRunfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrkoping, Zweden 

Schweiz, Liechtenstein komplett ab 
1850, Liste gratis, Vollenweider CH-
6612 Ascona, fax 0041 gi 7912354 

Nederland & Ver. Europa pfr + gest 
V a nr I ßijna alles in voorraad 
Stuur uw no , ontvang mijn prijs 
F Ghyben, Zonegge 1916, 6903 GV 
Zevenaar Tel /fax 0316-529241 

100 telefoonkaarten voor / 50, -
Postbank 1537084 H Garrelds 
7558 BB Hengelo tel 0742770854 

Polen, Joegoslavië, Roemenie Alba 
me, Hongarije, Bulgarije, Tsjechos-
lowakije PZH Robert Wiktor, 
Hodgesstr 13, 6135 CS Sittard 
Tel /fax 046-4512751 Ookrariteiteni 

Antillen Kind'99 vel v 10, pf of gest 
s e t / g g - i n c l porto Hartevelt, Den 
Haag 070-3656760, Giro 5435767 
ook Nieuwtjes Wereld 

Vooroorl rijw Bel Plaat|e 
/ l o , - Giro 5031971 Dam, Loenen 
OP=OP Gevr /Vlotiefolifantop 
postzegel 0294-233388 

DDR 25% Ned +GebBund Berlin 
Reich+ Geb ect 35% Pf & Gest J 
Romkens, 045-5462894 

Eurocat Europa Speciaal 2000 Cept 
en uitgebreid meelopers blokken-
vellen-ongetandetc Info A van der 
Pluim, 0180 - 520069 / 06 -
55918354 E-mail info@)testnet nl 

ISRAEL/Palestijns gezag Nieuwe 
uitgiften tegen nominale waarde 
Ongelooflijke aanbieding, kostbaar 
geschenk, beste voorwaarden, prijs 
lijst gratis epci(g)netvision net IL 
Eilat Philatelic Club Postbus 542/33 
Eilat Israel 

Duitsland: 80 versch '97 tot heden 
of Nederland iio versch '92 tot 
heden voor/10,- Voorkeur moge 
lijk Bank 567265420 giro 3475407 
R Pauhssen, Rmgoven 59, 6372 DD 
Landgraaf 
Email Rene Paulissen(3)icu nl 

Mijn verzameling Ned. Telefoon
kaarten (95% belfris) waarbij o a de 
nrs Dooi t/m D003 belfris Bijkoop 
veel gratis tel kaarten en Iijst op aan 
vraag J Rotmans Bredevoorde 106, 
3085 TD Rotterdam 

Postzegelmapjes van Nederland in 
albums van DAVO vanaf 1982 tot 
1999 compleet alles in een koop 2000 
gld ook per jaargang in albums meer 
jaargangen v d Zanden,0321 
382382 

Aangeboden, gratis voordelige prijs
lijst DDR België, Lux, Frankr .Ita
lië, Vat, Ver Eur Oost Zwits en 
Liecht F Zwanenburg, v d Ploegstr 
62,1964 SN Heemskerk, tel 0251-
251367, E-mail 
f zwanenburg{3)wxs nl 

www.hangboek|es.nl (+hangzak|es) 
catalogus / ruil / verkoop v d Put 
ten, 070-5112808 

Leuke sets Landen en motieven 100 
versch / 7 , 5 o , Vraaglijstviae-mail 
rien van ast(a)sap com of bel 0186 
618639 "3 20 00 uur 

Oud-Groot-Brittannie van 1841 
1920, WO nrs 27, 62, 64, 81, 97 mi 
incl double + str settl Malacca/Pe-
rak/H Kong ca 150 st C W 
/ 3 500,- F H Lisnet, Looln 41/47, 
7314 AD Apeldoorn, 055-5221065 

Lever West- en Oost-Europa los of in 
partijen inl H Derkxtel /fax 00-32 
65 621527 

40 Brieven Ned. Indie van voor 1940 
incl 4 brieven aan von Hindenburg 
inl H Derkx, tel/fax 00-32-65-
621527 

Gratis pri)sl. België, Finland, Zwe
den, Italië, Frankrijk BaltStaten, Ne
derland en O R Rusland, Nederl-
brieven (E O) en stempels, Engeland, 
Spanje, Vaticaan Duitslanden Geb 
enz G V Toor, Lingedijk 77A, 4247 
EG Kedichem 0183-567203 Fax 
0183-567204 

700 zegels W-Europa veel grf H W 
en kpl series/lo giro 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100, Helmond 

Ned+Overzee-Indonesie-Oost Eur 
va 35% Abo gehele wereld, H Sund-
quest, J Perkstr 39, Papendrecht 
Tel 078-6153386 

500 WEST-EUROPA, veel grf / l o , -
op giro 8982393 tnv A dePagter, 
Overtoom 4, 2741 MR Waddinxveen 

± 200 partijen Kilowaar, Gratis Iijst 
opaanvr R Wortelboer, Astron In 
30, 9602 ERHoogezand zie 
www. start-bob.com ƒ more 

Poststukken vanaf 1870, ook brief
kaarten, aandelen rekeningen, do
cumenten WO II J Briggeman, Kan-
telenweg 70, 3233 RD Oostvoorne, 
Tel/fax 0181 485036 

Ned. Ptt mapjes 1-200 compl met 
Importaalbums,/625,-F Seelen, 
Tel 077-3079283 

NL Zegels 50% korting vanaf 1949 
Pf+Gst IX Lig 400GfNL/ io , 
PostGiro 3129687 +Bloc K Tams, 
2153 AM Nieuw Vennep, Bosstraat 
131, 0252675671 

I kilo wereld afgewerkt +21000 ze
gels / 6 5 , - , giro 6698416t n V J Ko
ning te Den Haag tel 070-3972999 
I kilo tel krt / 9 0 

Bod gevraagd op aangetekende enve
loppen en R strookjes tel 0347-
376992 T V d Heijden 

Gestopt met verzamelen Heb vele 
Leuchtturm DP-bmders, meten zon
der SF-inhoud, LB en BL-bladen 
Geen lijst Afspraak maken, uitzoe
ken en meenemen, prijs is prikje 
R Meijer, tel 0497-330088 in 
Bladel, Nbr 

Rest col Franse col . / loo , - , rest 
col Australie/Engel +col /125, - , 
rest col Italië/loo,-, rest col 
Duitsland waarbij leuk Reich / 1 2 5 , 
rest wereld enorm cat waarde waar
bij Nederland/150,-, col ruimte-
vaart /75 , col motieven + doubl 
zeer hoge cat waarde in drie stockb 
ƒ175. 'J Veldhuis Esdoornlaan38, 
3881 ES Putten uitsl schriftelijk 

Oekrame,ouden modern 3xp j vei 
ling Ookmancolijstenabonnemen 
ten Voor info E Muller, Claveren 
bladstraat 56, 3833 FG Leusden 

Gratis aangeboden lijst met postze
gelaanbiedingen, partijen en restan
ten Rigters, Kerkgrachti4 1782 GF 
Den Helder Tel 0223-683560 of 
616825 

Postcatalogus 1998 met postzegel 
van o cent compleet/5,-, E van Lut-
tikhuizen 0315 634641 

Indonesië postfris volgens Zonne
bloemcatalogus Komplete jaargan
gen met series, blokken en postze
gelboekjes 1995 (met boekje 8) 
/ 8 2 -, 1996 (metboekje 9 ) / i70 , - , 
1997 (met boekje 10 en zonder 
Bi38T)/5o,-en 1998 (zonder 
Bi45T)/8o,- Uitgiften 1999-2000 
en losse series periode 1995-1998 
volgens prijslijst Blokken per 100: 
Bi45/75.- , BI48/75.- .BI49ƒI50.-
, B150/75,-, B156-B157/150,-, B163 
/145, rest via prijslijst Blokken van 
af 1989 leverbaar Tevens leverbaar 
zolang voorradig postzegelboekjes 
Minisheets, Komplete Vellen, Stamp 
Packs, Brugparen en veel meer Wer
kelijke portokosten extra Vraag gra 
tis prijslijst bij B Veenhof, Postkade 
53, 9648 JT Wildervank 

Duitsland: 60 versch , jan 98 tot he
den voor/10,-, 550 versch jan 86 
heden/99 , Jaargangen 1999 cpl 
pfr alle hoofdnummers & bloks 
/150,-idem g e s t / 1 2 0 , Excl ze
gels uit bloks resp / i 2 7 , 5 o e n 
/g7 ,50 Tevens prijslijst Bank 
304810398 Giro 5312882 Vers-
eveld-Boschman, De Olmen 80, 6903 
BP Zevenaar 

500 Ned / l o , - , 1000,-Wrld / 1 5 , -
500 Did + toesl + h w /30,- , 250 
Zwits /20,-giro 5369485 tnv 
G Blokland, Dordrecht 

GEVRAAGD 

Frankeergeldige zegels van Ned. en 
Duitsland met en zonder gom, verza
melingen, partijen, telefoonkaarten 
(gebruikte) C Cruyssen, Ijsvogel 
hoek 6, 3201 HR Spijkenisse, 
06-29227782 

Gestopt met postzegels verzamelen' 
Verzamelaar komt bij u langs J Dek 
ker0299-621339 

Groep enthousiaste Indonesieverza-
melaars zoekt gestempeld/postfris 
materiaal Wie helpt ons? 

M Holtkamp, Koekoekweg 70, 
Hengelo (O) 7557 PI 

Collecties sluitzegels voor 1950 Ned 
+ Duitsland Doensen, 030-2517619, 
Fax 030-2544086 

Postwaardestukken van Le Beau 
Prijsopgave aan J M Hager, LN van 
België 47, 4701 CJ Roosendaal 

Post Nederland 47Ab, 54Aa type i, 
57Aa postfris, A Koeneman, 024-
3582532 

Dinosauriers Souvemersheets v/d 
Stadspost Den Haag/Maasland/Nij-
megen OokongetandofHongkong-
opdruk P Senders, Tel 06-
25326026,Fax 020-8750151 

Duidelijk reclamestempel (v d Wart 
nummer 50B) 1926 Valkenburg 
Grotten enz JP van der Pas Vau-
werhofweg 3 6333 CB Schimmert, 
045-4041600 

Losse postale etiketten N L volgens 
"De Vries" Pasterkamp, P Bloemstr 
i2,832iXEUrk 

DIVERSEN 

Filitaha, contactgroep Italië en ge
bieden, Vaticaan en S Marino, bij
eenkomsten, veilingen en rondzen 
ding Inl Lvd Brun, v Kinsber-
genstr 33, 2518 GV Den Haag, tel 
070-3460328 

Verzamelaar koopt of ruilt alle fir-
maperforaties los of op stuk Veel 
ruilmateriaal aanwezig'W J Mans-
sen. Laan der V N 31, 3844 AD Har 
derwijk, 0341-417980 

Studiegroep Britannia, voor de actie
ve verzamelaar van Engeland en Ge
bieden Blad, meetings, veiling, 
rondzending Bel 070 3860232 
See you' 

www.filasoft.nl -De mooiste en 
meest verrassende website van Rene, 
PB 9519 Amsterdam 

Ruilen 200 postzegels of meer (GRJ 
liefst Z-Europa zelfde aantal retour, 
A C Veerman, Melisandepad 10, 
3816 RM Amersfoort, Tel 033-
4729652 

Israël gratis prijslijst en verzorging 
van abonnementen Inl A Bouwen-
se, tel 0113-212762 

www.filateliehpz.nl Wij bieden 
meer op zowel filate listisch als nu 
mismatisch gebied C v d Wel, 
Koningstraat roi, 1781 KE Den Hel 
der 

Contactgroep Frankrijk verzame
laars (CFV) voor allen met interesse 
voor postzegels van Frankrijk & 
voorm Franse kolomen Eigen blad-
veiling rondzendingen-4 bkmsten pj 
m Utrecht contr / 4 5 , Info Frits 
Bakker, De Ibis 32,7609 ES Almelo, 
0546-827552 

Ned.postwaardenstukkenaangeb m 
schriftel veiling november, ruim 
1500 kavels, catalogus gratis bij J L 
Verhoeven, Spieringweg 1077, 2136 
LN Zwaanshoek 023 5848127, 
Janlv{a)soneramail nl 

Bod gevr opverz munten Zilver-
schat van de wereld John F Kenne
dy + diverse zilv munten HC Klei 
weg, Barmentloo 56, 7161 KH Neede 
Tel 0545 296609 

"Postmerk 2000 - Veiling" Vrijdag 15 
Dec, De Bilt aanvr cat Tel 
0346571487 of0302287705 

Postzegels enz NL koop verkoop 
(v a 10%) of ruil Stockmann, Zeve
naar tel 0316 526265 

Postzegels-munten-ruilbeurs Fidei-
et-artt teOudenbosch 0165 314898 
zondag 10-13 uur 26 november 

(i 
Postzegels 

W. van der Bijl b 
-̂M 

Zadelstraat 35 
3511 LS Utrecht 
Netherlands 
lel 0031 30 2342040 
fax 0031 30 2317077 

BREAK SETS BV TOPIC 

http://www.hangboek%7ces.nl
http://www.filasoft.nl
http://www.filateliehpz.nl


Filatelisten 
vinden 

ellcaar snel 

I 
nu meer dan 5000 postzegels! 

De grootste veilingsite 
voor particulieren in Nederland 

m 



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. 

784 

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. % 

" w " 
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Veiling 578, kavel 202 

Veiling 579, kavel 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 de filatelist thuis is. 
V*# 

^ VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

€^H 
Pnnsesscgracht 3 — 2514 A N Den Haag f 

schum tegenover het Haagse C S 
l e § » n 070 365 38 17  Fax 070  361 74 36 

Email info@vandieten nl 




