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WEET WAT JE EET -
OOK IN DECEMBE 
KERST EN NIEUWJAARS-
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SJORS EN SJIMMIE 
TROTSEREN DE TIJD 



DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE- EN POSTGESCHIEDENIS 

Internationaal het best georiënteerd 

OVERWEEGT U " 
UW VERZAMELING 

TE VERKOPEN? 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 

Gratis Taxatie 
18/22 en 27/29 december 

Gratis parkeren voor de deur. Tegenover het N.S station Weesp 
Internet: 

www.npv.nl Bel ons voor een vertrouwelijk en gratis advies 
Tel. 0294 - 43 30 20 
Fax 0294 - 43 30 55 

Leeuwenveldseweg 14 -1382 LX - Weesp Beëdigd Makelaars en Taxateurs 

http://www.npv.nl


^ë^wor 
ƒ220. 
(€100.=) 

-Wönderdoos-Eüropa 
Eindelijk weer eens een Wonderdoos 

waar uw handen van gaan trillen! 

pp 

iliJilMluff Irf" 

e overname van een enorme voorraad EUROPA van een grote handelaar staat 
garant voor een nieuwe dimensie Wonderdozen met veel nieuwtjes tot 1999. 

U kunt kiezen uit 8 verschillende Oer-Wonderdozen: 

"Oer-Wonderdoos-Heel-Europa" 
Tenminste 25 verschillende landen en gebieden' 
Van Albanië tot Zwitserland 

"Oer-Wonderdoos-Oost-Europa" 
Tenminste 15 verschillende landen en gebieden' 
Van Albanië tot Roemenie 

"Oer-Wonderdoos-West-Europa" 
Tenminste 15 verschillende landen en gebieden! 
Van België tot Zvt/itserland 

"Oer-Wonderdoos-Scandinavië" 
Tenminste 8 verschillende landen en gebieden' 
Van Aland tot Zweden 

Tenminste 8 verschillende landen en gebieden' 
Van Duitsland tot Zwitserland 

"Oer-Wonderdoos-Engelstalig" 
Tenminste 4 verschillende landen en gebieden' 
Van Cyprus tot Malta 

Tenminste 4 verschillende landen en gebieden' 
Van Frankrijk tot Spanje 

)er-Wonderdoos-Nieuwe-ReDublieken" 
Tenminste 8 verschillende landen en gebieden' 
Van Estland tot Wit-Rusland 

ledere "Oer-Wonderdoos" kost ƒ 220,= of € 100,= en bevat een veelvoud aan 
cataloguswaarde volgens de gerenommeerde 'MICHEL' of 'Yvert et Tellier' catalogus. 

Bestel mee! Nieuwe Catalogi & Luxe Insteekalbums 
Al le a lbums hebben dubbele schutb laden ' 
Witte Bladen Vlakliggend 
D X A4-B/1« 
n X A4-16/32 
D X A4-24/48 
D X A4-32/64 

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

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

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

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
D X 108 Mini 100 X 73 mm 
n X 100 Semi 147 x 84 mm doosje 
D X 100 Midi 157 X 109 mm doosje 
n X 100 Maxi 209 x 149 mm 

per stuk 

f 9 50 
f 15 00 
f 22 58 
f 29 50 

f 9 50 
f 15 88 
f 22 58 
f 29 58 

12 50 
19 50 
29 50 
39 50 

9 50 
14 50 
19 50 
29 50 

f 7 60 
f 1160 
f 15 60 
f 23 60 

PHILAPOST. 
BERKEL ENRODENRIJS 

BEL 

FAX 

POST 

BEZOEK 

010-51150 99 
Van 9 00 uur tot 17 00 uur ma vr 

010-5118321 
24 uur per dag 7 dagen per week 

Antwoordnummer 15008 
2650 VH Berkel en Rodenrijs 

Ranonkelweg 4, 2651 MX 
Berkel en Rodenrijs 

Bezoek maandag t/m vrijdag van 10 00 17 00 uur 
LET OP Volgende Open Dagen vr 15 en za 16 december' 

f^Ms^EsmnMBa 
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 lever ngs / / / 
voorwaarden worden u op verzoek toegezonden l ' L 

Philapcst" Phila" en V^/onderdoos° ztjn geregistreerde ^ K S ^ 
handelsmerken van Phila B V 
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49 
50/55 
56 
57/61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

XX 125C 
XX 76 
XX 12E 
XX 24 
XX 25 
XX 1£ 
XX 
XX 
XX 17E 
XX 7£ 
XX 
XX 4E 
XX 4£ 
XX 4E 
XX 12C 
XX 17e 
XX 72E 
XX 32E 
XX 17E 
XX 37; 
XX 47e 
XX 95C 
XX 275C 

tete beche 
61b 
61c 
81 
82/83 
84/36 
87/89 
90/94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102/03 
104 
105 
106 
107/09 
110/13 
114/20 
121/28 
129 
130 
131 
132/33 
134/35 
136/38 
139/40 
141/43 
144/48 
149/62 
163/65 
166/68 
169/76 
177/98 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
238/39 
240/43 
244/47 
248/51 
252/55 
256 
257/60 
261/64 
265/66 
267/68 
269 

XX 17e 
XX 95C 
XX 12e 
XX 3e 
XX 86C 
XX 4E 
XX 2E 
XX 5^ 
XX 5^ 
XX 14: 
XX 25C 
XX 
XX 95C 
XX 275C 
XX 29e 
XX 56C 
XX 52e 
XX i ; 
XX 32' 
XX 3C 
XX 9£ 
XX 16C 
XX 12[ 
XX 80C 
XX 60C 
XX 27e 
XX 12Ï 
XX 27E 
XX 3e 
XX 3£ 
XX 9? 
XX 
XX 77e 
XX 2e 
XX 2i 
XX 107e 
XX 4C 
XX 7" 
XX 4C 
XX 24C 
XX 5C 
XX 7e 
XX ge 
XX 8C 
XX BC 
XX 72C 
XX 12e 
XX 14C 
XX 31 e 
XX 13e 
XX 8£ 
XX 4Ï 
XX 2oe 
XX 13C 
XX 8C 
XX loe 
XX 4E 

Alle aangebode 
van echtheid d 
kosten hiervan 
opdracht bove 
vanaf ƒ 300 - o 

ROSENDJ 
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ï l 20C 
t , INEDERIANDI 

— 270/73 
— 274/77 
— 278 
— 279/82 
— 283/86 
— 287/88 
— 289/92 
— 293/95 
— 296/99 
 300/04 
 305/09 
— 310/12 
— 313/17 
 318/22 
— 323/24 
— 325/26 
 327/31 
— 332/45 
 346/49 
 350/55 
 356/73 
 356 a/d 
— 374/78 

379/91 
 391 a 
— 379 a/d 
— 392/96 
 397/01 
 402/03 
 402/03B 
 422f 
 422fa 
— 405/21 
 423/27 
 428/42 
— 444/48 
 449/53 
 454/59 
— 460/68 
— 462 los 
 469/73 
— 474/89 

1 m « ^ 1 
NËDEKLAND 
Postfris zonder plakker 

Priisactief 

XX 135 — 
XX 144 — 
XX 98 — 
XX 135 — 
XX 90 — 
XX 2 0 

XX 7 5 

XX 16 50 
XX 5 6 

XX 48 — 
XX 50 — 
XX 15 — 
XX 48 — 
XX 5 8 

XX 2 0 

XX 3 0 

XX 5 2 

XX 3 5 

XX DP 
XX 40 — 
XX 1 7 5 

XX 1 2 0 

XX 15 — 
XX 9 

XX 1 0 

XX 9 50 
XX 6 

XX 3 — 
XX 8 — 
XX 280 — 
XX 1 8 

XX 3 5 

XX 3 — 
XX 50 
XX 1 2 

XX 2 — 
XX 4 — 
XX 5 

XX 12 — 
XX 10 — 
XX 4 — 
XX 175 — 

— 487/89(3)xx 77 — 
 490/94 
— 496/99 
— 500/03 
 504/05 
 506/07 
— 508/12 
— 513/17 
 518/33 
 534/37 
— 538/41 
 542/43 
— 544/48 
 549 
 550/55 
 556/60 
 561/62 
— 563/67 
 568/72 
 573/77 
 578/81 
 582 
 583/87 
 588/91 
 592/95 
 596/00 
 601 
 602/06 
 607/11 
 612/16 
 617/36 
 637/40 

XX 8 — 
XX 7 

XX 9 50 
XX 4 

XX 5 

XX 9 50 
XX 19 — 
XX 344 — 
XX DP 
XX 1 8 

XX 12 50 
XX 22 — 
XX 3 — 
XX 50 — 
XX 8 0 

XX 12 — 
XX 28 — 
XX 3 3 

XX 2 4 

XX 28 — 
XX 3 50 
XX 19 — 
XX 10 — 
XX 7 4 

XX 1 5 

XX — 
XX 2 2 

XX 1 5 

XX 19 — 
XX 14 — 
XX 3 5 

 465/634b 
— fosfor 
 641/45 
— 646 
— 647/48 
— 649/53 
— 654+660 

XX 18 — 
XX 2 8 

XX 4 — 
XX 7 

XX 18 — 
XX 4 — 

n zegels zijn postfns 

■ ■  j 

655/59 XX 1 9 

661/65 XX 14 — 
666/70 XX 1 9 

671/75 XX 44 — 
676/80 XX 1 4 

681/82 XX 66 — 
683/87 XX 14 — 
688/92 XX 1 5 

693/94 XX 7 — 
695/99 XX 9 — 
700/01 XX 9 

702/06 XX 16 — 
707/11 XX 1 8 

712 XX 2 

712b XX 16 — 
712f XX  

712fb XX 5 8 0 

713/14 XX 1 50 
715/19 XX 12 — 
720/21 XX 1 5 0 
722/26 XX 17 — 
727/28 XX 4 — 
729/30 XX 2 

731/35 XX 1 0 

736/37 XX 4 50 
738/42 XX 1 6 

743/44 XX 8 — 
745/46 XX 4 — 
747/51 XX 1 5 

752/56 XX 9 50 
757/58 XX  5 0 
759/63 XX 7 

764/65 XX 2 
766/70 XX 7 60 
771/73 XX 4 

774/76 XX 1 2 

777/78 XX 1 50 
779/83 XX 6 40 
784/85 XX 1 50 
786/90 XX 8 

854 XX 33 — 
886/88 XX 9 

886/88VEL 
XX 95 — 

899 XX 6 

917 XX 1 0 

937 XX 1 1 

983 XX 18 — 
1001 XX 1 4 

1024 XX 9 — 
1042 XX 13 — 
1052/54 XX 9 

1052 paar 
XX 1 5 

1307/08BXX 2 8 

1307/08BXX 
met nr 44 — 
1307/08BXX 
strip 5x 120 — 

Postfris losse waar 
den uit series en met 
aangeboden 
zegels meest lever 
baar gaarne manco 
lijst 

boekjes 
1293 XX 5 

1305 XX 5 — 
1328 XX 5 — 
1352 XX 5 

1375 XX 5 — 
1384 XX 5 — 
1402 XX 5 

1427 XX 5 — 
1447 XX 5 — 
1471 XX 5 — 
1524 XX 8 — 
1535 XX 8 

1560 XX 9 — 
1611 XX 1 0 

Spec prijs per 
jaargang 
1970 XX 3 4 

1971 XX 2 4 

1972 XX 24 — 
1973 XX 2 3 

1974 XX 22 — 
1975 XX 15 — 
1976 XX 2 8 

1977 XX 18 — 
1978 XX 18 — 
1979 XX 15 — 
1980 XX 19 — 
1981 XX 90 — 
1982 XX 18 — 
1983 XX 24 — 
1984 XX 25 — 
1985 XX 24 — 
1986 XX 24 — 
1987 XX 31 — 
1988 XX 65 — 
1989 XX 40 — 
1990 XX 35 — 
1991 XX 75 — 
1992 XX 55 — 
1993 XX 69 — 
1994 XX 60 — 
1995 XX 55 — 
1996 XX 66 — 
1997 XX 65 — 
1998 XX 8 8 

1999 XX 86 — 

Onze jaarjangen zijn 
incl zomer/ Rode kr 
boekjes Kerstvellen 
echter met 
Porto 
27 XX 90 

27/28 XX 

29/30 XX 38 

44/60 XX 5 5 0 

65/68 XX 1 5 

67a/68a xx 4 0 

61/64 XX 60 

67b XX 1 9 5 

69/79 XX 65 

68b XX 5 5 0 

80/106 XX 60 — 
80a/105a 

XX 2 4 4 

Roltanding 
1/18 X X 1 5 2 5 

19/31 XX 550 — 
33/56 XX 6 2 5 

57/70 XX 3 2 5 

71/73 XX 3 6 0 

74/77 XX 1 9 0 

78/81 XX 77 

82/85 XX 1 2 5 

86/89 XX 95 

90/93 XX 1 6 0 

94/97 XX 160 — 
98/01 XX 150 — 
ook losse waarden 
Luchtpost 
LP 1/3 XX 2 7 5 

LP6/8 XX 8 8 

LP9 XX 95 

LP 12/13 XX 6 7 5 

Brandkast 
1/7 XX1875 — 
Dienst 
1/8 XX 8 8 0 

16/19 XX 1 5 0 

16a/119a xx 5 2 5 

20/24 X X 1 4 0 0 

25/26 XX 9 9 5 

27/40 XX 2400 

zonder plakker org gom met volle garantie 
uurdere soorten desgewenst met foto certificaat van echtheid 
in overleg Aanbod geldig voor zover de voorraad strekt Bii 
1 ƒ 500 - 2% 
pdracht D P 

korting Postgiro 271040 Porto extra echter franco 
= Dagprijs 

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

i5c 
/ f 

AIR M A l l 

SURINAME 
N e d e r l a n d s & 
O n a f h a n k e l i j k 

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

Postfns zonder 
plakker 
1(xx 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
11 (XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 225

5 40 
3 

3 — 
44 — 
36 — 

8 — 
36 — 
48 — 
80 — 

176 — 
80 — 
72 — 
6 4 

112 — 
160 — 

3 20 
60 — 

30(xx) 
31(XX) 
32a(xx) 
32(xx) 
33(xx) 

140 — 
10 — 

1200 — 
24 — 
10 — 

34/36(xx) 128

37/40(xx) 3 7 5 

41/47(xx) 9 5 

48/55(xx) 3 7 5 

56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 

100 — 
100 — 

20 — 
275 — 

25 — 
166 — 

60/64(xx) 350 — 
64(xx) 210 — 
65/68(xx) 38 — 
69/86XX 225 — 
87/99XX 270 — 
102XX 124 — 
104/110XX 770 — 
111/14XX 17 50 
115XX 66 — 
115fxx 220 — 
116(xx) 5 — 
117XX 75 — 
118/26XX 225 — 
127/99XX 12 — 
130/36XX 55 — 
132fxx 60 — 
137/40XX 77 — 
141/44XX 110 — 
146/49XX 65 — 
157/66XX 20 — 
167/78XX 310 — 
179/82XX 35 — 
183/86XX 20 — 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
202/05XX 110 — 
206/09XX 10 — 
210/13XX 6 — 
214/19XX 28 — 
220/28XX 20 — 
229/43XX 350 — 
247/48XX 10 — 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 17 50 
280/83XX 74 — 
285/94XX 50 — 
295/96XX 
297/07XX 
308xx 
309/11XX 47 50 
312/15XX 28 — 

14 — 
16 — 
35 — 
40 — 
48 — 

4 — 

1 2 

4 0 

3 

1 0 

9 — 
17 50 
55 — 

317/20XX 
321/22XX 
331/34XX 
331/34XX 
Fosfor 

12 50 
8 

17 50 

35 — 
Kpl jaargangen 
+ blok 
1961XX 
1962XX 
1963XX 
1964XX 
1965XX 
1966XX 
1967XX 
1968XX 
1969XX 
1970XX 
1971XX 
1972XX 
1973XX 
1974XX 
1975XX 
Lp 1/7XX 
Lp8 /14xx 

13 75 
6 60 
5 

4 — 
7 50 
7 50 
6 — 
7 50 
8 50 

13 50 
18 50 
17 50 
1250 
12 — 
15 — 
4 0 

995 — 
Lp 15/19xx 660 — 
Lp 20/22XX 
Lp 23axx 
Lp 23bxx 
Lp 24/26XX 
Lp 27/28XX 
Lp 29/30XX 
L p 3 1 x x 
Lp 33/34XX 

6 0 

8 

8 

55 — 
4 25 

1 0 

9 60 
3 — 

Lp33/34axx 3 — 
ook velletjes 
leverbaar' 

Lp 33/34axx 75  D 

Porto 
33/35XX 
36/46XX 
47/57XX 
Republiek 

24 — 
3 2 8 

1 8 

Suriname volgens 
Zonnebloem cal 
1975XX 
1976XX 
1977XX 
1978XX 
1979XX 
1980XX 
1981XX 
1982XX 
1983XX 
1984XX 
1985XX 
1986XX 
1987XX 
1988XX 
1989XX 
1990XX 
1991XX 
1992XX 
1993XX 
1994XX 
1995XX 

75 — 
6 0 

3 5 

3 0 

2 5 

4 0 

6 0 

65 — 
6 0 

7 0 

9 5 

7 6 

7 5 

8 8 

8 0 

77 — 
80 — 
8 5 

1 1 5 

1 2 6 

1 3 4 

Ongebr plakker 
1/3x 
3Ax 
4Ax 
5Ax 
6Ax 
lOaAx 
13Ax 
4Bx 
5Bx 
6Bx 
13Bx 
4Cx 
5Cx 
6Cx 
8Cx 

7 50 
17 50 
35 — 
3 0 

3 3 

4 5 0 

8 4 

3 0 

32 50 
25 — 
48 — 
3 0 

2 4 

6 

3 0 

9Cx 
10Cx 
11Cx 
12Cx 
13Cx 
14Fx 
15x 
29/35(5)x 
32Ax 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
62x 
64x 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
102CX 
103AX 
103BX 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05ax 
202/05bx 
205dx 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/11x 
Lpl/7x 
Lp 8/14x 
keur 
Lp15/19x 
Lp 20/22X 
Lp23x 
Lp 24/26X 
Porto 
3lx 
3IIIX 
Biix 
7llx 
5IVx 
7IVx 
9/14x 
15/16X 
17/32X 
33/35X 
36/46X 

50 — 
132 — 
55 — 
S O 

SO— 
77 — 
9 5 

1 7 0 

9 5 0 

8 8 

5 

5 — 
195 — 
47 50 

2 2 0 

6 5 

2 4 0 

1 7 5 

3 6 

2 5 0 

140 — 
9 0 

1 7 5 

25 — 
57 50 
67 50 
4 5 

4 5 

6 0 

2 9 0 

35 — 
37 — 
4 8 

3 1 

2 4 

3 2 

2 2 

2 0 

90 — 
14 — 
1 0 

1 3 

2 5 

27 50 
44 — 
77 — 
77 — 
3 0 

24 75 
1250 

2 1 6 

26 — 
60 — 
4 1 

4 4 

3 3 

17 50 

395 — 
550 — 

45 — 
7 50 

4 0 

1 9 5 

175 — 
110 — 
475 — 
2 0 0 

2 0 0 

5 5 

3 2 5 

2 8 

17 50 
1 6 0 

Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
4B 
5B 
68 
13B 
15B 

2 5 

2 4 

12 50 
14 — 
27 50 
98 — 

4C 
5C 
8C 
9C 
IOC 
lOaC 
lOaD 
11C 
12C 
13C 
4D 
5D 
6D 
14F 
21 
22a 
23/28 
30 
34 
35 
36 
39 
38A 
40 
40 fraai 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
69/86 
87/99 
102 
103A 
103B 
115 
117 
122 
123 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp 1/7 
Lp 8/14 
keur 
Lp 8/14 
brief 
Lp 22 
Lp 26 
Lp24f 
Lp47A 
Lp50A 
Porto 
31 
311! 
1511! 
1611! 
17/32 
36/46 

xx=postfns zonder plakker met gom (xx) postfris zonder plakker zonder gom zoals 
uitgegeven x= ongebr met plakker geen teken is mooi gebruikt Nrs NVPH Aanbod 
geldig voorzover de voorraad strekt Postgiro 271040 Porto extra echter franco 
vanaf ƒ 300 - opdracht Geen winkel bezoek gaarne na telef afspraak 

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



Uit veiling nr. 582 (15-17,19 januari 2001): 
(NEDERLANDS) NIEUW-GUINEA 1892 - 1963 
De internationaal bekende tentoonstellmgscollectie van wijlen de heer 
Alan Jennings, Engeland 

ALE-KARTO 

ADRESSE ALAMAT 

'̂  -iS 

'^U^/g^^ 

Manakwan (SvL. 400) 

Veiling nr. 583 (18 januari 2001) 
NEDERLAND EMISSIE 1852 
Het tweede gedeelte van de schitterende speciaalcollectie van de heer 
A. de Jong, Leerdam 

Winschoten A in zwart 
(EY.R) 

k 
KT 

^së*— 

W'. 
. ^ ' 

Leerdam A 
(EY. RR) 

Ter-Neuzen A 
(EY 1500) 

Tholen C 
(EY RRR) VelpB 

(EY RR) 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar de filatelist thuis is. 

VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

w y .•"* Prinsesscgracht 3 - 2514 A N D<_n Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

le lefoon 070 365 38 17 - Fax 070 - 361 74 36 
E mail info@vandieten nl 



Postzegßlveiling 
Wiggers de Vries 

Heemraadschapslaan 100 
1181 VC Amstelveen 

bv 

G J . Garritsen telefoon 020 - 6249740 
beëdigd taxateur fax 020 - 6249749 

Onze 168^ veiling 
wordt gehouden op 

zaterdag 16 en maandag 18 december 
2000. 

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

- o.a. poststukken Japanse bezetting en Interimperiode -

Apart verkavelde betere zegels, bloc's en poststukken 
diverse Europese landen en Overzee 

- o.a. Frankrijk ballons montés met zeldzame stukken, 
Monaco ongetand, épreuves en speciaalblokken -

Landen- en motiefcollecties uit meest particuliere nalatenschappen 
- o.a. collectie dieren in 50 banden -

engrosposten, prentbriefkaarten en munten. 

Gaarne sturen wij u op aanvraag een catalogus toe. 
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• * * * 
• EUROPOST "DE DIEZE" gruot en detailhandel 

in postzegels en munten 

*77^ Nieuwstraat 8 tel. 0736132157 
5211 NL 'sHertogenbosch fax 0736147589 
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Verder verkrijgbaar van DOMFIL 

YVERT & TELLIER 
De wereldrejerenlie van de verzamelaars 

YVERT CATALOGI ■ NERGENS GOEDKOPER 
Zojuist verschenen 
Deel 1 Franknjk in kleur 
Adviesprijs i8t9ff 
Deel 1 Bis, Andorra, Monaco, etc in kleur 
Adviesprijs 34^ 
Deel 3/1 WestEuropa A G in kleur 
Adviesprijs 1%^ 

Europostprijs 31,— 

Europostprijs 20,— 

Europostprijs 52,50 

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Deel 2/1, Franse Kol tot onafhankelijkheid in kleur (ed 99) 
Adviesprijs^JÖ'̂  
Deel 2/2, Franse Kol vanaf onafhankelijkheid (ed 97) 
Adviesprijs 6 ? ^ 
Deel 5/1, Overzee A Brazilië (ed '98) Adviesprijsft?^ 
Deel 5/2, Over/ee BruneiC (ed '98) Adviesprijs*?^ 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep Guatemala ruim 800 blz w o 
Falklands en de V S (ed '99) Adviesprijs é ? ^ 
Deel 6/1, Overzee Guinea Bissau Lesotho (ed 2000) 
Adviesprijs.é4^ 
Deel 6/2, Overzee Libanon Nieuw Zeeland 
Adviesprijs é<

Deel 7, Overzee 0Z in 2 delen (ed '98) 
Adviesprijs J^— 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur 
Adviesprijs S ? ^ 
Supplement 1999, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur 
Adviesprijs.JS'^ 
Deel 3/4, is uitgesteld tot medio volgend jaar 
Deel 4, tot nader order uitgesteld 

IWWW»»/ 

Europostprijs 55,

Europostprijs 
Europostprijs 
Europostprijs 

Europostprijs 

Europostprijs 

Europostprijs 

Europostprijs 

Europostprijs 

Europostprijs 

52,50 
52,50 
52,50 

52,50 

52,50 

52,50 

95,

29,50 

29,50 

O.S. Org. Steden ed. 2000 
AmericaUPAEP ed. '99 
Vissen/Zeezoogdieren '97 
Preh.dieren/reptielen '97 
Vlinders/Insecten '97 
Wereldnatuurfonds '96 
Sport, 1715 pag.'95 

fl. 45,

n. 22,50 
n. 49,50 
n. 28,75 
fl. 37,75 
fl. 33,50 
fl. 89,
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Auto's NIEUW 
553 pag tuil colour 

fl. 75,

Katten ed. 2000 
282 pag full colour 

fl. 45,

Paddestoelen ed. 2000 
258 pas full colour 

^ fl. 35,

Leveringsvoorwaarden: Bestellingen tot f 150,, ƒ 9,- porto-
bijdrage Orders tot f 50,- en levering aan nieuwe klanten uit
sluitend tegen vooruitbetaling Levering zolang de voorraad 
strekt Postbank 6391810 ABN/AMRO 46 14 48 440 
Betaaitip! Stuur samen met uw bestelling een girobetaalkaart of 
Eurocheque en ontvang uw spullen binnen 7 dagen thuis' 
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10 00-17 45 uur 

zaterdag 10 00-17 00 uur 

Schaken ed. 1999 
137 pag full colour 

fl. 27,75 

Alle DOMFIL thema catalogi 
zijn voorzien van Yvert, Michel 
en Scott nummering. Ook levert 
DOMFIL voordrukalbums van 
deze thema's!! 

Vraag vrijblijvend informatie! 

mailto:europost@euronet.nl


WILLEM TIEMAN PRESENTEERT: 
Voordelige aanbieding verzamelingen, collecties en partijen 

Ook deze maand biedt Willem Tleman U weer volop keuze aan collecties, alle uit voorraad leverbaar en 
vooral tegen interessante prijzen gebaseerd op een vakkundige taxatie, zo objectief en eerlijk mogelijk 

omschreven; wij staan volledig achter elke aanbieding. De prijzen zijn in verhouding tot kwaliteit en inhoud 
resp. samenstelling, te allen tijde zeer redelijk te noemen, dit is ons principe. 

"AL RUIM 35 JAAR UW VERTROUWEN WAARD" 

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

2) NEDERLAND: leuk partijtje om uit te zoeken "rijp en groen" 
Veel klem en eenvoudig materiaal massagoed, maar ook 
betere dingen, zeer veelzijdig, ook brieven etc , leuk om 
mee te avonturen Cat w ruim f 3 000,— Nu f 185,— 

3) NEDERLAND 1872/1977: doos met merendeels lage waarden, 
echter ook veel kinder- en zomerzegels, incl vele betere 
waarden, div compl series, zeer gevarieerd, ook ietsje overzee 
en buitenland Leuke, zeer gezellige snuffelkoop w i nog 
wel wat avontuuri Koopje, ruim 3000 zegels f 250,— 

4) NEDERLAND FDC's E129 tot en met E375: luxe 
onbeschreven verzameling 100% compleet incl de A-nrs 
en vele met getelde extra's (cat w f 2 014,50) Elders 
meestal boven de f 1 000,— bij ons f 395,— 

5) NEDERLAND periode 1975/ca.1991 (xx): postfns zonder 
plakker in luxe album Davo III (winkelwaarde ca f 150,—), 
postkantoorprijs f 519,25, 413 zegels en 34 blokken/velletjes/ 
boekjes Nu f 425,— 

6) NEDERLAND P.T.T.-mapjes periode 1982/1999 (nrs.1 tot 
en met 211) 100% complete verzameling plus vele extra's en cunosi 
teiten in deze sfeer (PTT uitgifteprijs f 1 322,-) Koopjei f 750,— 

7) NEDERLAND AUTOMAATBOEKJES periode 1964/1974: 
verzameling in Chnstalbum incl 6b, 9b, 9d, 9df 9f 9ff etc 
(cat w 1997 f 2 097, - , 24 automaatboekjes) f 875, -

8) NEDERLAND periode ca.1872/1997 (xx/x/0): 
avonturenpartij, zeer gevarieerd en veelzijdig, incl collecties, 
restanten, stockboeken, albums, ook b v vele complete 
postfrisse series 50er jaren, alsmede FDC's, postw stukken 
en vele hoge waarden 'rijp en groen' (cat w f 12 750,—, 
zeer geschikt voor handelaar of wederverkoper) Spotkoopje'f 900,— 

9) NEDERLAND FDC's E12 tot en met E58: 100% complete 
verzameling netjes geadresseerd (cat w 2000 f 2 711,50) f 950,— 

10) NEDERLAND periode 1975 t/m 1997 (xx): postfnsse 
postzegelverzameling 100% compleet in 2 luxe Davo-
Christalalbums met alle extra's zoals de betere velletjes 
Verhuis en Sesamstraat etc , blokken en automaatboekjes 
De voor de zegels betaalde postkantoorprijs bedraagt 
f 1 207,30 + ruim f 250 , - voor de mooie albums (685 
postzegels en totaal 83 verschillende blokken, velletjes, 
automaatboekjes etc , etc) f 1.250, — 

11) NEDERLAND en Overzee ca.1900/1995: grote doos met 
postzegels waarin vele betere zegels en series, over het 
algemeen is de kwaliteit goed te noemen al moet er gerekend 
worden op een afval van ca 10%, enerzijds veel klem en 
eenvoudig materiaal FDC's, anderzijds veel prima en 
interessant materiaal, zeer gevarieerd en veelzijdig, for 
pleasure and profit Catw minimaal f 17 000,— Opperst 
sorteergenoti Spotkoopjei f 1.400,— 

12) NEDERLAND bijzondere vluchten, zowel voor- als 
naoorlogs matenaal Voor liefhebber bijzonder leuk object' f 1.525,— 

13) NEDERLAND FDC's periode ca.1970/1999: engrospost 
onbeschreven, zeer gevarieerd (cat w f25 730,—) Koopje' f 1.750,— 

14) NEDERLAND kindvelletjes periode 1965/1973 incl 
Vluchtelingenblokjes (1966) postfns engros in div aantallen 
Catw ruim f 20 000 , - Nu f 2.750,-

15) NEDERLAND EN OVERZEE (incl. Indonesië, Antillen, Suriname 
etc.) belangnjke en prachtige snuffelpartij waarin talloze 
betere waarden, zowel topwaarden als tussenwaarden, 
complete senes etc , etc , ook veel klem en eenvoudig, 
cat w voorzichtig geschat f 42 000, — , 2e keus met geteld, 
'n droom van een partij, welke zeer zorgvuldig uitgezocht 
dient te worden' Gunstig' f 4.000,— 

16) NEDERLAND AUTOM/UTBOEKJES penode 1964-heden 
collectie/engrospost postfns incl doubletten zeer gevarieerd 
incl goede en meer zeldzame teksten uit de 6 en 9 serie en 
vele telblokjes aanwezig (postkantoorprijs f 5 270, — , 
interessante avonturen-prachtkoop beslist prima winstmogelijk
heden en ook veel zoekwerk voor specialist) Koopje' f 5.000,— 

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

18) NEDERLAND periode 1852/1998 (O/xx/x): grote, zeer 
veelzijdige avonturenpartij collecties, albums, dozen, zakjes, 
restanten, old-timers etc , etc Zeer veelzijdig, incl veel postfns 
Geschikt voor vele doeleinden, handel, wederverkoop, 
rondzending, incl veel hoogwaardig materiaal en talloze 
complete series prima kwaliteit, gemiddelde afval niet meer 
dan ca 5% (catw ruim boven de f 100 000,—) Koopje' f 8.500,— 

19) NEDERLAND periode 1935/ca.1960 (xx): mooie verzameling 
in postfrisse blokken van vier incl de belangrijke en 
spectaculaire blokken van de nrs 346/349 en 518/537 etc f18.000,— 

20) NEDERLAND 1852/1944 (x/xx/O): bijna complete 
verzameling incl roltandmg brandkasten etc etc overw 
ongebruikt resp postfns, slechts enkele manco's f 25.000,— 

21) NEDERLAND periode 1852/ca.1910 gigantische 

collectie/partij klassiek f35.000,— 
22) AFRIKAANSE LANDEN: grote avonturenpartij incl veel 

klassiek, vele landen goed vertegenwoordigd, geschikt voor 
vele doeleinden o a handel, rondzendverkeer, studie, opzet 
en/of uitbreiding eigen collectie etc Zeer interessante koop' f 1.500,— 

23) ALGERIJE: grote collectie/partij om uit te zoeken incl 
voorlopers, specialiteiten, postgeschiedems, brieven, 
kaarten etc Uniek in deze hoeveelheid' f 5.000,— 

24) AMERIKA (Noord en Zuid): geweldig leuke uitzoekpartij 
waarin veel klassiek, ook Canada, USA etc (vele duizenden 
zegels, incl veel beter en hooggenoteerd matenaal, 
ENORM hoge cat w ') Koopje' f 3.000,-

25) ANGOLA periode 1870/ca.1980: avonturenpartij waann 
veel beter materiaal, zeer veelzijdig en zeer interessant 
incl veel pnma matenaal f 1.250,— 

26) ARAB. STATEN etc. (z.g. "Oliestaten"): grote partij/collectie, 
betreft vrijwel uitsluitend zegels, senes, blokken, velletjes etc 
van dit z g "plaatjes-achtige" matenaal incl Jemen, 
Ras Al Khaima, Sharjah, Ajman, Dubai etc Voor een liefhebber 
en verzamelaar van dit soort postzegels een ENORM interessant 
partij, mede door de grote hoeveelheid en het vele zeldzame 
en ongebruikelijke matenaal' f 3.000,— 

27) ARABISCHE WERELD: belangnjke en hoogst interessante 
snuffelpartij w i o a mooi Syrie, Libanon, Perzie, Saoudi Arable, 
Irak etc , vrijwel geen z g oliestaten met veel afstempelingen 
Een droom van een werkelijk onuitgezochte partij die zeer 
goed uitgezocht dient te worden, een ware schatkamer van 
rariteiten en zeldzaamheden HOGE cataloguswaard' f 4.500,— 

28) ARGENTINIË: interessante partij, incl klassiek f 850,— 
29) ARMENIË 1920/1923 (overw. ongestempeld): grote 

verzameling op albumtjladen, incl ook dubieus en vals 
materiaal (ex Kurt Adler') (460 zegels) f 2.550,— 

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

31) AUSTRALIË en gebieden: zeer grote partij incl veel beter 
materiaal en talloze postfrisse complete series Fundgrube' 
Spotkoopje' f 2.850,— 

32) AUSTRALIË, Nieuw Zeeland, Oceanie etc, etc: 
gigantische collectie/partij waann zowel voor de beginner 
als voor de zeer- en zeer vergevorderde verzamelaar/specialist 
veel moois uit te halen is M i zou deze partij met zoveel 
bijzonder en hoogwaardig matenaal m alle redelijkheid 
ca f 25 000, — moeten kosten Nu in de voordeelaanbiedmg f 5.000,— 

33) /AZIATISCHE LANDEN grote snuffelkoop w i erg aardig 
Japan, Nepal, China, Korea, Formosa, Thailand etc , etc 
Prachtpartij w i talloze zeldzame zegels en senes (vele 
duizenden, merendeels allemaal verschillende exemplaren) 
Enorme hoge cat waarde' f 5.000,— 

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

35) BADEN 1851/1868: lot in diverse kwaliteiten incl doubletten, 
mogelijkerwijs ook vals en dubieus materiaal, echter met 
uitzondenng van Michel nr16 alle nrs voorradig, ook 
prachtige afstempelingen etc (85 zegels) f 3.000,— 

36) BALTISCHE STATEN: nieuw en oud mol vele 
complete series f 575,— 

37) BALTISCHE STATEN: partij oud materiaal waarin ook veel 
gelopen stukken f 13.000,— 

38) BECHUANALAND (overw. klassiek): geweldig, leuke 
collectie/partij om uit te zoeken f 3.000,— 

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

40) BELGIË: partij in doos waarin vele goede nummers, ook 
brieven en doubletten etc Interessante partij' (ca 5000 zegels 
waaruit zeker 1 x een erg mooie verzameling te maken is) 
Belangnjke waardevolle koop' f 2.000,— 

41) BELGIË ca.1860/ca.1990: grote partij om uit te zoeken, 
diverse kwaliteiten, veel goed en beter materiaal, zeer 
veelzijdig en interessant' f 3.000,— 

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

43) BELGIË: grote, veelzijdige partij, vrijwel geheel m de sfeer 
van "spoorwegzegels", incl geweldig veel kostbare series 
en zeer veel stempelavontuur Belangrijke prachtkoop' f 6.000,— 

44) BERLIJN (West) periode 1948/ca.1990: leuke avonturenpartij incl 
veel prima matenaal Koopje' f 650,— 

45) BERLIJN (West): leuke collectie op albumbladen incl de 
Michelnr 68/70 (ongestempeld), 71 gebruikt, 74 gebruikt, 
80/81 etc , etc (251 zegels en 2 blokken) f 950 , -

46) BERLIJN (West) collectie/partij met zwaartepunt op 



topmateriaal Koopjei f 3.200,-
47) BOHEMEN & MORAVIE 1939/1943 (xx/x/O): grote 

avonturenpartij zeer veelzijdig, waarin talloze specialiteiten, 
foutdrukken, plaatfouten etc , etc Voor specialist opperst 
sorteergenoti f 600,— 

48) BRITS ZUID AFRIKA COMPANY periode 1890/1908: 
prachtige verzameling f 2.500,— 

49) CANADA ca.1855/1990: zeer interessante partij incl 
doubletten, oud matenaal'rijp en groen' Zeer veelzijdig' f 2.500,— 

50) CANADA ca.1859/1990 grote partij om uit te zoeken 
waarin o a talloze complete postfrisse series, mooi klassiek, 
brieven, kaarten, postgeschiedenis etc , etc Fundgrube' f 5.000,— 

51) CUBA ca.1899/ca.1980: gigantische verzameling/partij incl 
doubletten, poststukken, kaarten, bneven etc Zeer veelzijdige 
prachtkoop vol avontuur M i zou deze partij waarin zoveel 
interessant en opwindend materiaal ca f 7 000,— moeten 
kosten in alle redelijkheid Nu in de voordeel-aanbieding' f 2.500,— 

52) CYPRUS (Turks) vanaf 1975: partij/verzameling mei de 
goede vroege en hooggenoteerde zegels en series, alsmede 
een verzameling FDC's en postw stukken etc , zeer curieus 
en ongebruikelijk geheel waarin o a veel leuke thema's o a 
padvinderij, Ver Europa flora, fauna etc , etc f 600,— 

53) DANZIG periode 1920/ca.1939 grote partij om uit te zoeken 
incl mooie brieven en kaarten, zeldzame frankeringen etc , etc 
Hoogst interessante en veelzijdige prachtkoop' f 5.500,— 

54) D.D.R. 1975/1983 (xx): op slechts enkele nrs na geheel 
complete postfrisverzameling in Davo-Chnstalalbum 
(681 zegels en 47 (') blokken/velletjes) f 400,— 

55) D.D.R. en voorlopers 1945/ca.1965: verzameling in album 
incl vele topsenes en blokken (40er en begin 50er jaren') 
Hoge cat w ' (1185 zegels en 3 blokken) Spotkoopje' f 1.500,— 

56) D.D.R. 1949/ca.1970 (O): bijzondere verzameling vrijwel 
compleet incl veel topmateriaal hier en daar sterk 
gespecialiseerd o a veel combinaties etc , etc 
(1548 zegels en 31 blokken) f2.800,-

57) D.D.R.: grote speciaal-collectie ZKD in 5 banden incl grote 
topstukken, ook op bnef (meer dan 2000 zegels, 
565 bneven en documenten) f25.000,— 

58) DEENS WEST INDIE (klassiek): partij/verzameling zeer 
gevarieerd f 1.875,— 

59) DENEMARKEN: gigantische avonturenpartij waarin veel 
topmateriaal waar qua franje en sjeuigheid heel, heel veel 
aanzit zeer veelzijdig en hoogst interessant' f 5.850,— 

60) DUITSE RIJK, Duitsland, Berlijn etc. perode ca.1880/1970: 
verzameling in Schaubek-album div kwaliteiten, incl 
goede waarden, vooral Duitse Rijk is leuk' 
(1508 postzegels en 6 blokken) f 675,— 

61) DUITSE RIJK periode 1872/ca.1938: verzameling op 
albumbladen verregaand compleet, diverse kwaliteiten 
(833 postzegels en 2 blokken) f 1.850,-

62) DUITSE RIJK ca.1875/1945: mooie verzameling 
ongestempeld in Schaubek-album, div kwaliteiten 
(835 postzegels en 4 blokken) f 2.500,— 

63) DUITSE RIJK 1872/ca.1945: veelzijdige, prachtige 
coliectie/partij om uit te zoeken en mee te avonturen, incl 
topmatenaal, koopje' f 3.000,— 

64) DUITSLAND (West) periode 1946/ca.1970 (0) incl. 
West Berlijn: verzameling in Davo-album overw gebruikt incl 
goede waarden, div kwaliteiten (1043 zegels en 2 blokken) f 375,— 

65) WEST DUITSLAND en West Berlijn na 1945 (xx/x/O): 
gigantisch grote veelzijdige avonturenpartij incl vele 
postfrisse complete series in zakjes, dozen, insteekboeken, 
bneven, kaarten etc , etc (vele duizenden zegels, incl 
vele betere nrs 50er jaren) Fundgrube'Koopje' f 800,— 

66) DUITSLAND (West) periode ca.1946/1974: verzameling in 
Davo-album "rijp en groen" waarin veel prima materiaal, vele 
topsenes en goede blokken (772 postzegels en 10 blokken) 
Hoge cat w ' Koopje' f 1.400,— 

67) DUITSLAND (West) periode ca. 1949/1970: mooie 
verzameling bijna compleet in luxe LINDNER FALZLOS-album, 
ovenwegend gebruikt incl vele goede zegels en series 
(613 zegels en 3 blokken) f 1.500,— 

68) DUITSLAND en gebieden: immense partij, incl veel 
complete senes, mooi oud en ouder materiaal, zeer geschikt 
voor wederverkoper, handelaar etc ENORM hoge cat w ' f 3.000,— 

69) DUITSLAND Bundesrepubliek periode ca. 1949/1960 (xx): 
verzameling luxe postfris zonder plakker (in officieel insteekboekje, 
destijds geschonken aan minister) waarin o a de min of 
meer belangrijke series 111/112, 117/120, 121/122, 123/138('), 
139/140, 141/142, 143/146, 167/170 etc , etc 
(Michel 1998 cat w ruim DM 10 000, — , 410 zegels plus 
vele met getelde extra's) f 4.350,— 

70) DUITSLAND en gebieden periode ca.1935/1945: grote 
collectie waarin veel belangrijk en zeldzaam mooi filatelistisch 
matenaal, met zwaartepunt op 2e wereldoorlog in vele 
zeldzaamheden, grote doos vol met hoogst interessant 
filatelistisch materiaal Fundgrube' f 8.500,— 

71) DUITSLAND EN GEBIEDEN: koffer vol met verzamelingen, 
collecties, partijen, zakjes, dozen, FDC's w i prachtig 
West Berlijn, Duitse Rijk etc , goede kwaliteit Zeer 
interessante koop' Voordelig' f 10.000,— 

72) DUITSLAND en gebieden: grote, zeer veelzijdige 
avonturenpartij incl bneven, kaarten, postgeschiedenis, 
speciaal-collecties, talloze complete postfrisse series, 
stockboeken collecties, prachtig klassiek, rijp en groen 
Fundgrube' (in albums, dozen, zakjes etc , totaal 
15 draagtassen met fantastisch mooi materiaal) f 18.000,— 

73) DUITS OOST AFRIKA 1893/oa.1919: mooie verzameling 
op albumbladen (40 zegels) f 1.850,— 

74) ENGELAND ca.1850/ca.1990: geweldig leuke en 

interessante, zeer veelzijdige partij in grote doos incl 
automaatboekjes, vele complete series, postgeschiedenis etc 
Spotkoopje' f 600,-

75) ENGELAND: interessante partij klassiek w I vele toppertjes f 3.500,-
76) ENGELAND 1840/ca.1985: immense partij in 2 uitpuilende 

koffers incl veel topmatenaal, zeer veelzijdig, ook brieven, 
kaarten, postal history etc , etc 'n ware hoorn des overvloeds' 
Spotkoopje' f 5.000,-

77) ENGELAND 1840/ca.1960: gigantische avonturenpartij met 
zwaartepunt op klassiek (19e eeuws) in grote aantallen, 
absoluut onuitgezocht incl talloze interessante stempels, 
plaatletters en nummers etc , etc (uitpuilende koffer vol met 
hoogwaardig en hoogst interessant filatelistisch materiaal) f 15.000,-

78) ENGELSE KOLONIEN en gebieden: gigantische verzameling/partij 
incl doubletten Zeer veelzijdige prachtkoop vol avontuur 
M I zou deze partij waarin zoveel interessant en opwindend 
materiaal in alle redelijkheid ca f 11 000,— moeten kosten 
Nu in de voordeelaanbieding f 2.550,-

79) FINLAND: uitpuilende koffer vol materiaal waarin heel veel 
erg mooi klassiek stempelmateriaal Tentoonstellingsobject' f 35.000,-

80) FIUME 1919/1924: avonturenpartij/collectie incl 
rariteiten/specialiteiten "rijp en groen" schatkamertje voor 
specialist' f 3.000,-

81) FRANKRIJK: grote avonturenpartij om uit te zoeken incl 
klassiek, postgeschiedenis, alsmede vele bijzonderheden/ 
curiositeiten Voor specialist smikkelen en smullen van 
zoveel schitterend filatelistisch materiaal incl ook vele 
toppertjes en talloze goede zegels en senes Fundgrube' f 3.500,-

82) FRANSE KOLONIEN en gebieden: fantastisch mooie en 
grote partij, zeer gevaneerd incl topmatenaal f 5.000,-

83) GEHELE WERELD: enorm grote doos met vele duizenden 
zegels w i aardig Spanje, Engeland en Noorwegen Leuke 
snuffelpartij w i absoluut vondsten en avontuur zit 
Hoge cat w ' Gunstig' f 950,-

84) GEHELE WERELD: enorm grote en interessante partij in 
doos, merendeels massagoed, echter ook complete series, 
goede waarden en klassiek Interessante, zeer gevararieerde 
snuffelkoop, ten dele absoluut onuitgezocht o a interessant 
Engeland, Zwitserland, Duitsland etc Vele goede vondsten 
gegarandeerd, over het algemeen goede kwaliteit, al moet 
wel op een gemiddelde afval worden gerekend van ca 10% 
Enorm hoge cataloguswaarde ruim 100 000 zegels 
Voordelig geschikt voor vele doeleinden f 2.000,-

85) GEHELE WERELD periode ca.1850/1990: waanzinnig 
leuke verzameling in ruim 80 stockboeken en albums waann 
veel postfris o a West-Europa "rijp en groen" Erg veelzijdig 
en vol avontuur, per album uitgeprijsd zou de waarde van 
deze collectie ca f 15 000,—bedragen Spotkoopje' f 2.500,-

86) GEHELE WERELD MOTIEVEN: koffers vol met o a jaar 
V h kind, WWR Edelcoll, omnibusreeksen, ook penningen 
incl sterling-zilver, FDC's, Franklin Mint etc , etc Enorm 
grote partij waarvan de oorspronkelijke aanschaf/nieuwprijs 
resp abonnementsprijs ruim f 20 000,—bedroeg, incl veel 
prima en waardevol materiaal Spotkoopje' f 2.500,-

87) GEHELE WERELD ca.1860/ca.1930: gigantische partij, 
vele landen collecties incl met filatelistisch, rijp en groen, 
stockboeken vol en leeg of bijna leeg ook veel massagoed, 
anderzijds talloze goede verzamelingen o a West-Europa 
met veel postfrisse series Hoogst interessante, veelzijdige 
koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur Ook 
pnma winstmogelijkheden' Betreft magazijnopruiming 
(ruim 400("') zakken, dozen, verzamelingen, albums, 
Ocollecties etc waarin veel prima en waardevol materiaal) 
Deze werkelijk grandioze partij kan in overleg bezorgd/ 
gehaald worden in bestelbus Kan met in eenmaal in 
personenauto worden vervoerd Enorm hoge cat w ' f 5.000,-

88) GEHELE WERELD: koffer met vele duizenden zegels in 
zakken, op albumbladen, dozen, collecties, stockboeken etc 
Bijzonder mooi in deze schitterende avonturenkoop is 
België (w i vele complete postfrisse series), Turkije 
(penode 1945-1974 postfns bijna compleet incl blokken), 
Kanaaleilanden etc , etc Behalve deze fraaie collecties zitten 
er ook nog vele restanten in van vele landen, ook interessant 
Oostennjk, Zwitserland, Italië, Nederland en Overzee, bneven, 
FDC's etc , etc Een droom van een partij, die zeer zorgvuldig 
uitgezocht dient te worden Voordelig' Vele vondsten en 
zeldzaamheden gegarandeerd, een ware schatkamer van 
betere zegels en series, absoluut onuitgezocht, veel avontuur 
en goede winstmogelijkheden' f 5.800,-

89) GEHELE WERELD: enorm grote partij om uit te zoeken, 
collecties, verzamelingen, FDC's, ook massagoed, restanten, 
dozen, zakjes, collectie fil literatuur, speciaal-catalogi, ook 
veel postfris incl Nederland etc , etc , ook vele met filatelistische 
verzamelingen, opruimingspartij winkeldochters, 'n auto 
vol materiaal, normale verkoopwaarde ca f 50 000,— incl 
vele mooie verzamelingen Nu in de voordeelaanbieding f 6.000,-

90) GEHELE WERELD ca.1885/ca.1990: gigantische partij, 
vele landen, collecties incl met filatelistisch, rijp en groen, 
ook veel massagoed, stockboeken, albums vol en leeg of 
bijna leeg, anderzijds vele goede verzamelingen o a 
West-Europa met veel postfrisse series Hoogst interessante, 
veelzijdige koop, ten dele onuitgezocht en boordevol avontuur, 
prima winstmogelijkheden Over het algemeen betreft het 
een magazijnopruiming van de collecties/partijen waarvoor 
WIJ geen tijd hebben om uit te zoeken of te splitsen, alsmede 
z g "winkeldochters" die wij er voor een zeer klein prijsje willen 
uitdoen, onze miskopen waarvoor wij strop nemen etc , etc 
Deze werkelijk grandioze partij kan in overleg bezorgd/gehaald 
worden een personenauto vol materiaal' Spotkoopje' f 8.000,-

91) GROENLAND: mooie collectie overw postfris incl 



doubletten f 1.200,-
92) HONGARIJE en gebieden 1871/ca.1980: zeer interessante 

partij incl doubletten, oud materiaal "rijp en groen", 
zeer veelzijdig f 2.500, 

93) HONGARIJE: unieke, grote studie-collectie klassiek incl 
brieven, kaarten en poststukken f 5.000,— 

94) IERLAND 1922/08.1980 (O/x/xx): gigantische partij incl 
veel massagoed o a van de 30er jaren op briefstukjes, inc! 
brieven, kaarten, postwaardestukken, handboeken etc 
Voor specialist absoluut een avonturenpartij van de 1e orde 
Absoluut onuitgezocht, ook vele complete postfrisse series etc 
(vele duizenden zegels) zeer veelzijdig en interessant' f 2.500,— 

95) INDIA periode ca.1860/1990 waanzinnig veelzijdige en 
interessante collectie, incl doubletten, klassiek, veel avontuur 
en hoog genoteerd oud materiaal f 2.000,— 

96) REP. INDONESIË 1949/2000: enorm grote snuffelkoop, 
enorme cat w i Voordeligi f 6.000,— 

97) ISRAEL ca.1948/1990: geweldig leuke avonturenpartij in 
doos incl veel postfns, koopje' f 575,— 

98) ISRAEL periode 1948/ca.1990: gigantische partij, zeer 
veelzijdig en gevarieerd incl doubletten, poststukken, brieven, 
kaarten en vele, vele postfrisse complete series met full-tab' 
Belangrijke prachtkoop ENORM hoge cat w , ook smikkelen 
en smullen voor specialist' Koopje' f 3.550,— 

99) ISRAEL periode 1948/ca.1985 etc: gigantische collectie 
incl doubletten, zeer veelzijdig en interessant, ook histonsch 
materiaal (Palestina) en vele Judaica curiositeiten generaal, 
bneven, kaarten met en zonder postzegels (synagogen etc) 
Hoogst interessante prachtkoop' f 8.500,— 

100) ITALIË en gebieden: gigantische verzameling/partij incl 
doubletten, poststukken, kaarten, brieven Zeer veelzijdige 
prachtkoop "rijp en groen" vol avontuur M i zou deze partij 
waarin zoveel interessant en opwindend filatelistisch materiaal 
ca f 14 000,— moeten kosten in alle redelijkheid Nu in de 
voordeelaanbieding f 6.000,— 

101) JOEGOSLAVIË en geb. periode ca.igi8/1990: 
avonturenpartij, zeer gevarieerd en veelzijdig, incl collecties, 
restanten, ook b v vele complete postfrisse series, 
postgeschiedenis, veel topmateriaal Hoogst interessante 
partij waarin zeer veel pnma en opwindend materiaal, vele 
avonden uitzoeken, sorteren en genieten' Spotkoopje' f 5.500,— 

102) KAAP DE GOEDE HOOP periode rond 1900: collectie 
postgeschiedenis, bneven, kaarten etc Zeer interessant' f 2.500,— 

103) K/MP DE GOEDE HOOP periode 1853/1904: prachtige 
bijna complete verzameling op albumbladen f 6.500,— 

104) KROATIË 1941/1945 (xx/x/0): gigantische collectie/partij 
"rijp en groen" incl topmateriaal, ook div stukken dubieus 
resp vals f 5.000,— 

105) LEVANT periode 1884/ca.1920: charmante verzameling 
op albumbladen f 1.000,-

106) LEVANT (Duits): verzameling incl topmatenaal f 3.000,-
107) LUXEMBURG 1960/1990 (xx): complete postfrisverzameling 

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

108) LUXEMBURG 1852/ca.1995: gigantische partij, zeer 
veelzijdig vol avontuur incl bneven, kaarten, postgeschiedenis 
en vele complete postfrisse series 
ENORM hoge cat w , zeer interessante koop' f 15.000,— 

109) MOCAMBIQUE 1876/1938 (x/0): verzameling op 
Yvert-albumbladen overwegend ongestempeld, verregaand 
compleet (396 verschillende zegels) f 1.050,— 

110) MONTENEGRO 1874/1918: mammoetpartij om uit te 
zoeken, zeer, zeer, zeer veel materiaal incl top' f 5.500,— 

111) MOTIEVEN: geweldig veelzijdig en interessante partij/collectie 
waarin talloze complete postfrisse series en blokken, ook 
met fil materiaal en Cinderella's etc o a auto's, fietsen, motoren, 
Churchill, bloemen, paddestoelen, dieren, muziek/dans, voetbal, 
tremen, ruimtevaart, UPU, vlinders, klederdrachten, religie etc , etc 
(2 grote verhuisdozen vol met materiaal incl vele zeldzaamheden, 
in deze enorme omvang uniek, ook is de kwaliteit bijzonder goed 
te noemen) f 5.000,— 

112) NATAL 1859/1909: belangrijke verzameling 
incl cunositeiten f 3.500,— 

113) NED. ANTILLEN periode 1949/1985 (xx): verzameling 
postfns in luxe Leuchtturm-album (568 postzegels en 
29 blokken, cat w f 1 658,25) f 500 , -

114) NED. ANTILLEN/Curacao voor 1987: mooie, iets 
gespecialiseerde verzameling (o a 2x tete-beche) in 
2 Davo-Christalalbums (654 postzegels en 32 blokken plus 
met getelde extra's) f 850,— 

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

116) NED. NIEUW GUINEA 1949/1962: avonturenpartij om uit 
te zoeken f 600,— 

117) NOORWEGEN: geweldig leuke avonturenpartij "rijp en groen" 
waarin veel prima, waardevol en interessant materiaal 
Vele avonden uitzoeken, sorteren, avonturen en 
genieten voor f 3.500,— 

118) OOSTENRIJK ca.1850/1995 (0/xx/x): beeldschone partij 
waann enerzijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds 
veel frankeerbaar materiaal o a afkomstig uit abonnementen 
Veelzijdige prachtkoop w i veel avontuur en betere zegels 
Koopje' f 1.500,-

119) OOSTENRIJK ca.1850/1995 (0/xx/x): beeldschone partij 
waarin enerzijds o a heel mooi klassiek etc en anderzijds 
veel frankeerbaar materiaal o a afkomstig uit abonnementen 
Veelzijdige prachtkoop w i veel avontuur en betere zegels 
Koopje' f 5.000,— 

120) OOST-EUROPA: hoogst interessante en gezellige snuffelkoop 
w I talloze zeldzame zegels en series incl vananten, tandingen etc , 
ook veel postfns in complete series Bijzonder mooi in deze 
wonderlijke en charmante partij is Baltische Staten, 
Tsjechoslowakije, Honganje, Russische Gebieden, Joegoslavië 
etc , etc Niet alleen is deze partij bijzonder goed en interessant, 
ook voor de prijs IS het een zeer groot koopje' f 1.875,— 

121) OOST-EUROPA periode ca.1850/1980: 3 grote uitpuilende 
koffers met albums, dozen, stockboeken etc , waarin naast lagere 
waarden en eenvoudig materiaal veel interessante schaarse, 
zeldzame en klassieke zegels en series, vrijwel alle Oostbloklanden 
goed vertegenwoordigd, zeer veelzijdig en gevarieerd Enorm 
hoge cat w , hoogst interessante en belangrijke koop' f 9.500,— 

122) POLEN: enorme grote en omvangrijke snuffelkoop w i 
talloze complete series, brieven, rariteiten, blokken, 
postwaardestukken etc Ook mooi klassiek w i veel tanding- en 
afstempelingsavontuur etc , 'n droom van een partij die zeer 
zorgvuldig uitgezocht dient te worden, vele interessante en 
zeldzame vondsten gegarandeerd' 
Enorme cataloguswaarde' f 1.650,— 

123) PORTUGAL periode ca.1870/1990 (xx/x/0): geweldig leuke 
en interessante zeer veelzijdige partij in grote doos incl vele 
complete postfrisse series, postgeschiedenis etc , etc 
Koopje' f 600,— 

124) PORTUGESE KOLONIEN en gebieden: collectie/partij in 
een rijke vanatie, zeer veelzijdig, eigenlijk zou deze partij 
f 6 500,—moeten kosten f 2.500,— 

125) ROEMENIE: droomsnuffelpartij w i talloze complete senes, 
gebruikt, ongebruikt en postfns leuk klassiek en erg sterk de 
schaarse jaren '50 veelal in complete postfrisse series, ook 
brieven, kaarten, blokken w i vele hooggenoteerde nummers 
Voordelig' f 1.800,-

126) ROEMENIE 1858/1977: omvangrijke, verregaand complete 
verzameling overwegend in albums en insteekboeken w i o a 
uitzonderlijk mooi klassiek Enorm hoge cat w , zeer en zeer 
interessant' f 13.000,— 

127) RUSLAND: avonturenpartij met o a een zwaartepunt op 
beter materiaal uit de 50er jaren o a de z g wolkenkrabberserie 
uit 1950 gebruikt Michel nrs 1527/1534 die alleen al DM 750,— 
staat, verder vele goede senes en blokken Spotkoopje' f 800,— 

128) RUSLAND: gigantische avonturenpartij w i veel bijzonder 
en zeer ongebruikelijk materiaal, zwaartepunt (in waarde) 
op de veelal schaarse series uit de 40er en 50er jaren 
Spotkoopje' f 1.800,-

129) RUSLAND ca.1880/1980: mooie verzameling ten dele in 
albums/insteekboeken incl doubletten ENORM hoge cat w ' 
(vele duizenden zegels en bloes incl veel zeldzaam materiaal) 
Spotkoopje' f 3.000,— 

130) RUSLAND: grote speciaal-collectie portzegels 1924/1925 f 3.500,-
131) RUSLAND: grote partij waann veel belangrijk matenaal incl 

doubletten ook klassiek om uit te zoeken Zien is geloven' 
Spotkoopje' f 8.500,-

132) RUSLAND: unieke collectie foutdrukken, specialiteiten, 
rariteiten misperforaties, links/rechts etc ongetand etc , etc 
Belangrijke prachtkoop' f25.000,— 

133) RUSSISCHE GEBIEDEN: enorme grote en zeer interessante 
snuffelpartij waann talloze goede zegels en series o a Batoum, 
Ukraine, Zuid Rusland, Armenië, /\zerbaidjan, Georgië, /\ziatisch 
Rusland, Janna Touva, Baltische Staten etc etc Ook interessante 
foutdrukken en Cinderella's Zeer gevarieerde en hoogst 
interessante collectie, enorme cat w ' Over het algemeen 
IS de kwaliteit bijzonder goed te noemen, al zijn sommige 
zegels vals of twijfelachtig f 5.500,— 

134) SAAR 1921/1934 (xx): superbe postfrisverzameling In deze kwaliteit 
en sortering zeer bijzonder Klasse collectie 
voor perfectionist' f 2.800,— 

135) SAMOA (Duits) 1900/1919: verzameling (25 stuks) f 450 , -
136) SAMOA en Western Samoa: geweldig leuke snuffelpartij (emissie 

1877/81 vals, resp dubieus) waann veel pnma matenaal 
Prachtkoop' f 2.000,-

137) SAOUDI ARABIE: mooie collectie overwegend postfns waann vele 
zeldzame zegels/series en blokken Koopje' f 2.500,— 

138) SAXEN 1851/1863: charmante verzameling (39 zegels) f 1.300,-
139) SP/\ANSE KOLONIEN en gebieden gigantische verzameling/partij 

incl doubletten, poststukken, klassiek, kaarten, bneven etc Zeer veel 
zijdige prachtkoop vol avontuur M i zou deze collectie waarin zoveel 
interessant, zeldzaam en opwindend filatelistisch materiaal zeker in alle 
redelijkheid f 15 000,— moeten kosten 
Nu in de voordeelaanbieding f 5.200,— 

140) SPANJE ca.1850/ca.1990: leuke avonturenpartij f 1.000,-
141) SURINAME ca.1913/1975 (xx/x): mooie verzameling in Davo-

Chnstalalbum (487 postzegels en 15 blokken) f 450,— 
142) SURINAME REPUBLIEK periode 1975/1988 (xx) incl. de leuke 

P.T.T.-mapjes: grote speciaal-collectie in 3 albums Enorm hoge 
cat w ' (665 postzegels 37 blokken 75(i) brugparen en 88 mapjes 
nrs 1 t/m 87 
compleet > IS penode 1984/1993) Topobject' f 1.400,— 

143) TANNA-TOUVA 1926/1936: verz /partij, zeer gevarieerd incl topmateri 
aal' f 3 000 , -

144) TRACIE (Thraki) periode 1913/1920: mooie verzameling op albumbla 
den, plus wat extra's incl topmateriaal o a de Micheinrs 1 tot en met 
4 etc f 800 , -

145) TRANSVAAL etc. (klassiek): mooie collectie f 2.150,-
146) TRIEST A (Italiaans) (xx) schitterende, bijna complete prachtverzame 

ling incl o a de zeldzame pakket-zegels (colispostaux) nrs Itot en 
met 19, alleen deze sene al Yvfrs 6 300,—(') Een reële prijs voor deze 
luxe verzameling zou ca f 2 500,— moeten zijn, nu in de voordeelaan 
bieding f 1.350,-

147) TRISTAN DA CUNHA periode 1952 tot recent: 
avonturenpartij f 550,— 



148) TRISTAN DA CUNHA 1952/1966: 100% complete verzameling onge 
bruikt f 1.000,-

149) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1963: verzameling inci doubletten, 
zowel O als x verzameld incI veel prima en exclusief materiaal, 'n zeer 
interessant en waardevol object voor een heel, heel vriendelijk prijsje 
Enorm hoge cat w ' f 800,— 

150) TSJECHOSLOWAKIJE 1918/ca.1980: grote, gezellige snuffel-avontu 
renpartij w i talloze betere postfrisse series, brieven, kaarten Ook zeer 
geschikt voor specialist incl proeven, topnummers, variëteiten etc 
Vele avonden sorteren genieten en avonturen' Belangrijke prachtkoop 
wi zeer veel ongebruikelijk en zeldzaam materiaal' f 3.500,— 

151) TURKIJE periode ca.1890/1980 (0/xx/x): grote avonturenpartij incl 
klassiek, zeer veelzijdig waarin enerzijds talloze complete postfrisse 
series, brieven, kaarten met en zonder postzegel en anderzijds veel 
rariteiten, foutdrukken etc Hoogst interessante en veelzijdige pracht 
koopi f 1.500,-

152) TURKIJE: grote avonturenpartij incl klassiek waarin enerzijds talloze 
complete postfrisse series, brieven kaarten met en zonder postzegel 
en anderzijds veel rariteiten, foutdrukken etc Zeer geschikt voor ten 
toonstellingscollectie, hoogst interessant en veelzijdige 
prachtkoop! f 3.800,— 

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

154) UNO WIEN: verzameling incl specialiteiten in 2 speciale insteekal-
bums f 200,— 

155) VATICAAN 1929/ca.1990: mooie verzameling f 1.350,-
156) VATICAAN 1929/ca.1990: gigantische handelaren-voorraad incl veel 

topmatenaal f 14.000,— 
157) VERENIGD EUROPA incl. voor- en meelopers: grote partij/collectie, 

zeer veelzijdig waarin vele specialiteiten Smikkelen en smullen voor 
specialist' f 2.500,— 

158) VER. STATEN VAN AMERIKA: gigantische avonturenpartij, zeer veel 
zijdig waarin o a veel oud, postgesch , brieven, kaarten, precancels 
etc f875 -

159) VER. STATEN VAN AMERIKA: gigantische avonturenpartij incl veel 
oud, precancels, Cinderella's poststukken etc Fundgrube' f 1.850,— 

160) VER. STATEN VAN AMERIKA: grote partij "rijp en groen' om uit te 
zoeken, zeer veelzijdig f 5.500,— 

161) WEST-EUROPA, alsmede wat andere landen: gigantische nalaten 
schap in ruim 45 draagtassen, zeer gevaneerd, ook massagoed en 
div lege albums en insteekboeken, talloze complete postfnsse series 
en veel courant matenaal o a Duitsland, Zwitserland, Nederland, 
Engeland Luxemburg etc etc Fundgrube & spotkoopje, zeer 
geschikt voor wederverkoop, handel, rondzendverkeer etc , etc , 
beslist uitstekende winstmogelijkheden' f 8.500,— 

162) WÜRTTEMBERG periode 1851/1923: grote verzameling incl doublet 
ten, diverse kwaliteiten, zeer interessant en veelzijdig geheel (780 post 
zegels) f 5.000,— 

163) IJSLAND 0: geweldig leuke verzameling gestempeld incl doubletten, 
ook vele betere en hooggenoteerde waarden (ruim 1000 
zegels) f 250,— 

164) IJSLAND periode 1876/ca.1970: avonturenpartij waarin veel prima 
materiaal f 1.050,— 

165) IJSLAND: grote verzameling incl doubletten in groot dik 
stockboek f15.000,— 

166) ZUID AFRIKA en gebieden: grote partij om uit te zoeken waarin veel 
zeldzaam en gezocht materiaal incl prachtig klassiek 
Koopje' f 1.250,-

167) ZUID AFRIKAANSE GEBIEDEN (overw. klassiek): mooie 
collectie f 2.500,— 

168) ZUID AFRIKA en gebieden: grote partij vol avontuur incl vele 
topnrs /strippen etc , etc f 15.000,— 

169) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA: gigantische verzameling/partij incl 
doubletten, kaarten, brieven Zeer veelzijdige prachtkoop vol avontuur 
M 1 zou deze partij waarin zoveel interessant en opwindend filatelis 
tisch materiaal ca f 7 000,— moeten kosten In alle redelijkheid nu in 
de voordeelaanbieding f 2.150,— 

170) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA: gigantische verzameling/partij incl 
doubletten, poststukken, kaarten, brieven Zeer veelzijdige prachtkoop 
vol avontuur M i zou deze partij waarin zoveel interessant en opwin 
dend matenaal ca f 11 000, —moeten kosten in alle redelijkheid Nu in 
de voordeelaanbieding f 3.000,— 

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

172) ZWITSERLAND: grote partij om uit te zoeken, diverse kwaliteiten, veel 
goed en beter materiaal, zeer veelzijdig en interessant' f 3.000,— 

173) ZWITSERLAND ca.1900/1990: interessante veelzijdige partij in 

albums, op albumbladen, insteekkaarten, dozen, zakjes, 
brieven, kaarten, postw stukken, FDC's etc Enerzijds een z g 
"mer a boire" incl vele goede series, klassiek, stempels, brieven etc 
Zeer veelzijdig' Fundgrube' w^m\m f 5.800,-

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

ZIJN DOORGAANS NIEI FIUMELISTISCH 

174) OUDE AANDELEN: prachtige en zeer interessante collectie waarin 
veel decoratief materiaal en vele boeiende thema's (178 stuks, pracht 
koop') f 350 , -

175) OUDE AANDELEN: collectie/partij waann vele mooie oude, zeldzame 
en decoratieve stukken, zeer gevarieerd, div landen, motieven, ook 
doubletten Zeer geschikt voor beurshandel opzet-uitbreiding verza 
meling etc (900 stuks o a USA, Frankrijk, België, Luxemburg etc , 
etc) Koopje' f 1.500,-

176) OUDE AANDELEN vanaf ca.1880: zeer interessante collectie, zeer 
gevarieerd incl doubletten waarin veel prachtig matenaal o a USA, 
Nederland, Frankrijk etc , ruim 2500 stuks, vnjwel alleen zeldzame, 
schaarse en zeer decoratieve stukken n droom van 
een collectie' f 7 500,— 

177) OUDE /VANDELEN vanaf ca.1850: zeer interessante collectie, zeer 
gevarieerd waarin veel prachtig materiaal o a USA, Frankrijk, 
Nederland etc , incl vele zeer decoratieve en zeldzame stukken, ruim 
5 000 stuks M l een verzamelgebied met veel toekomst' f 10.000,— 

178) AANTEKENSTROOKJES (vrijwel uitsluitend Nederland): partij om 
uit te zoeken, incl doubletten, stroken bneven 10 000 stuks, ook veel 
massagoed en veel hetzelfde in aantallen f 550,— 

179) AANTEKENSTROOKJES NEDERLAND incl. brieven en kaarten met 
aantekenstrookjes: grote doos ' rijp en groen", ook oud en ouder 
materiaal, veelzijdig en zeer interessant' f 2.500,— 

180) AANTEKENSTROOKJES NEDERLAND: incl schitterend klassiek, 
veelal op bneven belangnjke collectie zeer gevaneerd f 8.000,— 

181) ANSICHTKAARTEN (=PRENTBRIEFKAARTEN) Nederland vanaf 
ca.1900 leuke avonturenpartij "rijp en groen", zeer gevarieerd waann 
vele betere en zeldzame prentbriefkaarten o a vele met afbeelding 
trams, tremen, stations etc (ruim 3 000 kaarten, ook buitenland en 
fantasie) Koopje' f 1.250,-

182) ANSICHTK/y^RTEN NEDERLAND: overwegend topografie incl veel 
vooroorlogs-matenaal, kleine en kleinere plaatsen zeer interessant 
voor handelaar, geweldige winstmogelijkheden (ruim 3 000 stuks), veel 
zijdige prachtkoop vol avontuur' Koopje' f 2.150,— 

183) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND v.a. ca.1900: partij waarin vele 
mooie oude zeldzame stukken o a stoom- en paardentrams, veel klei 
ne en kleinere dorpen en steden, ook fantasie en iets buitenland, veel 
avontuur en sorteergenot o a zeer geschikt voor ruil en handel etc 
(ruim 10 000 kaarten "rijp en groen") Spotkoopje' f 2.500,— 

184) ANSICHTKAARTEN NEDERLAND en iets buitenland 
overw. topo grafie: collectie merendeels oude ansichtkaarten w i vele 
stads- en dorpsgezichten van het begin van deze eeuw, interessante 
koop, zeer veelzijdig, ook leuke afstempelingen etc , etc (ruim 8500 
kaarten '" incl vele topstukken, zeer geschikt voor de 
handel etc) f 2.800,-

185) ANSICHTKAARTEN FRANKRIJK: schitterende collectie met- en zon 
der postzegel waarin veel mooi materiaal van begin 1900, zeer 
veelzijdig, ovenwegend topografie Veel uitzoekplezier' Ruim 8 000 
kaarten, brieven en postwaardestukken f 2.850,— 

186) ANSICHTKAARTEN (oude en oudere) thema ONTWERPERS: col 
lectie Maarten Toonder, Lawson Wood, Arthur Thiele Philip Boileau, 
Rie Cramer, Willy Schermele etc , etc (ruim 2 000 kaarten incl 
Jugendstil, Art-Deco etc , etc ) Belangrijke prachtkoop' f 3.500,— 

187) ANSICHTKAARTEN: grote partij om uit te zoeken, Nederland en bui 
tenland waarin naast veel gewoon en eenvoudig materiaal 
(massa goed) ook vele interessante, oude en betere kaarten, 
kleine en kleinere plaatsen etc Hetuitzoekplezier van deze partij 
"rijp en groen" is werkelijk ENORM Wij hebben zelf geen tijd om deze 
partij te splitsen of uit te zoeken, vele vondsten, ook van topkaarten 
gegarandeerd' (ruim 25 000 kaarten, incl vele duizendenzwart/wit') 
Spotkoopje' f 4.000,— 

188) ANSICHTKAARTEN DUITSLAND vanaf ca.1900: grote avonturen
partij waarin veel prima klassiek materiaal (ruim 15 000 
kaarten) f 5.000,— 

189) ANSICHTKAARTEN etc: groot afbeeldingen-archief met zwaartepunt 
op topografie Nederland, zeer gevarieerd incl talloze Nederlandse 
steden en dorpen, zeer geschikt voor grote handelaar en/of verzame 
laar Ca 50 000 prentbriefkaarten en collectors-items incl talloze 
goede oude ansichtkaarten van kleine en kleinere dorpen en steden, 'n 
auto vol met schaars, zeldzaam en interessant materiaal, 
zien IS geloven' f30.000,— 

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

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

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

Een zaak van vertrouwen 
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SMITS PHILATELY jjp 

WIJ ZIJN UIT ONS JASJE GEGROEID 
EN VERHUISD NAAR: 

S T E R D A M S E S T R A A T W E G 404 
3551 CX U T R E C H T 

' TELEFOON: 030-2443170 
Wij hebben nu veel meer ruimte en hierdoor een veel groter 

aanbod van collecties, partijen en restanten. Vanaf heden kunt j^ook terecht 
voor nieuwtjes, album^^rockboeken, catalogi, supplementen etc. etc. 
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ZATERDAG 16 DECEMBER 2000 
VAN 12.00 TOT 18.00 UUR 

BEZOEK OOK ONZE WINKEL OP INTERNET: WWW.FILATELIE.NET 

http://www.filatelie.net


Gorinchemsestraat 10 A 
Postzegelhandel k. D C h H C R T O G 

■ 4231 BH Meerkerk - Tel /fax 0183 - 352169 of 0347 - 320943 Postbank 4269335 KvK Dordrecht 70087 

Verzamelt u 
Nederlarfd-Antillen of Suriname 

Deze verzamelaars zijn wij gaarne van dienst I 
Nederland 
EERSTE DAG 
enveloppen (FDC/s> 

Onbeschreven 
complete j aargangen 

Nederland 
AUTOMAATBOEKJES 
posHns 

Jaar 
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 

Prijs 
145 50 
5 5 -

17 50 
9 95 

2 5 -

1750 
3 2 -

29 75 
2 5 -

37 50 
23 75 
22 50 
22 50 
3 6 -

3 2 -

2 2 -

27 50 
34 50 
44—1 
52 501 
52 501 
6 0 - 1 
67 50 
87 50 

1 2 0 -

110 75 

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 500 512 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—1 
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 49 — 
1961 752 763 17 50 
1962 764 783 27 50 
1963 784 810 23 75 
1964 811 835 7 — 
1965 836 855 4150 
1966 856 875 11 25 
1967 876 899 24 25 
1967 amphiilex 
velletjes van 10 100 — 
1968 900 917 17 — 
1969 918 938 23 90 

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

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

blok 9+4 12 501 
1976 1108 1118a 14 — 
1977 1128 1150 22 — 
1978 1151 1171 19 — 
1979" 1172 1190 16 — 
1980 1191 1214 21 — 
1981 1215 1236 20 — 
1981 1237 1251 70 — 
1982 1260 1279 18 — 
1983 1280 1299 23 — 
1984 1300 1320 25 -
1985 1321 1344 24 — 
1986 1345 1366 24 — 
1987 1367 1390 31 -
1988 1391 1419 65 -
1989 1420 1439 41 — 
1990 1440 1461 44 -
Bestellingen boven ƒ 75 - wo rden portvrij toegezonden 
Verzending geschiedt na ontvangst bed rag o p giro 
42 69 335 of g i robetaa lkaar t /eurocheque Bij rembours + 
ƒ 15 - Ons bekende klanten beta l ing binnen 14 dagen 
Levering zolang d e voor raad strekt 

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

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

Nr. 
1 
2 
3 
3A 
4 
5 
6A 
6B 
6C 
6D 
6E 
6EF 
6FFP 
6FFQ 
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 
1 0 -
1 0 - 1 
4 -
4 — 
4 
3 -
6 -

1 9 5 -
5 0 -
5 0 -
1250 
350 
750 

3 5 -
5 -
5 -
7 50 

1 5 -
1 5 -
6 0 -
1 5 -
27 50 
7 5 -
17 50 

2 1 0 -
1 5 0 -
1 2 0 -
140 -
37 50 
1750 
13 75 
8 5 -

1 0 5 -
2 1 0 -
140 — 

750 
1250 
16 25 
23 75 
22 50 
2 5 -
17 501 
2 5 -
1 0 -
1 0 -
6 -

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

ISRAEL 
Postfrisse jaargangen 
zeer scherpe prijzen !! 

37A 
42A 
48 
49 

12 50! 
750 
9 -

1 0 -

Jaar Prijs 

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

Speciale 
aanbieding 
Suriname postfris 

179 182 
297 307 
312 316 
317 320 
luchtpost 27 28 
luchtpost 32 
luchtpost 33 34 
luchtpost 36-46 

F 33 
F12 
F 20 
FIO 
F2 50 
Fl 
F2 
F2 50 

In één koop(Je) F75,-
op = op 

SURINAME 
POSTFRISSE JAARGANGEN 

1956 1959 NR 325 335 F17 
1940-1975 NR 336653 FIOO 

op = op 

1974 7 
1975 9 
1976 12 
1977 17 
1978 17 
1979 12 
1980 19 
1981 20 
1982 26 
1983 48-
1984 40 
1985 64 
1986 66 
1987 72 
1988 58 
1989 88 
1990 69 
1991 72 
1992 99 
1993 94 50 
1994 86 
1995 107 50 
1996 114 
1997 88 25 

Jaa rgangen zijn zonder 

boekjes vellen speciale 

fosfors e tc 

Zoekt u andere 

jaargangen ot losse 

series? Laat het ons 

weten. 

Prijsvraag 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

Posttrisse complete 
j aa rgangen 
zeer scherpe prijzen" 

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

Prijs 
7 80 
6 55 

23 30 
11 35 
21 50 
20 25 
23 35 
42 25 
35 25 
49 55 
47 50 
38 50 
47 50 
41 75 
56 25 
56 — 
72 50 
6 8 -
5 7 -
7 6 -
6 4 -
91 50 

1 2 2 -
1 3 5 -

Speciale aanbied ing 
Nederlandse Antillen 
postfris 

234 238 
246 
248 252 
253 254 
255 256 

F52 50 
F5 
F15 
Fl 
F7 50 

In één koop(je) F75,-
op = op 

1. In welke plaats is de eerste Nederlandse zegel gedrul<t? 
2. In welk jaar is het eerste Nederlandse postzegelboekje uitgegeven? 
3. Wat is de cataloguswaarde van de eerste door de N.V.P.H uitgegeven F.D.C.? 
(in onbeschreven staat) 

De oplossingen van deze vragen kunt u vinden in de N V P H catalogus 
Indien u voor ƒ 75 - of meer uit deze advertentie bestelt en 
de goede oplossing inzendt ontvangt u '' 

Succes ermeei 

W I J hebben voor U op voorraad: 
Nederland + Overzee 
Automaatboekjes NL -f wereld 
FDC s NL + Overzee 
Plaatfouten NL + Overzee Wilgenburg 

Druktoevalligheden NL + Overzee 
West Europa 
Israel + FDC s 
Motieven 
Rolzegels NL 
etc 

Openingstijden winkel donderddg 9 00 -12 30 en 13 30 -18 00 uur Andere dogen regelmatig open even belleni 



GROOT BRITTANNIË 
(ENGELAND, NOORD IERLAND, SCHOTLAND & WALES) 

uitsluitend postfris zonder plakker. 
MIJN NIEUWE PRIJSLIJST zit barstensvol aanbiedingen 

van losse zegels en series tussen 1880 en 2000. 

Verzamelt U Groot Brittannië en ontvangt U mijn 
prijslijst nog niet, vraagt U deze dan snel aan! Door 
overmaking van ƒ 2,50 op postbankrekening 3931929 
t.n.v. Boomstamps te Zwolle, onder vermelding van 

prijslijst Groot Brittannië of door het sturen van ƒ 2,50 
aan frankeergeldige postzegels ontvangt U de eind 
november/begin december verschijnende prijslijst. 

Postzegelliaiidel 
BoQOistaiiips 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
Po$tbu$ 1532 - 8001 BM Zwolle 
tel. 038 • 4213838 (fax 4226330) 
Postbank 3931929 

NEDERLAND 

58-62 
90-94 
102-103 
141-143 
208-211 
229-231 
244-247 
252-255 
275-260 
265-266 
278 
283-286 
592-595 
568-572 
578-581 

RIS 
46,20 
24,00 

285,00 
34,50 
39,50 
72,00 

285,00 
74,50 

187,00 
75,00 
94,00 
89,00 
66,50 
29,00 
23.60 

DE GEHEEL 
VERNIEUWDE 

PRUSLIJST 
VAN 

NEDERLAND 
EN 

OVERZEE 

LIGT OP 
AANVRAAG 

GRATIS 
VOOR U KLAAR 

49 
56-76 
97 
98 
99 
100 
101 
129 
132-133 
191 
238-239 
347 
348 
349 
500-503 

internet: www.postzegelhoes.nl 
e-mailadres: info@postzegelhoe5.nl 

Tel.: 
Fax: 
Privé 

077 
077 
077 

351 26 98 
354 72 42 
465 37 64 

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

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

AANBIEDING DECEMBER 2000 

GESTEMPELD 
125,00 
31,50 
26,00 
19,25 
47,25 
38,50 

850,00 
7,50 

16,75 
17,50 
36,75 
18,50 
34,50 
38,00 

1.60 

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

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

INVER SCHRIFTELIJKE POSTZEGELVEILING 

houdt 5 februari haar 105e ve i l ing 
RUIM 6000 KAVELS TOPIVIATERIAAL: 

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

- West-Europa. 

- Duitse, Engelse en Franse koloniën. 

- Collecties en partijen. 

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

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

afhandeling. 
2. Uw verzameling wordt vakkundig door ons 

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

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

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

INVER BETAALT DE BESTE PRIJS 
VOOR TOPCOLLECTIES EN NALATENSCHAPPEN 

TE KOOP GEVRAAGD 

Oude postzegelboekjes (t/m 1950) van Nederland. 
Tevens oude boekjes van andere landen (België, Duitsland, 

Frankrijk, Zwitserland, Engeland, Ierland, V.S., enz.enz.) 
Alles alleen In goede kwaliteit 

(niet beschreven, geen roest, e.d.) 

TE KOOP AANGEBODEN 

Postzegelboekjes (oud en nieuw) gehele wereld. Vraag 
katalogus met meer dan 8000 aanbiedingen (en tientallen 

kleurenfoto's) d.m.v. ƒ10 op postrekening 1482625. 

POSTBUS 1051 5144 CB WAALWIJK 

l A f L TEL. 0416-331451 
FAX 0416-342856 
booklets@telebyte.nl 

POSTZEGELHANDEL 
QUIRIJNS AMSTERDAM 

Vraagt doorlopend te koop 
collecties - partijen - postzegels - munten 

van Nederland, Europa en 
de gehele wereld. 

Kostenloze taxatie (evt. aan huis). 

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

http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoe5.nl
http://WWW.pOStzegelhoeS.nl
mailto:booklets@telebyte.nl
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Het maandblad Filatelie, waarin opge
nomen De Philatelist, is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichtmg 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag. T - _ 1 - J ,, ,„, \ , InnouQ 

maandblad - buiten de ver- WtÊKÊIÊKÊIÊÊ^K^KÊÊÊÊÊIBÊtÊÊKÊÊ^ÊKKÊKKKÊÊIÊÊKÊÊKÊÊKÊ^^KÊÊKÊIKÊM 
antwoord el ijkheid van de redactie - de 
officiële mededelingen van de U i t d c WCrcld Van d c filatelie 
Nederlandse Bond van Filatelisten- S o n / ß r i T / R m 
Verenigingen opgenomen. " ; : • OUU/OUl/OUZ 

Nieuw op he t pos tkan too r 
'Filatelie' verschijnt in de eerste helft 8 0 4 
van de maand (met in augustus). Verzaméïgëbïéd Neder l and 
Hoofdredacteur: 8 0 6 / 8 0 7 / 8 0 8 
Aad Knikman Aifp Charl ie Brown en Peanuts filatelistisch e rkend 
Klipper 2,1276 BP Huizen. 8 T O / 8 T T 
Telefax:"' C35-52 It 926 Vervalsingen he rkennen [lo] 
E-maii: philatelie@)tip.nl 8 1 2 / 8 1 3 / 8 1 4 
Website: www.pii.iatehe.demon.nl Veren ig ingsadressen 
Advertentieverkoop: 8 1 6 / 8 1 7 / 8 1 8 
Brouwer Media bv F i l ahumor / Filaquiz 
Postbus 345, 3740 AH Baarn gjQ 
Tekfoon:'^ J35-54 88 771 'PTT P o s t ' - n u m m e r s t e m p e l s in kaar t geb rach t 
Telefax: 035-5432777 8 2 0 / 8 2 1 / 8 2 2 / 8 2 3 / 8 2 4 / 8 2 5 / 8 2 6 
, . , Zees t r aa t82 , Den H a a g 
Abonnementenen ' c? ^ _ ^ 
en bezorgklachten o2o/o29 
Brouwer Media bv Pos twaardes tukken 
Mevr. Renate van Bolderen 8 ^ 0 / 8 3 1 
Postbus 30225, 6803 AE Arnhem rilVl""™'Vll*-l«lI;UL* 
Teiefooni 026-3231.23 Postzcgclboekjes 
E-mail: rvbolderen@)brouwer.nl " 3 4 / " 3 5 

. . . . Wij lazen voor u 
Adreswijzigingen: ^ S-)fi/S->-7 
Adreswijzigingen opgeven aan de / " " i l * ^D^I^D/ 
secretaris van de vereniging of afde- L u c h t p O S t n i e U W S 
ling waarvan uUdbent. 8 ^ 8 (^;ëS:l;Si;ldSAt- Wëet'waijëeëi-öökïndëcën^b^r7";7"7"'""'" 
streeks aan de Stichting) zendt uuw 0 4 O / 8 4 I / 0 4 2 / 8 4 3 / 8 4 4 
adreswijziging aan de administratie Tijdloos duo Sjors & Sj immic treffend gepor t re t t ee rd 
(adres: zie boven). _'_ ƒ_ '_ ^ ^ 846/847 
Abonnementen: Boekenp lank 
Er zijn twee wijzen van abonneren: 8 4 8 / 8 4 Q 
1. een collectief abonnement voor T* pvprcnncV 
aangesloten verenigingen: het abon- i^Cic r ipuSL 
nement voor leden is in de contributie 05O 
inbegrepen N o o d l o t t rof Espafia tot d r i emaa l toe 
2. een individueel abonnement. S c T /5^c 2 Het abonnementsgeld moet bij voor- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . 0 ^ . i / 0 ^ 3 
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LidASCAT 

Een eenvoudige bete broods of uitgebreid 
snacken bij McDonalds: ziedaar het thema 
van ons omslag. Drewes Veenstra grijpt de 
'eetmaand december' aan voor een artikel 
dat u op filatelistische wijze - en niet al te 
drammerig - adviseert te letten op elk 
pondje dat door het mondje gaat... 

Advertentie-index 

Wereldhond 8io 

> 
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^^AÉriMMMMMI 
Nog geen jaar na de dood van tekenaar 
Charles M. Schulz wordt eer betoond aan 
de creaties die hij leven inblies: zoals 
Snoopy, misschien wel de beroemdste 
hond ter wereld. 

KNJ-post 820 
Moderne filatelie in optima forma: in dit 
nummer worden de 'PTT Post '-stempels 
die tijdens de kerst- en nieuwjaars
periode zijn ingezet in kaart gebracht. 

Toptweetal 846 
Sjors & Sjimmie? Een duo waar Nederland 
trots op kan zijn, ook al moeten we de 
wortels van de strip in Amerika zoeken. 
Wat beeldde ontwerper Harald Slaterus 
nu eigenlijk af? 

Ackermann 788 
ApeldoornsePostz.handel, De 872 
Auckland City Stamps 872 
Auf der Heide 803 
Bijl, van der 878 
Boeier, De 86i 
Booklets International 798 
Boomstamps 798 
Bredenhof 879 
Brouwer Philatelist 851 
Collect-A-Rom 809 
Collectors International 827 
Davo 880 
Dieten, van 789 
Dutchstamp 851 
Europost De Dieze 791 
Gilze, Postz.handel 851 
Globe, De 861 
Hapotel 802 
Herscheit, Ron 851 
Hertog, Karelden 797 
Hoekstra 808 
Holland Glorie 854-855 
Hollandse Postz. & Muntveiling, De 857 

Huls 802 
Invet 798 
Karssen 805 
Kienhorst 851 
Leopardi 819 
Lindner 808 
Lodder 808 
Lodewijk 876 
Lokven, van 851 
Luxemburg Post 811 
Meinhardt 83g 
Nederlandsche Postz.veiling, De 786 
Nijmeegse Postzegel-en Munthandel 815 
Nijs, De 877 
NVPH Handelaren 872 
Overijsselse Postzegelveiling 845 
Philapost 787 
Phine 803 
Postbeeld 815 
Postmerk 851 
Postzegel Partijen Centrale 832-833 
Postzegelhoes, Het 798 
Postzegelkrant, De 802 
Quirijns Amsterdam 798 

Rietdijk 803 
Ruiter, De 861 
Safe Nederland 857 
Schoming 802 
Smits Philately 796 
Spanjersberg 861 
Spijkman 876 
Stanley Gibbons 815 
Steltzer, Rudolf 861 
Tieman, Willem 792-795 
Trefpunt, Het 872 
Venrayse Postz.handel, De 857 
Verzamelend Nederland 815 
Vliet, van 802 
Wien 802 
Wiggers de Vries 790 

799 

http://www.pii.iatehe.demon.nl


PORT-BETAALDZEGEL 
NUMMER DRIE... 

Postueruoerkrant van no
vember (jaargang 2000/ 
11) meldt dat er dit jaar 
een decemberzegel voor 
mailitifls komt. Het gaat 
om een 'port-betaaldze-
gel', bestemd voor bin
nenlandse partijenpost. 
De gebruiksperiode van 
de zegel loopt van 28 no
vember jl. tot en met 6 ja
nuari 2001. Misschien 
hebt u dus al post ont
vangen die is gefrankeerd 
met deze nieuwe 'zegel'. 
Dat het woordje 'zegel' 
tussen aanhalingstekens 
komt omdat het niet om 
een echte postzegel gaat 
(zie het artikel van de 
heer F.S.J.G. Hermse in 

het novembernummer 
2000 van Filatelie). 
In een mailing met recla
me voor de kortingzegels 
van 2000, gericht aan 
particuliere gebruikers, 
heeft PTT Post de nieuwe 
'port-betaaldzegel' ook 
gebruikt. 

liliTAAI-n 
PTTPIIST 

PTT POST STAPT OP 1 JULI OVER OP 
DUBBELE WAARDE-AANDUIDINGEN 

Op de Nederlandse ze
gels die tussen i juli en 31 
december 2001 uitkomen 
zal PTT Post dubbele 
waarde-aanduidingen 
(guldens en euro's) zet
ten. Volgens PTT levert 
deze maatregel een bij
drage aan de soepele 
overgang van frankering 
in guldens en centen naar 
die in euro's. Postzegels 
van na 1976 die waarden 
in uitsluitend guldens 
vermelden blijven nog 
geldig tot I juli 2002. 
Door over te stappen op 
een 'dubbele waarden' 
sluit PTT zich aan bij de 
afspraak dat de detail
handel in Nederland van

af juli 2001 dubbel zal 
prijzen. De afspraak werd 
gemaakt in het Nationaal 
Forum voor de introduc
tie van de euro. 
Vanaf januari 2002 zal 
PTT Post worden postze
gels uitsluitend van waar
den in euro's voorzien. 
Postzegels met uitslui
tend guldenswaarden 
zijn vanaf I juli 2002 niet 
meer geldig. Vanaf dan 
kan de klant die postze
gels omruilen tegen post
zegels in eurowaarden; 
de 'inruilperiode' loopt 
tot januari 2003. De tarie
ven in eurocenten zullen 
pas in een later stadium 
worden vastgesteld. 

BOEKENLAND EN SHERATON & PEEL ZIJN 
VERHUISD NAAR ROOSENDAAL 

René Hillesum Filatelie, 
het bedrijf dat de veiün-
gen van Boekenland tn She
raton & ft^/organiseert, 
is verhuisd van Gouda 
naar Roosendaal. Het be
drijf heeft in laatstge
noemde plaats een groter 

pand betrokken aan de 
Vijfhuizenberg nummer 
165. Voor wie schrijven of 
bellen wil: het postadres 
is Postbus 170, 4700 AD 
Roosendaal en het tele
foonnummer 0165-
527194-

LIMPHILEX XXXI EN 
RAJA2000 GESLAAGD 

Op 21 en 22 oktober 
werd in de Philips van 
Horne Scholengemeen
schap in Weert de post
zegeltentoonstelling 
RAJA 2000/LimphilexXXXI 
gehouden. De expositie, 
die in het teken stond van 
het 50-jarig bestaan van 
Filatelica Weert, werd ge
opend door de burge
meester van Weert, drs. 
C. Majoor. 
RAJA 2000/LmphilexXXXI 
was een tentoonstelling 
in categorie 3 die bijna 
honderd inzendingen 
omvatte, verdeeld over 
340 kaders. Er werden 85 
inzendingen door de jury 
beoordeeld, een aanbod 

dat door de filatelistische 
scherprechters als 'ver
rassend en verkwikkend' 
werd omschreven. Bij de 
éénkaderinzendingen 
werd driemaal goud, 
tienmaal zilver en elf-
maal brons toegekend. In 
de competitieklasse was 
de medaille-oogst als 
volgt: 29X verguld zilver. 

9x groot zilver, i6x zilver, 
I2X verzilverd brons en 
15X brons. 
Het bestuur van de orga
niserende vereniging was 
na afloop bijzonder te
vreden over het evene
ment. Men heeft het vaste 
voornemen om over vijf 
jaar weer een tentoon
stelling te organiseren. 

ERIK BOERE IN 
ASCAT-BESTUUR 

De Nederlandse soft-
ware-ontwerper en uitge
ver van digitale postze-
gelcatalogi Erik Boeré is 
benoemd in het Executive 
Committeevan de ASCAT. 
De ASCAT is de overkoe
pelende organisatie van 

uitgevers van postzegel-
catalogi en filatelistische 
bladen. Ook 'Filatelie' is 
lid van de ASCAT. Binnen 
de ASCAT wordt bekeken 
of het mogelijk is tot de 
publicatie van een we
reldcatalogus op DVD te 
komen. De expertise van 
Boeré kan daarbij stimu
lerend werken. 

OUDERENPOSTZEGELS ZIJN VOORTAAN 
WEER ZOMERPOSTZEGELS 

Het Fonds Zomerpostze-
gels gaat zijn werk onder 
een nieuwe naam voort
zetten: Nationaal Fonds 
Ouderenhulp. Deze nieu
we naam werd onlangs 
door de voorzitter van ge
noemd fonds, Beelaerts 
van Blokland, geïntrodu
ceerd; dat gebeurde - heel 
toepasselijk - op de 50-
plusbeurs in Utrecht. 
Vreemd genoeg gaat de 
naamswijziging van het 
fonds ook gepaard met 
een wijziging van de toch 
heel goed bij de naam van 

ZOMERPOSTZEGELS 

het fonds passende Ou-
derenpostzegels. De 
naam Ouderenpostzegels 
is nu ingewisseld voor de 

vroegere naam: Zomer-
postzegels. In een toelich
ting zegt het Nationaal 
Fonds Ouderenhulp dat 
de naam Zomerpostzegel 
een positieve uitstraling 
heeften bij het publiek 
nog steeds een bekende 
klank heeft. 
Eind april van het ko
mend jaar zullen er weer 
nieuwe Zomerpostzegels 
verschijnen. De zegels 
brengen dankzij hun toe
slag miljoenen guldens 
op. Van die opbrengst 
gaat jaarlijks drie m.iljoen 
naar honderden projec
ten voor hulpbehoevende 
ouderen. 

Nederlandse automaatstroken in drie uerschillcnde uitvoerintjen; geheel rechts de allernieuwste. 

Het nicuuJe bedrijfspand uan Boekenland en Sheraton lä> Peel. 

DE COMEBACK VAN 
DE AUTOMAATZEGEL 

Sinds 28 augustus loopt 
in de postkantoren van 
Meppel, Gouda en Ros
malen een proef met een 
oude bekende: de Neder
landse automaatzegel. 
We danken die weten
schap aan een bericht uit 
de Postvervoerkrant, ons 
toegezonden door de 
heer F.S.J.G. Hermse uit 
Sittard. 
De noviteit zit 'm in het 
feit dat de waarde-aan

duiding met behulp van 
een printer op de basis-
automaatzegel wordt 
aangebracht. Brieven en 
pakjes worden op een 
weegschaal gelegd, waar
na de verzendgegevens 
(brief, pakket, binnen- of 
buitenland) worden inge
toetst. Vervolgens rolt er 
automatisch een zegel 
van de juiste waarde uit 
de printer. 
In het geval van auto
maatzegels die bestemd 
zijn voor pakketten wordt 
ook een barcode ge^nnt. 

Onze trouwe lezer de 
heer J.H. Avis meldt dat 
de waarde-aanduiding 
duidelijk afwijkt van wat 
we tot dusver gewend wa
ren. Niet alleen is er een 
geheel ander lettertype 
gebruikt, maar ook is de 
notatie, met name op het 
punt van de 'voorloop
nullen', gewijzigd (bij
voorbeeld 5 cer^tm plaats 
van 000^ cent). 
De hierboven getoonde 
afbeeldingen werden 
door de heer Avis ter be
schikking gesteld. 



NIEUWE POSTZEGELKRANT OP HET 
INTERNET: WWW.POSTZEGELEN.NL 

Postzegelhandel C. de 
Vos uit Arnemuiden is 
gestart met een postze
gelkrant op Internet. De 
krant geeft actuele infor
matie voor filatelisten en 
meldt nieuwe uitgiften en 
fdatelistische activitei
ten. Er wordt informatie 

verstrekt over gewone en 
gespecialiseerde vereni
gingen in Nederland. Er 
is verder een rubriek voor 
beginnende verzamelaars 
op de site te vinden. Wie 
eens een kijkje wil nemen 
tikt het volgende adres 
in: www. postzegelen.nl. 
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DE POSTZEGELKRANT 

VOOR U GELEZEN! 

MVC HEEFT NIEUW 
HOOFD COLLECTIES 

In oktober jl. is de heer 
drs. S.C.P. (Bas) Kreuger 
bij het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag in dienst getreden 
als hoofd collecties. 
Daarmee heeft het mu
seum weten te voorzien 
in die vacature die op i 
augustus van dit jaar ont
stond toen het vorige 
hoofd collecties, drs. 
C.F.e.G. (Charles) Bois-
sevain, de functie van 
conservator aanvaardde 
bij het JVlaritiem Museum 
in Rotterdam. 
Bas Kreuger studeerde 
kunstgeschiedenis en 
werkte in een aantal ver
schillende musea. Tot 
voor kort was hij hoofd 
collecties en adjunct-di
recteur van het Militaire 
Luchtvaartmuseum in 
Soesterberg. 

RUSSISCHE OPDRUKZEGELS VAN ALTAJ EN 
ST. PETERSBURG ZIJN NIET ILLEGAAL 

In 'Filatelie' van oktober 
jl. werd op pagina 695 
een overzicht gepubli
ceerd van landen die 'ille
gale postzegelemissies' 
uitbrengen. Een waar
schuwing van de Wereld
postvereniging UPU en 
de uitgeversorganisatie 
ASCAT lag aan de basis 
van dat bericht. 

Links St Petersburg, rechts Altaj 

Het blijkt nu dat we dat 
bericht op althans twee 
punten moeten herroe
pen: de zegels van Altaj 
en St. Petersburg werden 
er ten onrechte in zwart 
gemaakt. We danken 
deze wetenschap aan het 
blad Oost Europa Filatelie 
van november jl., waarin 
een voorwoord is te vin
den van redacteur Jan 
Jansen. Hij schrijft dat 
het in de twee genoemde 
gevallen om Russische 
zegels gaat die plaatselijk 
werden voorzien van een 
opdruk; dit omdat de uit 
de hand gelopen inflatie 
daartoe noopte. De ze
gels zijn achteraf door de 
autoriteiten in Moskou 
gelegaliseerd en horen 
dus niet in het rijtje thuis 
dat we in ons oktober
nummer doorgaven. 

ONBEKENDE STROOK 
TOCH ERG GELIEFD 

Ze duurde maar drie da
gen en er waren relatief 
weinig filatelisten die van 
haar bestaan op de hoog
te waren: de postzegel
tentoonstelling die eind 
februari onder de titel 
Dcuxième Biennale in de 
Franse hoofdstad Parijs 
werd gehouden. Voor 
verzamelaars van auto
maatstroken was het be

slist een interessante ex
positie, want er waren 
speciale stroken ter gele
genheid van het jaar 
2000. Er waren slechts 
drie automaten opge

steld. Ook het aantal 
stroken dat de verzame
laars mochten 'trekken' 
was beperkt; wie op de 
eerste dag driemaal aan 
de beurt kwam had ge
luk, zo meldt Michel 
Rundschau, dat er ter ver
gelijking op wijst dat tij
dens Philexfrance gg vijf 
automaten tien dagen 
lang stroken spuwden. 
Onnodig te zeggen dat de 
Biennale-stroken nu erg 
gezocht zijn. 

COLLECT CLUB VERRAST TROUWE KLANTEN 
MET BIJZONDER POSTZEGELMAPJE 

Medio november kregen 
trouwe klanten van de 
Collect Club in Groningen 
(voorheen De Verzamel-
service, daarvóór de Fila-
telistische Dienst) een 
verrassing in de bus: een 
bijzonder mapje, getiteld 
150 Jaar Postzegels m Neder
land. In een begeleidende 
brief laat Ruud de Jong, 
directeur Consumenten
markt van PTT Post, we
ten dat het mapje uitslui

tend wordt aangeboden 
aan mensen die in het 
jaar 2000 een bestelling 
bij de Collect Club hebben 
geplaatst. 
Het mapje biedt plaats 
aan de drie blokjes die ter 
gelegenheid van het hon-
derdvijftigjarig bestaan 
van de Nederlandse post
zegels zullen uitkomen. 
Eén van die blokjes is in
middels al verschenen; 
dat zit dan ook in het 

speciale mapje, voorzien 
van een speciaal stempel 
dat niet op andere wijze 
beschikbaar is geweest. 
PTT Post heeft de mailing 
van het cadeautje ge
bruikt om er meteen ook-
de catalogus Cadeau Spe
cial 2000 mee te versprei
den. Het gaat om een ver
koopfolder met - over het 
algemeen erg dure - pro
ducten. Zo kost een velle
tje gewijd aan de Disney
film 'loi Dalmatiërs' 
f12.50 (ooit voor minder 
dan een daalder te koop 
geweest bij de firma Vis
ser in Dordrecht) en 
wordt voor de twee Ne
derlandse internerings
zegels (postfris en met 
certificaat) de volle cata
logusprijs van f 1.250.-
gerekend. Dubieus zijn 
de aanbiedingen van 
'postzegelproeven', zo
genoemde progressive 
proofs, drukuitschot dat 
nooit de drukkerij had 
mogen verlaten (prijzen 
van f5g.-tot f295.-). 
U bent dus gewaar
schuwd. 

PRIMEUR OP ENGELSE MILLENNIUMZEGEL: 
HAND VAN LEVENDE PERSOON VAN 7 JAAR 

Het is vast een primeur: 
een zevenjarig Engels 
jongetje is afgebeeld op 
een zegel van 45 p., ge
wijd aan het Millennium 
Pointm Birmingham. Dat 
hij daarmee - met uitzon
dering van de leden van 
het koninklijk huis - de 
enige levende persoon is 
die op een Engelse post
zegel terecht is gekomen 
is op zich al bijzonder. 
Nog opvallender is dat hij 
slechts gedeeltelijk op de 
zegel staat: de zegel 
toont een röntgenopna-
me van zijn rechterhand, 
die een computermuis 
omklemt. Het jongetje 
heet Joseph Spree en de 

opname is gemaakt in 
het genoemde Millennium 
Point, een soort museum 
gewijd aan de zegenin
gen van techniek en we
tenschap. 

PRIMEUR OP FILATELIEBEURS: PTT POST 
VERKOOPT SCHAPVERPAKKINGEN 

Wie de schapverpakkin
gen en mailersvan PTT 
Post verzamelt ('Filatelie' 
noemt ze meestal 'hang-
zakjes' of'hangboekjes') 
weet dat dit materiaal 
normaal gesproken al
leen in de postkantoren 
verkrijgbaar is. De Collect 
Club in Groningen heeft 
de schapverpakkingen 
niet in zijn assordment 
opgenomen. Omdat er 
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toch veel vraag naar de 
zakjes en boekjes blijkt te 
bestaan heeft PTT Post 
besloten dat materiaal op 
een aantal beurzen te ver
kopen. 
De primeur gaat naar De 
Filateliebeurs, die zoals al
tijd weer eind januari zal 
worden gehouden. Op de 
beurs is PTT Post met een 
stand aanwezig en in die 
stand zullen ook schap
verpakkingen te koop 
zijn. Het gaat overigens 
niet om een compleet as
sortiment - dat zou prak
tisch gezien vrijwel on
mogelijk zijn - maar PTT 
Post heeft wel beloofd 
met een 'divers aanbod' 
te komen. 
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PiANK 
In deze rubriek worden 
meestal 'papieren pro
ducten' (catalogi, hand
boeken etc.) besproken. 
Ditmaal gaat het echter 
om 'digitale publicaties' -
lees CD/ROM's - zodat de 
kop hierboven enigszins 
misplaatst is. 
Het is heel knap dat de 
firma Software Generation 
uit Alphen aan den Rijn 
er nog steeds in slaagt de 
titel Postzegels Neder
land en Overzee te conti
nueren. Het 'vreedzame 
geweld' van de NVPH 
(die een vergelijkbare 
CD/ROM gratis meele
verde bij de papieren 
NVPH-catalogus van 
2000) heeft kennelijk niet 
verhinderd dat het Al-

phense product verder 
ontwikkeld werd. 
Het gaat om alweer de 
vijfde edite van deze po
pulaire CD/ROM. De in
houd van het zilveren 
schijfje is in de afgelopen 
jaren steeds verder ver
breed. Behalve rubrieken 
en artikelen die ook op 
CD/ROM's van concur
renten te vinden zijn tref

fen we ook nog andere 
gegevens aan. Zo be
steedt de CD/ROM van 
Sojtiuare Generation onder 
meer aandacht aan post
zegels, blokken, velletjes, 
postzegelmapjes, postze
gelboekjes, eerstedagen-
veloppen, eerstedagbla-
den, briefkaarten, punt-
stempels, ECU-brieven 
en telebrieven. Nieuw is 
de vermelding van com
binaties uit boekjes, ver-
huiskaarten en hang-
boekjes. De CD/ROM is 
bijgewerkt tot september 

Een tweede titel uit de 
Sojtioare Generation-reeks 
die aandacht verdient is 
Indonesië en Republiek 
Suriname. De titel, die 
aan zijn tweede editie toe 
is, vormt in feite een logi
sche aanvulling op de 
hiervoor besproken CD/ 
ROM: de opgenomen 

emissies zijn immers een 
'vervolg' op de zegels die 
op de CD/ROM van Ne
derland en Overzee zijn 
vastgelegd. 
Ten opzichte van de eer
ste editie is het zoge
noemde themaregister 
verder uitgebreid. Daar
naast zijn uiteraard alle 
nieuwe zegels en blokken 
toegevoegd. Voor het 
eerst zijn op deze CD/ 
ROM afbeeldingen van 
de meeste eerstedagenve-
loppen van Indonesië op
genomen. Net zoals bij 
de eerste editie het geval 

was gaat het om een col
lectiefproduct van de fir
ma's Zonnebloem en 
Sojtuiare Generation. 

Hoewel ze buiten het be
stek van een blad als 'Fi
latelie' vallen melden we 
toch ook nog even het be
staan van de CD/ROM 
Munten en Papiergeld 
Koninkrijk der Neder
landen, een geheel nieu
we catalogus die in sa
menwerking met de Ne
derlandse Vereniging van 
Munthandelaren werd 
geproduceerd. 

Systeemeisen uoor alle CD/ROM's: 
Pentium PC, 32Mb intern, Win-
dou;s gs/gS/NT, VGA- of SVGA-
monitor, 8Mb urije schijjruimte, 
CD/ROM-driue, muis. Prijzenr 
Nederland & Overzeef^g.go; In-
donesiê& Surinameƒ4g.90,■ 
Muntcn en Papier̂ eld ƒ 5 g .go. 
Verkrijgbaar bij de Vokhandel Fi
latelie. Inlichtingen: Sojtujare Ge
neration, telefoon 0172-492747, 
Internet UJUJU;.collert-a-rom.nl. 

m ïdkftitlltt Philatelie 
wmm alk lezm 

De Postzegelkrant - www.postzegelen.nl 
De grootste met veel rubrieken: aktueel, vraag en 
aanbod, nieuwe uitgiften, voor u gelezen, speciale 
aanbiedingen, handelaren, prijsquiz en veel meer. 

Mancolij st met laagste prijs-garantie. 
Nieuw op Internet!!!! 

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

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

databasekaarten, verzamelingen 
nederland enz. 

C.H. Hijdendaal 
F. Bols t raa t 8, 6415 TS Hee r l en 
045-5728474, 06-51068682 
w w w . b r u n s s u i n . n e t / ~ h a p o t e l 
e m a i l : h a p o t e l @ b r u n s s u m . n e t 

POSTZEGEL- EN PARTIJENHANDEL 

VAN YLMT 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen in binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzamelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partij-
en etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan. Met ons aanbod van nneer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en loge 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vrijblijvend onze 
maandelijkse voorraadlijst aan, of breng een bezoek aan: 
PZH Fa. V a n VLIET Geopend woe.-vr.l 1.00-17.00 fiY'ffm 

zat. 11.00-16.00 Molecatenlaan 16 b 
7339 I M UGCHELEN (Apeldoorn 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 Email VWLIETUG@WXS.NL 
Website: www.pzh-vanvliet.nl 

S02 

KILOWAAR MET VEELAL 1997/1998 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering + hoge waarden 
Skandinavië: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk : grote variatie + hoge waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië : veel nieuw en hoge waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 

Prijswijzigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 75,00 + ƒ 5,00 porto / Orders boven ƒ 75,- portovrij 

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op; 
Giro rek.nr 7832196 of SNS bank rek.nr 82.19.07.581 

Levering onder rembours + ƒ 12,50 porto Fllatellstische frankering 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

100 gr 
18,00 
28,00 
16,00 
21,00 
14,00 
55,00 
10,00 
19,00 

16,00 

250 gr 
42,00 
66,00 
37,50 
52,00 
32,00 

130,00 
22,00 
38,00 

20,00 
40,00 
15,00 

i k g 
150,00 
240,00 
135,00 
180,00 
120,00 

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 
50,00 

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

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

Postzegelhandel 'Wien' 
• postfrisse motiefzegels, 

(gratis prijslijsten met Michel -nummers) 
• zichtzendingen thematische poststukken 

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

http://www.postzegelen.nl
http://www.brunssuin.net/
mailto:hapotel@brunssum.net
mailto:VWLIETUG@WXS.NL
http://www.pzh-vanvliet.nl
mailto:wien@chello.nl
http://www.wien.nl


NIEUWE MICHEL 
EDIT IES 

zojuist verschenen: 

Zuid Amerika 2001, Overzee deel 3 ƒ104,-
Junior Duitsland 2001 in kleur ƒ 25,-
Handboek Klaucke Stempels 3e editie ƒ 95,-
kleurengids, 37e sterk verbeterde ed. ƒ 58,-
Handboek Plattenfehler Brustschild ƒ 95,-
Michel Rundschau jaarabonnement 2001, 
12 nrs. franco ƒ 69,95 
Dit blad, dat sinds enige tijd geheel in kleur is 
uitgevoerd, geeft maandelijks aanvulling op alle 
Michel catalogi, gehele wereld. 
Opbergmap voor 1 jaargang Rundschau ƒ 25,-
Michel Soft Duitsland compleet, 6 CD's, 
nieuwste versie 5.0 ƒ 93,-
Michel Soft Spoorweg Europa ƒ 62,-

auf der heide 
Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 030 6933011 postgiro nr 1700 

5g 
HANDELSONDERNEMING i P l i IMPORT-EXPORT 

Groothandel in Filatelistisctie en Numismatische artikelen - Fabrikant FILI-SAFE 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
Kerkstraat17 - 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 19 455 801 

DAVO' HARTBERGER - HAWID - IMPORTA - KABE - LEUCHTTURM - LINDNER - MICHEL - SAFE - SCHAUBEK - UNIE - WERT 

SCHAUBEK sterk in kwaliteit 
en ... uitgebreid! 

OOST-EUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUID-AM ERIKA, 

verzamei het in SCHAUBEK! 
Nieuwe staten zoals Wit-Rusland, 
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! 

1919 2000 

Rietdijk 
Postzegels 
verkopen 

* Wilt u de hoogst mogelijke prijs? 

* Wilt u eerst een gratis taxatie voordat 
u een beslissing neemt? 

* Wilt u een hoog renteloos voorschot? 

* Wilt u profiteren van onze 81-jarige 
ervaring en opgebouwde reputatie? 

* Wilt u een uiterst correcte behandeling 
en discrete afhandeling? 

Bel dan Rietdijk ! 

070-3647957 
njdens onze Grote Najaarsveiling zijn 
weer diverse records gebroken! In de 
volgende uitgave van het maandblad 

komen we hier op terug. 

J.K. RIETDIJK BV 
Postzegel- en Muntenveilingen sinds 1919 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 

Londen, 2514 GC Den Haag 
Tel. 070-3647957 rWri 

;̂7 Fax 070-3632893 | | p { 
E-Mail rietdijk.auctions@tip.nl ^ l ^ 
Internet: www.tip.nl/users/rietdijk.auctions 

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

Het thema van de kor
tingzegels van dit jaar is -
zoals PTT Post het uit
drukt - 'dicht bij de bele
ving van Kerstmis en 
Nieuwjaar gehouden'. Bij 
het bepalen van dat the
ma werd rekening ge
houden met de ervarin
gen van de afgelopen 
jaarwisseling: aanvanke
lijk zag het er naar uit dat 
die met veel tamtam aan
gekondigde millennium-
wissel zou leiden tot 
spectaculaire eindejaars-
feesten, maar uiteindelijk 
bleek dat men veel meer 
belang hechtte aan een 
'intieme' viering met fa-
mile en vrienden, in een 
sfeer van gezelligheid en 
met als doel 'tot rust te 
komen'. Voor PTT Post 
was die ervaring aanlei
ding om bij de kortingze
gels van 2000 bewust in 
te haken op de onderwer
pen warmte, gezelligheid 
en feest, verbonden door 
het element licht, waarbij 
het niets uitmaakte of het 
daarbij om knus kaars
licht ging danwei om 
schitterend feestlicht. 
Wat verder opvalt is dat 
de zegels in verschillende 
technische verschijnings
vormen beschikbaar zijn. 
Zoals gebruikelijk zijn de 
kortingzegels ook dit jaar 
weer verkrijgbaar in vel
letjes van 20 zegels (prijs 
van het velletje f 12.-), 
maar daarnaast zijn er 
ook mailers van 60 zegels 
(f36.-) en - uitsluitend 
voor de zakelijke markt -
rollen van honderd ze
gels (f60.-) te koop. 
Wie een mailer koopt 
krijgt van PTT Post een 

presentje (in het jargon 
van de organisatie een 
premium geheten): een 
muziek-CD die - waar
schijnlijk om het gezel-
ligheidsthema geen ge
weld aan te doen - gevuld 
is met nogal oubollige 
kerstliedjes. 

Afbeeldingen 
Om het door PTT Post 
gekozen thema zo veel 
mogelijk te volgen ging 
de ontwerper uit van een 
aantal uiteenlopende de-
cembertaferelen. De 
twintig zegels geven een 

kijkje in het dagelijks le
ven in de feestelijke 
kerst- en nieuwjaarspe
riode. Met winterse tafe
relen borduurt Jongema 
voort op het genre in de 
Hollandse schilderkunst. 
De tekeningen zijn snel 
getekend, met waterverf 
ingekleurd en daarna op 
de computer tot felle 
kleuren verwerkt. 
Wie de zegels inmiddels 
heeft gekocht zal hebben 
gezien welke opmerkelij
ke Jinishing touch is ge
bruikt om dat effect nog 
te verhogen, namelijk de 

'zilveren schitteringen' 
die verspreid over het vel
letje zijn toegepast. Een 
deel van het 'geheim' zit 
hem in het toegepaste 
postzegelpapier: dat is 
glänzender dan we ge
wend zijn. De ontwerper 
koos voor een soort die 
de schittering die de ze
gels nodig hadden het 
beste zou weergeven. De 
gekozen soort staat be
kend als Zanders papier; 
het is postzegelpapier dat 
in Nederland nooit eer
der is gebruikt voor een 
emissie. 

Decemberzegeis 2000 
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2 JANUARI 2001 : 
TWEE DUBBELTJES 

Op 2 januari 2001 geeft 
PTT Post een postzegel 
uit met de nogal onge
bruikelijke waarde 20 
cent. Het gaat om een 
'bijplakwaarde', die kan 
worden gebruikt om 
eventueel overgebleven 
kortingzegels van 2000 te 
kunnen opgebruiken. 
De nieuwe zegel levert 
samen met een korting
zegel een frankeerwaarde 
van tachtig cent op, het 
tarief voor een binnen
landse brief tot 20 gram. 
Misschien aardig om te 

weten: de 'twee-dubbel
tjeszegel' is een van de 
weinige Nederlandse 
postzegels (zo niet de 
enige) die in het jaar 2001 
in 'ouderwetse' vellen 
van honderd en met al 
even 'ouderwetse' syn
thetische gom zal wor
den uitgegeven. 

Afbeelding 
De 'twee-dubbeltjesze
gel' sluit als het om de 
vormgeving gaat uitste
kend aan bij de korting
zegels van 2000. De ver
klaring is heel eenvou
dig: niet alleen gaat het 
hier om een echte aanvul

lingswaarde in de stijl 
van de kortingzegels van 
eind vorig jaar, maar bo
vendien werd voor het 
ontwerp van deze postze
gel dezelfde graficus. 
Marten Jongema uit Am
sterdam, ingeschakeld. 
Op de zegel zal een war
me, nachtblauwe hemel 
te zien zijn waarin de 
maan op speelse wijze is 
verwerkt: de sikkel vormt 
de 'c' van cent. 

Ontwerper 
Marten Jongema, ont
werper van de kortingze
gels van 2000, is de ont
werper van deze aanvul-

üngswaarde. Nadere bij
zonderheden over deze 
graficus vindt u bij de be
schrijving van de korting
zegels van 28 november, 
die u hierboven aantreft. 

Overige bijzonderheden 
De 'twee-dubbeltjesze
gel' is tot uiterlijk i juli 
2002 op de Nederlandse 
postkantoren en op een 
speciale website (adres: 
UJUJU).postshop.nl) te koop. 
De zegel is geldig voor 
gebruik tot en met 30 
juni 2002. 
Er werden door Joh. En
schedé 8 miljoen exem
plaren gedrukt. 

Ontwerper 
Volgens PTT Post is eerst 

! het thema voor de kor
tingzegels van 2000 vast
gesteld en is men pas 
toen, met dat thema in 
het achterhoofd, gaan 

j zoeken naar de juiste 
' ontwerper. Daarbij was 

van belang dat er niet zo
zeer een zegelontwerper 
pur sang werd gezocht, 
maar iemand die werk 
kon leveren dat geschikt 
zou zijn om ook te ge
bruiken in de verschillen
de onderdelen van de 
campagne die de korting
zegels begeleidt. 
Bij de afdeling Kunst en 
Vormgeving van PTT Post 
behoefde men niet lang 
na te denken: vrijwel me
teen viel de naam van 
Marten Jongema, een 
ontwerper die werk levert 
met een aansprekend 
vorm- en kleurgebruik. 
Jongema (1951) volgde de 
opleiding van de Acade
mie voor Beeldende 

' Kunst in Enschede en 
studeerde daarna Kunst
geschiedenis aan Univer
siteitvan Amsterdam. Hij 
werkt als zelfstandig ont
werper. Hij ontwierp de 

' Nederlandse Europaze
gels van iggi en de Kin
derpostzegels van 1996. 
Van de eerstgenoemde 
emissie werd de zegel 
van 55 cent in Italië be
kroond met de Assiago-
prijs 1992 voor de beste 
Europese postzegel. 

Overige gegevens 
De kortingzegels worden 
zijn nog tot 6 januari 
2001 te koop. U kunt ze 
tot die datum op uw 
kerst- en nieuwjaarspost 
tot 50 gram gebruiken. 
Daarna zijn ze als gewo
ne postzegels bruikbaar, 
uiteraard tegen de nomi
nale waarde van 60 cent 
(als u ze op een gewone 
brief plakt moet u dus 
met 20 cent bijfranke-
ren). 
Er zijn 9.5 miljoen velle
tjes gedrukt (190 miljoen 
zegels), 1.6 miljoen mail
ers (96 miljoen zegels) en 
100.000 doosjes met rol
len van honderd zegels 
(10 miljoen zegels). In to
taal zijn dus 296 miljoen 
zegels gedrukt. 
De zegels zijn verkrijg
baar op het postkantoor; 
u kunt ze ook bestellen 
op de speciale website 
van PTT Post (adres: 
u)U)u). posts hop. nl). 

http://postshop.nl


HET ADRES! M.W. KARSSKN 
ALTIJD DE VOORDELIGSTE 

NEDERLAND L POSTFRIS LUXE 
ALLEEN DEZE MAAND GRATIS ATTENTIE TER WAARDE VAN ƒ 125,-

BIJ AANKOOP VAN ƒ 500 OF MEER 

POSTFRIS 
frankeerzegels 
30-33 ƒ 1495,-
30b-33a ƒ 275,-
34-44 ƒ 9250,-
45-48 ƒ 7500,-
49 ƒ 1275,-
50-55 ƒ 67,-
56-76 ƒ 4400,-
61b-61c ƒ 1200,-
81 ƒ 99,-
82-83 ƒ 30,-
84-86 ƒ 750,-
87-89 ƒ 45,-
90-101 ƒ4250,-
102-103 ƒ 249,-
104-105 ƒ 975,-
106 ƒ 9,-
107-109 ƒ 315,-
110-113 ƒ 24,-
114-120 ƒ 82,-
121-131 ƒ1495,-
132-133 ƒ 269,-
134-135 ƒ 105,-
136-138 ƒ 240,-
139-140 ƒ 27,50 
141-143 ƒ 30,-
144-148 ƒ 95,-
149-162 ƒ 1375,-
163-165 ƒ 675,-
166-168 ƒ 22,-
169-176 ƒ 18,-
177-198 ƒ 965,-
199-202 ƒ 34,-
203-207 ƒ 65,-
208-211 ƒ 34,-

POSTFRIS 
frankeerzegels 
212-219 
220-223 
224 
225-228 
229-231 
232-235 
236-237 
238-239 
240-243 
244-247 
248-251 
252-255 
256 
257-260 
261-264 
265-266 
267-268 
269 
270-273 
274-277 
278 
279-282 
283-286 
287-288 
289-292 
293-295 
296-299 
300-304 
305-309 
310-312 
313-317 
318-322 
323-324 
325-326 

ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 

195,-
47,-
60,-
85,-
65,-
69,-

625,-
115,-
125,-
265,-
115,-
71,-
37,-

169,-
110,-
75,-
99,-
40,-

110,-
120,-

89,-
122,-
79,-
19,-
59,-
15,-
47,-
42,-
44,-
14,-
42,-
45,-
17,-
27,-

M.W. Karssen Koperwiek 20 cviik 
Email: villatelie(a),plannet.nl ABN/A 
Bestellingen a.u.b. schriftelijk of per 

MR( 3 481 
Email. Be 

POSTFRIS 
frankeerzegels 
327-331 ƒ 44,-
332-345 ƒ 28,-
346-349 ƒ 575,-
350-355 ƒ 38,-
356-373 ƒ 159,-
374-378 ƒ 14,-
474-489 ƒ 149,-
513-517 ƒ 15,-
518-533 ƒ 355,-
534-537 ƒ 1175,-
538-541 ƒ 13,-
542-543 ƒ 9,-
544-548 ƒ 15,-
550-555 ƒ 44,-
556-560 ƒ 72,-
563-567 ƒ 24,-
568-572 ƒ 27,-
573-577 ƒ 20,-
578-581 ƒ 24,-
583-587 ƒ 15,-
592-595 ƒ 62,-
596-600 ƒ 13,-
602-606 ƒ 20,-
607-611 ƒ 12,-
612-616 ƒ 17,-
617-640 ƒ 39,-
641-645 ƒ 25,-
649-653 ƒ 13,-
655-659 ƒ 17,-
661-665 ƒ 11,-
666-670 ƒ 15,-
671-675 ƒ 44,-
676-680 ƒ 11,-
681-682 ƒ 59,-

itelie")-8081 ZP Elburj 
078 878 Giro 4163000-
zoek na telefonische afsj 

POSTFRIS 
frankeerzegels 
683-687 ƒ 12,-
688-692 ƒ 11,-
702-706 ƒ 14,-
707-711 ƒ 15,-
715-719 ƒ 8,-
722-726 ƒ 12,-
738-742 ƒ 8,-
747-751 ƒ 9,-
rest 15%-20% 

roltanding 
0 

1-18 ƒ 1625,-
19-31 ƒ 499,-
32 ƒ 8750,-
33-56 ƒ 599,-
57-70 ƒ 295,-
71-73 ƒ 295,-
74-77 ƒ 165,-
78-81 ƒ 69,-
82-85 ƒ 145,-
86-89 ƒ 74,-
90-93 ƒ 142,-
94-97 ƒ 134,-
98-101 ƒ 125,-

• deze aanbieding beslaat 
slechts een fractie van 
onze voorraad Nederland. 

• korting voor handelaren 
en wederverkopers 

• ook zijn wij het adres 
voor inkoop 
Nederlandse postzegels. 

l. Fax/Tel. 0525 680148. 
Lid K.v.K. nr. 127300. 

)raak. (Geen winkel.) 
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon@xsdall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/~dz1ewon/flla/druktech.htm 

EERSTE 'AMPHILEX 2002'-BL0KJE 
(150 JAAR NEDERLANDSE POSTZEGELS) 

Op 10 oktober versche
nen er twee zegels in een 
(mini)blokje dat vooruit
loopt op het 150-jarig be
staan van de Nederlandse 
postzegel in 2002, het 
jaar waarin ook de inter
nationale postzegelten
toonstelling Amphilex 
2002 zal worden gehou
den. 

In de tabel vindt u de be
langrijkste druktechni-
sche bijzonderheden ver
meld. In aanvulling op 
die gegevens kan nog het 
volgende worden mede
gedeeld. 
Op het drulwel staan op 
alle vier de randen tussen 
de blokken snijlijnen; in 
de vier hoeken van het 

drukvel zijn dat steeds 
twee haaks op elkaar 
staande snijlijnen. 
Op de zijranden staan 
naast de rijen i, 3, 5 en 7 
paskruizen. Er is boven
aan één Brunner-balk ge
plaatst. Er staan krabbels 
ver rechts van blok 30 
(Jos, respectievelijk RK 
met Jos doorgekrast). 
Verder staat er een hori
zontale lijn ver rechts 
naast blok 26. 

150 jaar postzegels ƒ Amphilex 2002 
Bijzonderheden 

Druk van bet blokje: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren 
Kleuren en 
rasterhoeken 

Veïrandbijzonderbeden: 
Blolqes per drulcvel 
Zegels per blolqe 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvormnummers 

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

blokje van twee zegels van 80 cent 

JESP/vierkleurenofFset 
Mitsubishi/B(oven) 

I zwart 
2. magenta 
3- geel 
4 cyaanblauw 

Ri2o/45° 
11120/75" 
1^20/30° 
R120/15'' 

35 {7 rijen van 5 blokjes naast elkaar) 
2 
onbekend 
n V t 
10-10-2000 
nv t . 
met vermeld 

De La Rue/HS61630/7% 
fosforescent ofFsetpapier 
<-> (liggend)/Illq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2C / De La Rue 

Perforatie: 
Perfora tie/perforatiemaat kamperforaat 131/4 123/4 
Tanden hor /ver 24/16 
Doortanding blokjes o/d/o/d 

Accordering: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr 

ongeperforeerd / lojuh 2000 
onbekend 

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

POSTZEGELBOEKiE 
' 5 VOOR DE NATUUR' 

Op 10 oktober verscheen 
ook een postzegelboekje 
getiteld 'Vijf voor de Na
tuur'. Het gaat om boek
jes die gedrukt zijn bij 
Walsall Security Printers 
(zowel de zegelinhoud 
als de kaften). 
Om met de kaften te be
ginnen: die zijn door 
Walsall tweezijdig be
drukt in offset. Het druk
vel van de kaftjes beslaat 
drie rijen van zes 'staan
de' (of'hangende') boek
jes naast elkaar. Uiterst 
links op het drulwel is 
een verticale Brunner-
balk aangebracht. De 
kaften zijn net als de na
tuurzegels in zeskleuren-
ofifset gedrukt. Er is ge
bruik gemaakt van de 
kleuren zwart, cyaan

blauw, magenta, geel, 
rood en donkerblauw. 
Ook voor de zegelinhoud 
is gebruik gemaakt van 
ofifsetdruk. Voor kaft en 
zegels is lijnenraster loo 
toegepast. De rasterhoe
ken zijn 45 voor zwart, 75 
voor cyaanblauw, 15 voor 
magenta en o voor geel. 
De kleuren rood en het 
donkerblauw zijn niet ge
rasterd. 
Het drulcvel van de na
tuurzegels zelf beslaat 
vier verticale banen van 
elk acht boekjesinhou-
den. Op de bovenvelrand 
van het drukvel is een 
'Brunner-balk' aange
bracht. Het modelvel van 
de zegels, dat was geac
cordeerd op 17 augustus 
2000, was nog niet voor
zien van kamperforatie 
(i3'/'*:i25/4, 24 tanden ho
rizontaal, 16 tanden verti

caal). Op het modelvel 
zijn echter wel de fosfor-
balken aan de linkerkant 
van de zegels aange
bracht. 
Op alle velranden zijn 
tussen de boekjesinhou-
den snijlijnen aange
bracht. Op de rechtervel-
rand, ter hoogte van de 
boekjesrijen 6 en 7, staan 
enkele krabbels (LAY). 
Aan de tegenovergestelde 
kant IS een horizontale 
streep geplaatst. De toe
gepaste drukkleuren zijn 
zwart, cyaanblauw, ma
genta en geel. De druk-
richtingis B(oven). 
De boekjeskaften zijn 
voorzien van de barcode 
is +4864; het artikelnum
mer is 200938. De PTT 
houdt de automaatboek
jes-nummering aan en 
noemt dit boekje PB63. 
Het gebruikte postzegel-
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Bijzonderheden 

Druk van bet blokje: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren en 
rasterhoeken 

Veïrandbijzonderbeden: 
Blolqes per drul<vel 
Zegels per blokje 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvormnummers 

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

Perforatie: 
Perfora tie/perforatiemaat 
Tanden hor /ver 
Doortanding blokjes 

Accordering: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr 

blokje met zes verschillende 
zegels van 80+40 cent 

JBSP/vierkleurenofFset 
Mitsubishi/Otnder) 

1. zwart 1^20/45" 
2. magenta Rj2o/75° 
3. geel Ri2o/3o° 
4. cyaanblauw Ri2o/i5° 

20 (4 rijen van 5 blokjes naast elkaar) 
6 
onbekend 
n v t 
08-11-2000 
n.v t. 
met vermeld 

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

kamperforaat 131/4 .123/4 
24/16 
o/d/o/d 

ongeperforeerd /17 mei 2000 
onbekend 

© zooo Filatelie / R.C Bakhuizen van den Brink 

papier is niet-fosfores-
cent offsetpapier van Tul
lis Russell, voorzien van 
PVA-gom zonder dextri
ne (C2). De papierrich
ting is <-> (lengterich
tingvan de zegel). 
De coating van het zegel-
papier geeft onder de ul
traviolette lamp een vio
lette reactie die geen ver

band houdt met het feit 
of er in het papier witma
kers hebben gezeten of 
niet. De gomzijde rea
geert inert (geen witma
kers), maar dus op een 
andere manier dan 
coating aan de voorkant. 

mailto:dziewon@xsdall.nl
http://www.xs4all.nl/~dz1ewon/flla/druktech.htm


'NIEUWE' ROUWZEGELS IN MAILER VAN 50 
TWEE WEKEN TE VROEG VERKOCHT 

Behalve een blokje met 
twee Amphilex-zegels en 

een boekje met vijf na
tuurzegels verscheen er 

Rouwpostzegels (zelfldevend) 08-11-2000 
i Bijzonderheden 

• Druk van het blokje: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren: 
Kleur en rasterhoek 

Velrandbijzonderheden: 
Mailers per drukvel 
Zegels per mailer 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
Drukvormnumraers 

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

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

Accordering: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

mailer met vijftig zegels 
van 80 cent 

JESP; enkelkleurige offset 
Mitsubishi / B(oven) 

I. groen Ri2o/45'' 

3 (3 mailers naast elkaar) 
50 
200928 
achterzijde dichtgevouwen mailer 
10-10-2000 (ofF.)/27-og-20oo (onoff.) 
n.v.t. 
niet vermeld 

De La Rue/HSó 1530;/% 
fosforescent ofFsetpapier 
<-> (liggend); Illq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2C / De La Rue 

slitvorm ('pseudotanding') 
n.v.t. 
o/o/o/o 

ongestanst; 25 mei 2000 
onbekend 

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

tti^liy.ffMI'WÜ'illlHli'IWIIHI 
Bijzonderheden 

Druk van het blokje: 
Drukker/druktechniek 
Drukpers/drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren en 
rasterhoeken 

Velrandbijzonderheden: 
Mailers per drukvel 
Zegels per mailer 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Verkoopdatum 
Plaats verkoopdatum 
DruI<vormnummers 

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

Perforatie: 
Perforatie/perforaüemaat 
Tanden hor./ver. 
Doortanding blokjes 

Accordering: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

mailer met tienmaal drie 
verschillende zegels van 80+40 cent 

JESP / vierkleurenofFset 
Mitsubishi / B(oven) 

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

Ri2o/45° 
RJ20/75" 
RJ20/30'' 
Ri20/i5° 

4 (4 mailers naast elkaar) 
6 
201025 
achterzijde dichtgevouwen maller 
08-11-2000 
n.v.t. 
niet vermeld 

De La Rue/HS6 1630/7% 
fosforescent offsetpapier 
<-> (liggend) / Illq 
-45/45 
ja/ja 
nee/nee 
D2c / De La Rue 

slitvorm ('pseudotanding') 
n.v.t. 
o/o/o/o 

ongestanst / 8 augustus 2000 
onbekend 

[ ©2000^FiIateIie /R..C. Bakhuizen van den Brink 

KINDERPOSTZEGELS 2000 IN TEKEN 
VAN THEMA 'KIND EN AVONTUUR' 

Zoals elk jaar zijn ook in 
2000 in het kader van de 
Kinderpostzegel weer ze
gels met een toeslag uit
gegeven. Ze verschenen 
op 8 november. 
Dit jaar waren de Kinder
zegels voor het eerst niet 

meer in loketvellen ver
krijgbaar. Ze werden uit
sluitend verkocht in vel
letjes van zes (alle ver
schillend) en in 'mailers' 
waarin dertig zegels zit
ten (drie verschillende 
versies, elk tienmaal). 

op 10 oktober nóg een 
nieuw product: een zoge
noemde 'mailer' met 
daarin vijftig zelfkleven
de zegels, bestemd voor 

j schenen emissie ging het 
j 'slechts' om een andere 
I verschijningsvorm - zelf-
I klevende zegels - waar-
< voor geen aparte uitgifte-

ƒ40,-

«o ^^ 50x ^ 
8 0 cent 

_zelfkleven^^ 

,,, 

vijftig voor 
uw rouwbrieven 

^ % 

rouwbrieven. 
Hoewel de officiële da
tum op 10 oktober was 
gesteld, bleken deze 
nieuwe hangboekjes op 
een aantal kantoren toch 
al twee weken eerder (na
melijk op IJ september) 
te koop te zijn. Niet ten 
onrechte ging men er van 
uit dat de rouwzegel al 
veel langer in verkoop 
was, namelijk als gegom
de zegel. Bij de nu ver-

dag nodig was. 
De maller is voorzien van 
hetcopyright-teken, ge
volgd door de tekst 2000 
PTT Post Holdings BV. De 
barcode is -1-4130. 
Voor de buitenzijde van 
de mailers werd een iets 
grovere rastermaat (R8o) 
gebruikt dan voor de ze
gels (R120). De raster-
hoeken van de vier kleu
ren die voor de buitenzij
de werden gebruikt zijn 

(£ KI MP £>V MOJYfUUA it} 
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De (liggende) zegels zijn 
ditmaal gewijd aan het 
thema 'Kind en avon
tuur'; meer informatie 
over de afbeeldingen en 
de ontwerper vindt u in 
de rubriek Nieuu; op het 
postkantoor in het novem
bernummer van 'Filate
lie'. 
De 'mailers' laten drie ze
gels zien, elk in een vel-
deel van vijfmaal twee ze
gels, boven elkaar, maar 
met de basis naar rechts. 
Bovenaan staat de 'boot', 
daaronder 'drie figuren', 
en onderaan 'koks'. 
Het blokje van zes zegels 
vertoont boven van links 
naar rechts de volgende 
versies: '3 figuren', 
'spook' en 'krokodil'; on
deraan staan van links 
naar rechts 'boot', 'koks' 
en 'draak'. 
In aanvulling op de tech
nische gegevens die u in 
het tabelletje kunt vinden 
kan ik nog de volgende 

informatie verstrekken. 

Blokjes van zes 
Op het drukvel van de 
blokjes van zes staan op 
alle vier de randen tussen 
de blokken snijlijnen; in 
de vier hoeken zijn dat 
twee haaks op elkaar 
staande snijlijnen. Op de 
zijranden staan boven, 
onder en halverwege pas-
kruizen. Er is één Brun-
ner-balk onderaan te vin
den. Krabbels staan ver 
links van blok 5 (Jos), als
mede een horizontale lijn 
ver rechts naast blok 8. 
De rastering van de blok
jeszegels is gelijk aan die 
van de zegels die in de 
mailer van dertig te vin
den zijn. 

Mailers 
De postzegelboekjes 
(mailers) 'Dertig voor het 
kind' zijn voorzien van 
het copyright-teken, ge
volgd door de tekst 2000 

zwart onder 45 graden, 
magenta onder 75, geel 
onder 30 en cyaanblauw 
onderis. 
De blokken zitten zoda
nig op het drukvel dat 
sleufgaten bovenaan zit
ten. Geheel bovenaan op 
het drul<vel is een Brun-
ner-balk aangebracht. Op 
de zijranden, tussen de 
veldelen van vijfmaal 
twee zegels, zien we ho
rizontale snijlijnen. Hal
verwege zijn paskruizen 
aangebracht. Er staan 
krabbels ver rechts, on
deraan naast het vierde 
veldeel van vijfmaal twee 
zegels, met een zwart re
spectievelijk groen 'trap
je' en de tekst AuP in het 
groen. Op de ondervel-
rand, tussen de drie 
'boekjes' in, zijn dubbele 
verticale snijlijnen aange
bracht. 
De bedrukte achterzijde 
vertoont de buitenkant 
van het postzegelboekje. 
Paskruizen en Brunner-
balk zitten hier op dezelf
de plaats als bij de voor
kant. Hetzwarte 'trapje' 
en AvP zitten op dezelfde 
hoogte, maar dan links. 

PTT Post Holdings BV. De 
barcode is 4-4871. 
Het drukvel van de zegels 
ten behoeve van de mai
lers beslaat vier blokken 
die zodanig naast elkaar 
zijn geplaatst dat de 
sleufgaten bovenaan zit
ten. Aan de bovenzijde 
van het drukvel is een 
Brunner-balk aange-

De mailer van 30 

bracht. Op de zijranden 
vinden we boven en on
der paskruizen. Krabbels 
vinden we ver rechts, on
deraan naast de derde rij 
veldelen; een zwart 'trap
je' en RK in het zwart. 
De bedrukte achterzijde 
vertoont de buitenkant 
van het postzegelboekje. 
Paskruizen en Brunner-
balk zitten hier op dezelf
de plaats als aan de voor
kant. Het zwarte 'trapje' 
en RK zitten op dezelfde 
hoogte, maar dan links. 
Voor buitenzijde en ze
gels zijn verschillende 
rastermaten gebruikt. 
Voor de platen van de 
buitenzijde is dat R80. 

807 



Om massapost een zeke
re attentiewaarde te ge
ven werden sinds 1984 
langlopende frankeerze-
gels en gelegenheidsze-
gels in een rolzegeluit-
voering gedrukt. Met die 
rolzegels kon men direct 
mail machinaal van een 
zegel voorzien. 
Sinds kort bestaat die 
mogelijkheid niet meer -
dat wil zeggen: er mag 
niet meer met 'echte' 
postzegels worden ge
werkt. Toch is er iets dat 
er enigszins op lijkt. 
Voor direct marketing
doeleinden zijn speciale 
zegels vervaardigd die in 
twee tekeningen verkrijg
baar zijn: de 'tulp' ( een 
zegel die in vier kleurva-
rianten voorkomt) en een 
'haringeter' (i variant). 
De zegels zijn gedrukt op 
een vijfkleuren raster-
diepdrukpers (fabrikaat 
Goebel). Het drukvel van 
de zegels beslaat twee ba
nen van zes zegels hoog. 
De cilinderomvang is 22 
zegels. Op de cilinder is 
plaats voor vijf sets van 
vierkleurvarianten 'tulp': 
'rood', 'blauw', 'groen' 
en 'paars'. Het aantal van 
22 wordt bereikt door 

een extra 'rode' en een 
extra 'paarse' na een 
'paarse' en vóór een 
'rode' zegel in te lassen. 
Het modelvel van deze 
'nepzegels' is op 16 sep
tember 2000 voor ac-
coord getekend. Boven
aan dat vel is een baan 
van 6 'haringeters' hoog 
te zien, een middenbaan 
met registerblokjes en 
onderaan een baan van 
zes 'tulpen' hoog. In de 
vier hoeken van het vel 
staan paskruizen. In de 
middenbaan zien we van 
links naar rechts eerst 
drie magenta rechthoek-
jes, dan één met de punt 
naar boven gericht drie
hoekje magenta boven 
kolom 3, geel boven 3, 
magenta boven 4, cyaan-
blauw boven 5, magenta 
boven 6, zwart boven 7, 
magenta boven 7, goud 
boven 8 en magenta bo
ven g. Er staan schuine in 
magenta gedrukte regis-
terbalken boven 10 en 13 
en daarna weer driehoek
jes - naar onder gericht -
magenta boven 14, goud 
boven 15, magenta boven 
16, zwart boven 16, ma
genta boven 17, cyaan-
blauw boven 18, magenta 

boven ig, geel boven 20, 
magenta boven 20 en ten
slotte weer drie magenta 
rechthoekjes. Op de on-
dervelrand staat onder de 
kolommen 2 tot en met 8 
de tekst 00226 PTT Neder
land haringzegeh, gevolgd 
door de kleuraanduidin-
gen 'cyan', 'magenta', 
'yellow', 'black' en 
'goud' die in de overeen
komstige kleuren zijn ge
drukt. 
De drukrichting is 
L(inks). De zegels heb
ben scheerperforaat 
12 /̂4:14 (16 tanden hori
zontaal, 25 tanden verti
caal). Aan de gomzijde 
zijn langs de rand van de 
tandingsgaten restjes pa
pier naar links toe omge
slagen. De velranden zijn 
niet doorgeperforeerd. 

zij het dat er in de mid
denbaan, tussen de ko
lommen 3 en 4, zeven ga
ten extra naar boven zijn 
geperforeerd. 
De cilinders zijn gemaakt 
volgens hetHell-procé-
dé; ze zijn dus gegra
veerd. De afzonderlijke 
kleuren vertonen de vol
gende patronen: 

kleur h/v hoek 
zwart 15/12 50° 
magenta 10/ 6 60° 
cyaan 7/10 30° 
geel 8/ 7 50"= 
goud 7/10 30° 
Het voor deze zegels ge-
bruiktepapier is niet-fos-
forescent rasterdiepdruk-
papier van De La Rue, dat 
onder de ultraviolette 
lamp niet oplicht. De pa
pierrichting is <->. Het 

papierdoorzicht is Illq 
met glansdiagonalen -
45/45. De gom is door De 
La Rue aangebracht: D2c. 
De rugnummers op deze 
zegels zijn met behulp 
van een inkjet aange
bracht. De uit vier cijfers 
bestaande rugnummers 
zijn 'staand' als de zegels 
van de gomzijde worden 
bekeken en als de 'tulp' 
ook 'staand' door het pa
pier heen schijnt. In die 
observatiestand loopt de 
nummering van rechts 
naar links op. 

De vijf verschillende 'tulpkleuren* op een rijtje 

GRATIS PRIJSLIJST 

• Nederland p.fr. vanaf 2 0 % NVPH 
Nederland gebr. vanaf 2 5 % NVPH 

Kwaliteit gegarandeerd 

Postzegelhandel A.A. Lodder 
Onnloop 73, 9401 VG Assen, 

tel. en fax 0592-314588. 
e-nnail: ton.12@wxs.nl 

Geen winkel, bezoek op afspraak. 

I0EK7 Ü NEOEQiaNO EN OVEQIEE? 
Dan zijn wellicht mijn regelmatig verschijnende lijsten iets 
voor u! 
Deze lijsten, welke zegels, brieven, boekjes, FDC's, etc. be
vatten, zijn interessant voor zowel de beginnende als de ge
vorderde verzamelaar, alsook voor de wederverkoper. 

mm ivmm caaamEEfiT HOPEN IONOEH ENIG mim 
U heeft een onbeperkte mogelijkheid tot retourneren en u 
betaalt na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

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

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

gratis 
^im munthouders 
LHBflbij aankoop van een 

IBEATRIX - a l b u m 

het einde 
van de Nederlandse gulden nadert! 
Dn IS voor iedereen het momenl om de collectie Nederlandse guKfen vethg te sletten en om dit netjes en veilig te 
doen levert HARTBERGER voor alle Nederlandse munlen (lees rijksdaalders gulden;, kwartjes dubbeltjes 
stuivers en centen) de mootste voorgedrukte altjums 
Omdat alle begm moeilijk is maakt HARTBERGER tiet u gemakkelijk t/m 31 decemtwr 2000 levert 
HARTBFRGER als enige een 
BEATRIX munt album standaard (1980-2000) voor fl 42,50 
inclusief GRATIS 50 zelMevende munihouders (t w v fl 11 00) zodat u meteen aan de slag kunt 
Het geheel m prachbge gescTtenkverpakking 

Het kade voor uw kinderen en kleinkinderen 

m m 
Beatrix album stand t/m 2000 
Beatnx album luxe t/m 2000 
Juliana attHim standaard 
Juliana album luxe 
WilHelmina album deel 1 
Wiltielmina album dpel 2 
Willem 1 album 
Willem 2 album 
WiHem 3 album 

') tncilustal 50 uMlil«v>iode nmnUiuudar!) 

fl 42,50* 
fl 57 50 ' 
fl 39 95 
fl 55 00 
fl 55 00 
fl 55 00 
fl 55 00 
tl 40 00 
fi 5500 

Nu ook op Internet: http ://vi™in«, hart be rger.n! 
Voor verttoopadressen en het laatste nieuws 

P&M 
PP 

M 
|!i= 

^ 

l|C»«l - ' o 1^1 

ü î'::i':U 
Alle albums voorzien van voorgedrukte bladen voor alle in die periode uitgegeven 

munten, compleet met 20 vaks plastic bladen en een prachtige bedrukte band 

DE (VIAN - WERKENDAM LINONER-import Nederland 

mailto:ton.12@wxs.nl


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

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

Nieuw en uniek 
Nederland en Overzee heeft nu een unieke ALBUM-KOPPELING. 
U zoekt op basis van het pagina-nummer van uw Davo, Importa of 
Leuchtturm- album alle bijbehorende zegels op. Zo kunt u zeer een
voudig aan de hand van uw album blad voor blad de zegels en man
co's invoeren. 

Inlioud Nederland 
De uitgebreide versie Nederland omvat tal van artikelen die u niet m 
andere Nederland-catalogi tegen komt. Opgenomen zijn met alleen 
zegels, blokken, velletjes, eerste-dag enveloppen, postzegelmapjes, 
boekjes en combinaties (nieuw in 20011) maar ook ecu-brieven, tele-
bneven, EDB's, puntstempels, jaarsets, hangboekjes (nieuw in 20011), 
verhuiskaarten (nieuw in 20010 en briefkaarten. Ook bijv. FDC's over
zee en jaarsets Nederlandse Antillen (nieuw in 20011)- Niet alleen de 
bestanden van voorgaande edities maar ook de Nederland bestanden 
van onze West-Europa delen, Nederland en Faroer en Benelux kunnen 
worden ingelezen- en andersom. 

Nederland en Overzee editie 2001 
• Zeer uitgebreid Nederland 
• Unieke albumkoppeling 
• 475 thema's, 6 500 themaverwijzin-
gen en 67000 trefwoorden 
• Filatelistische encyclopedie 
ISBN 90-5683-015 5 

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

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

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

West- Europa deel 1 
• 2e editie • gewijzigde inhoud 
Groot-Bnttanie, Alderney, Guernsey, 
Jersey, Man, Gibraltar, Ierland, Malta < 
Volledig herzien • Zeer vele uitbrei
dingen en aanvullingen, o a regio-
nals, bezettingsuitgaven, luxe boekjes 
ISBN 90-5683-016-3 

West- Europa deel 2 
• Nederland basis, België, Luxemburg, 
Oostenrijk, Zwitserland, U N O Wenen, 
U N O Geneve • 1000 thema's, meer 
dan 40 000 thema-verwijzingen 
• Met alle zegels en blokken, zonder 
variëteiten 
ISBN 90-5683-009-0 

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

U.S.A en U.N.0. 
• Verenigde Staten van Amerika, 
Verenigde Naties New York, Verenigde 
Naties Geneve, Verenigde Naties Wenen 
• Uitgebreid thematisch register • 
Met alle zegels en blokken, zonder varië
teiten (Verschijnt m de loop van 2001) 
ISBN 90 5683-014-7 

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

Ook verkrijgbaar: 
W.-Europa deel 1 - 1999, met 

GB, jersey, Guernsey, Alderney, 
Man, Ierland, Gibraltar, BRD, 
Berlijn en Nederland ƒ69,90 

ISBN 90-5683-005-8 
Telefoonkaarten-Chipkaarten 

Nederland (Biegel) ƒ49,90 
ISBN 90-5683-003-1 

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

Collect-A-ROM* producten zijn verkrijgbaar bij: 
Vakhandel Filatelie en munten - Boekhandel- CD-ROM winkels 

of bel voor dichtstbijzijnde verkoopadres. 

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

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

COLLECT-A-ROM® 
Postbus 433, 

2400 AK Alphen a/d Rijn, Nederland 
Tel. (-1-31) 0172- 492 747 Fax (-1-31) 0172- 472 492 
: e.boere@tip.nl - Internet ht tp: / /www.col lect-a-rom.nl 
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CHARLIE BROWN EN PEANUTS: NU 
OOK FILATELISTISCHE ERKENNING 
Megalomane hond afgebeeld op Annenkaanse zegel 

85« 
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Ï : Snoopy m Portugal: ...postbode.. 

iiv H
et is enigszins curieus: 
de misschien wel be
roemdste striphond ter 

wereld, Snoopy, wordt in zijn ei
gen 'vaderland' Amerika later 
geëerd dan in Portugal. De Por
tugese PTT bracht op 6 oktober 
jongstleden namelijk een serie 

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

Charlie Brown, de drie turven hoge anti-held uit de 

wereldberoemde strip Peanuts ('klein grut') werd op 

2 oktober 1950 in acht Amerikaanse kranten 

geïntroduceerd. Met z'n grote hoofd, korte armen, krul op 

z'n voorhoofd en trui met kartelmotief, is hij al een halve 

eeuw de lieveling van jong en oud. 

was Schulz dus op zijn vroegst 
pas in 2010 aan de beurt... 
Hoe het ook zij, Schulz zowel 
als Snoopy verdienen het na
tuurlijk volop om met een toe
passelijke zegel te worden 
geëerd. Laten we een poging 
doen u nader kennis te laten 
maken met de 
be-

van zes Snoopy-zegels uit die 
helemaal in het teken staan van 
de zegeningen die de organisa
tie de gemiddelde Portugees te 
bieden heeft. Zo zien we 
Snoopy op zijn vertrouwde hok, 
gezeten achter een moderne 
tekstverwerker (dat zal wel een 
PC zijn) en druk bezig een brief 
te componeren. Op de overige 
vijf zegels zien we hoe het ver
der gaat: Snoopy post de brief 
in een prachtige peperbusvor-
mige brievenbus, vervoert de 
brief als chauffeur van een be
stelauto, sorteert een aantal 
brieven (waaronder de zijne), 
gaat als besteller op pad en be
zorgt de brief bij... Snoopy, die 
met veel belangstellingvan de 
inhoud van zijn eigen schrijven 
kennis neemt. 
Dat kon de Amerikaanse PTT 
natuurlijk niet op zich laten zit
ten. In het emissieprogramma 
voor het jaar 2001 is dan ook 
een Snoopy-zegel opgenomen. 
Eentje maar dus, maar het is 
wel een zegel waarop we onze 
held in een voor hem typerende 
situatie aan
treffen 
achter 

van zijn imaginaire Sopwith 
Camel en druk bezig om een 
heftige strijd uit te vechten 
met zijn al even onzichtbare 
aartsvijand, de Rode Baron. 
Dat de Amerikanen echt een 
beetje aan de late kant zijn 
wordt duidelijk uit de persbe
richten die aanvankelijk op de 
media werden losgelaten. Daar
in heet het dat de zegel ver
schijnt ter gelegenheid van het 
feit dat vijftig jaar geleden, in 
1950, de strip Peanuts voor het 
eerst door een syndicaat van 
landelijke kranten werd gepubli
ceerd. Gezien dat jaan950 is 
de USPS in 2001 dus een jaar te 
laat. Dat verklaart waarschijnlijk 
waarom er in recentere persbe
richten gewag van wordt ge
maakt dat de zegel ook eer be
toont aan de schepper van Pea
nuts, Charles Schulz (over wie 
later meer); de tekenaar over
leed eerder dit jaar. Maar ook 
dat is opmerkelijk, omdat de 
Amerikaanse posterijen door
gaans alleen zegels opdragen 
aan personen die tien jaar of 

langer dood zijn. Eigenlijk 

Snoopy-bedenker Charles M. Schulz 
achter zijn tekentafel 

denker en zijn geesteskinderen. 
Tekenaar/schrijver Charles M. 
Schulz, de schepper van Charlie 
Brown, plaatste hem in een 
vroegwijze kleutergemeen-
schap die wordt bevolkt door de 
tirannieke Lucy Van Pelten haar 
filosofisch ingestelde en sterk 

aan z'n flanellen veiligheids-
dekentje (en z'n duim) ge-

SnoopYand 
Family 



hechte broertje Linus, de Beet
hovenkenner en speelgoedpia
nist Schroeder, de megalomane 
hond Snoopy en het onder ver
latingsangst gebukt gaande vo
geltje Woodstock. Charlie 
Brown is een zogenoemde fall 
guy. hij wekt zowel medelijden 
als bewondering op bij de lezer, 
ledere kans die hem geboden 
wordt verknoeit hij, nooit lukt 
het hem z'n vlieger te laten op
stijgen, z'n baseballteam ver
liest altijd (eenmaal zelfs met 
1230) en als hij een bal wil weg
trappen schopt hij er steevast 
naast. Ook emotioneel heeft hij 
het te verduren: hij wordt door 
z'n vriendjes ook nog eens let
terlijk afgeslacht. 
In Charlie Brown zit 
veel 

van 
het verlegen karakter 

van Charles Schulz: 'Op m'n 
twintigste vroeg ik een bepaald 
meisje ten huwelijk. Ze wees 
me af en toen ontstond Charlie 
Brown. Ik heb ook lang moeten 
leuren met de strip, niemand 
wilde 'm hebben. De naam die 
ik ervoor koos was Cood ol' 

ber 1999 maakte Schulz bekend 
dat hij wegens ziekte niet langer 
in staat was z'n strip Peanuts 
voort te zetten. Anderen zou
den z'n werk hebben kunnen 
voortzetten maar Schulz gaf 
daarom niet nader toegelichte 
redenen geen toestemming 
voor. Ook met het opnieuw 
plaatsen van oude afleveringen 
ging hij niet akkoord. Op 12 fe
bruari van dit jaar, aan de voor
avond van de publicatie van de 
laatste Peanuts in de Ameri
kaanse zondagskranten, over
leed Schulz op 77jarige leeftijd 
aan darmkanker. 
Het bericht van het abrupte ein
de van de belevenissen van de 
naïefhumane Charlie Brown en 
z'n gangen Schulz' dood dom
pelden de VS in diepe rouw. 
Kranten plaatsten het droeve 
nieuws op de voorpagina met 
aan de strip ontleende kreten 
als Cood grief! en AAAUCH!a\s 
koppen; radio, televisie en legio 
websites besteedden ruim aan
dacht aan Schulz' verscheiden 
en het stoppen van de strip. Dat 
mag voor ons 'nuchtere' Hol
landers wat overdreven aan
doen maar Amerika is tenslotte 
het land van de popcultuur: 
f i lm, tv en vooral comics zijn 
daar heel geliefd en worden ui
terst serieus genomen. 
Behalve de op papier vereeu
wigde Peanufsstrips kwamen 
er twee bioscooptekenfilms 
uit: in 1969 A boy named 
Charlie Brown en in 1972 
Snoopy, come home. Op 
9 april 1965 stond Charlie 
Brown zelfs op de omslag 
van Timeen op 27 decem
ber 1971 op die van News

week. Behalve een talentrijk 
cartoonist en schrijver was 
Charles Schulz overigens een 
actief lekenprediker. Samen 
met Robert L. Short maakte hij 
de boeken The gospel accor
ding to Peanuts en The para
bles of Peanuts. Samen met 
de honderden al gepubliceer
de gebundelde Peanufsstrips 
blijven die boeken bewaard. 

Snoopy in Amenl^a: ...denkbeeldig luchtgevecht met de Rode Baron... 

Charlie Brown, maar een redac
teur bedacht buiten mij om de 
naam Peanuts.' Begin decem

zodat van een definitief af
scheid van Charlie Brown geen 
sprake hoeft te zijn. 
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PKT 
S A M E N S T E L L I N G : 
H . W . VAN D E R VLIST AIEP, ASSENDELFT 

10. STEMPELVERVALSINGEN 
[AFLEVERING 2] 

Stempels kopieren 

Het is erg gemakkelijk 
om afbeeldingen van 
stempels na te maken zo
als die zijn afgedrukt in 
handboeken, tijdschrif
ten en dergelijke. De ver
valser hoeft maar een ko
pie van zo'n afbeelding te 
maken en hij kan het 
stempel door een moder
ne stempelmakerij in te 

schakelen laten nama
ken. 
Bonafide stempelmakers 
zullen u overigens niet 
helpen zonder uitdrukke
lijk te willen weten waar
voor u de afdruk wilt ge
bruiken. Als u op die 
vraag geen antwoord wilt 
geven zult u merken dat 
de politie achter u staat 
op het moment dat u het 
stempel komt afhalen. 

De hier beschreven 'ko
pieertechniek' werd en 
wordt veelvuldig gebruikt 
om bijvoorbeeld eerste
dagafstempelingen te 
vervalsen (afbeelding 20) 
of speciale stempels op 
andere poststukken te 
kunnen creëren (afbeel
dingen 21, 22, 23 en 24). 
Indertijd was er in Am
sterdam een vervalser, re
spectievelijk 'gomspecia
list' die veel stempels na
maakte en deze op de 
hoge waarden van de 

ONBEKENDE VERVALSINGEN GEZOCHT 

Als u bijzondere vervalsingen in uw bezit heeft 
waarvan u denkt dat deze nog niet eerder zijn afge
beeld, onderzocht en/of besproken, neem dan con
tact met de auteur; die kan het materiaal dan on
derzoeken en eventueel bespreken in de loop van 
deze serie (of een eventuele volgende). 

emissies Bontkraag, Jubi
leum, Brandkast en ande
re 'kostbare' zegels 
plaatste (ajbeelding 25). 

Dat bij het 'namaken' van 
de stempels bepaalde 
data met correct zijn of 
desnoods maar worden 

812 Bouen ajbeelding 25.  Interneringszegel op bnejlcaart met het ualse 
stempel 'Legerplaats bij Zeist' Dat het om een uervalsmg gaat uiordt dui
delijk dankzij de microscoopfoto linksonder (met doorlichting) die laat 
zien dat er onder de zegel nog een stempel zit Het gaat hier dus om een 
cerdergebruilrte brieficaart 

Links ojbeelding 20  Neder
land, eerstedagenuelop nummer 1 
met Dervalst stempel Het stempel 
ujerd gekopieerd uit de NVPHca
talogus, het in de catalogus afge
beelde stempel uias nagetekend. 
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Links afbeelding 21  Een dubbe
le uervalsmg uan de zegel uan 
Frankrijk (Yucrt & Tellier nummer 
402) IS de opdruk uerunjderd en 
het stempel 'Journee' du Timbre 
Nice' (let op de accent aigu op de 
tujeede 'e') is verualst. 

Bouen afbeelding 22  Netalsbij ajbeeldmg 20 hetgeualisgaathet 
hier om een uit de NVPHcatalogus gekopieerd stempel (Vcllinga num
mer 109) 
Onder ajbeelding 24  Een ualse intcrneringszegcl, geplakt op een brief
kaart vax\ 'Legerplaats Harscamp' en afgestempeld met het ualse stempel 
'Legerplaats Oldebroek' De kaart ujerd oorspronkelijk op 4 augustus 
1902 bcschreuen en ucrzonden 
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weggelaten laten de hier
onder getoonde voor
beelden zien (afbeeldingen 
26 en 27). 
Ook blijken er stempels 
voor te komen die stem-
peldata vertonen die nog 
niet of juist helemaal niet 
in die tijd gebruikt wer
den óf (lie inmiddels al 
als ingeleverd zijn geregi
streerd. 
De vervalser van de stem
pels van de op ajbeeldmgen 
28 en 29 afgebeelde 
stempels was van dit 
fenomeen kennelijk niet 
op de hoogte. Hij liet een 
aantal stempels namaken 
waarmee hij grote aantal
len zegels afstempelde. 

Bekend zijn onder andere 
stempels van Gendrin-
gen, Gouda (Willem en 
JVlarialaan), Amsterdam 
en 's-Gravenhage. On
derzoek toonde aan dat 
deze afdrukken vooral op 
niet meer frankeergeldi-
ge zegels en blokken ge
bruikt waren. Een hande
laar verkocht stockboe-
ken vol met deze zegels 
aan verzamelaars die 
hiermee rondzendboek-
jes vulden. Of men op de 
hoogte was van de mal
versaties? Who knows' 

Stempels veranderen 

Tijdens de internationale 

tentoonstelling Fmlandia 
95 in Helsinki vond het 
Expert Team drie brieven 
met een bijzondere af
stempeling, namelijk RE-
VAL (Riga) in een gekrul
de vaan. Twee omslagen 
kwamen uit hetzelfde ar
chief, gedateerd 6 en 12 
augustus 170g (afbeelding 
30). 
Bij nadere bestudering 
werd geconstateerd dat 
de zwarting van de stem
pels niet de juiste was. 
Van de stempels werd 
met behulp van een mi
croscoop en een video
printer een afdruk ge
maakt (ajbeelding 31). 
Omdat er in een ander 

object ook een brief (met 
inhoud) met dit stempel 
(ajbeeidmgen 32 en 33) 
voorkwam, werd deze 
brief ter vergelijking ge
bruikt. Daarbij werd dui
delijk dat de twee identie
ke stempels van afbeel
ding 30 vervalsingen wa
ren. Later bleek dat het 

stempel voorkwam in een 
handboek, waarvoor het 
als voorbeeld was gete
kend. Men had het stem
pel bewust veranderd. De 
twee omslagen waren af
komstig uit een archief 
dat in Riga was gestolen. 
In de falsificatenverza-
meling van de Rotter-

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. 

-^Zh SA-z^T" 

Boven ajbeelding25 -Opdegc-
heel boven afgedrukte Nederlandse 
zegel (NVPH-nummerioi) ujerd 
het valse stempel 'Santpoort-
Station' geplaatst Onder ter ver
gelijking een afdruk van hetzelfde 
stempel uit het proces-verbaal 

Boven afbeelding 26 - Door tujee zegels naast en op elkaar te leggen kan 
op eenvoudige ujijze een reconstructie uiordengemaalrt uan het valse 
stempel 'Amsterdam * 53 * met mgemonteerdjaartal 1956 

Boven afbeelding 28 -Zegels, 
ontujaard met het vervalste stem
pel 'Gendringen' zonderjaartal 
Het stempel is beuiust beschadigd. 

Boven ajbeelding2g -Zegels, 
ontuiaard met het stempel 'Gouda 
Willem en Marialaan' Het stem
pel ujerd met verschillende data 
gebruikt, sommige daarvan vóór 
het moment uiaarop het stempel 
in gebruik u;erd genomen' 

Boven afbeelding 27 -Nog een reconstructie (ditmaal met vijf zegels)-
hier betreft het het dagtckenmgstempel 'Haarlem', uiaarbij er op de 
plaats van hetjaartal blokjes zijn gemonteerd 

Links afbeelding 30 - Gestolen bneuen von respectievelijk 6 en 12 au
gustus 170g, met vervalste stempels 'Reval' 

Onder afbeelding 31 - Een met behulp uan een 
videoprinter vervaardigde afdruk van het stempel 
'Reual' op e'e'n uan de brieven die zijn a_^ebeeld bij af
beelding 30. 

Onder afbeelding 32. - Originele brief met het stempel 
'Reval', gedateerd 13 september 170g. 
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Onder afbeelding 33 -Metbehulp van een videoprm-
ter vervaardigde opname van het stempel 'Reval', verge
lijk degrootte uan de letters van het stempel en de krul
len uan de 'uaan' met die uan het uervalste stempel 
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damsche Philatelisten-
Vereeniging bevinden 
zich verscheidene post-
stuld<en die soms bijzon
dere eigenaardigheden 
vertonen. Als voorbeeld 
neem ik een brief, ge-
franl<eerd met een zegel 
van de tweede emissie 
van Nederland, waarvan 
men het jaartal van het 
aankomststempel op de 
achterzijde heeft veran
derd. Hierdoor heeft men 
getracht een vroegere af
stempeling te creëren (af
beelding 34). 
Waarom men over een 
sterstempel van Parijs 

een grootcijferstempel 
4010 heeft geplaatst zal 
wel altijd een raadsel 
zijn. Deze cijfervorm 
komt niet voor bij dit type 
stempel (afbeelding 35). 
Brieven die omstreeks 
1820/1830 uit Engeland 
naar Nederland werden 
verstuurd, konden via 
Brielle worden verzon
den. Men stempelde dan 
met het stempel met de 
cursieve letters Engeland 
ouerBnelle. De vervalser 
maakte er een nieuw 
stempel van door het 
woordje ouer te verande
ren in door (zie de afbeel

dingen 36 en jj). Derge
lijke veranderingen ko
men meer voor. 
Een verzamelaar had ooit 
een aantal brieven met 
zegels van Curagao van 
de hand gedaan. Omdat 
hij bij een veiling een 
aantal brieven met zegels 
van Curasao aangeboden 
zag, bood hij hierop. 
Toen de brieven aan hem 
werden toegeslagen en 
hij de brieven thuis be
keek, was hij met stom
heid geslagen. 
Hij zag zijn eigen brieven 
weer terug, waarbij bleek 
dat één brief was 'ver

sierd' met andere, extra 
zegels (ajbeelding 38)! De 
envelop was oorspronke
lijk gefrankeerd met de 
Curagaose zegel van 25 
cent (NVPH-nummer 7). 
Deze correcte frankering 
was afgestempeld in Cu
rasao, g,XII.i884, met op 
de achterzijde het aan
komststempel Apeldoorn 
26 dec 84 en een tweede 
stempel Apeldoorn 27 dec 
84. Aan de voorzijde ble
ken twee postzegels te 
zijn bijgeplakt, te weten 
een zegel van 3 cent in 
het 'cijfertype' (NVPH-
nummer 16) en een zegel 

van 10 cent in het type 
'Wilhelmina met han
gend haar' (NVPH-num
mer 19); beide zegels zijn 
dun. Over de bijgeplakte 
zegels was het gedeelte
lijke vierkantstempel Cu-
ragao 31 5 1892 geplaatst. 
Dit stempel is, zoals u 
ziet, niet compleet. Ook 
het tarief klopt niet. 
Een algemeen advies: 
kijk vooral ook aan de 
achterkant van de enve
lop of de dateringen van 
stempels ergens overeen
komen. 

4 2:{ JAN ]GI 

Onder, afbeelding 36. - De omslag uan een Engelse briefdie via Bncllc 
verzonden iverd naar Amsterdam Bovenaan is het stempel 'Engeland 
door Brielle' te zien 

Links: afbeelding 34. - Voorajde 
en achterzijde van een envelop, ge-
Jrankeerd met een zegel van de 
tiveede emissie van Nederland. 
Hetjaartal in het aankomst-
stempel IS door de vervalser veran
derd von 88 in 58. 

Rechts- ajbeelding 35. - Over het 
oorspronkelijke sterstempel van 

Parijs heeft de vervalser hetgetol 
'4010'geplaatst De op deze ivijze 

gccreerde vervalsing heeft echter 
mets uitstaande met een zoge

noemd 'grootcijferstempel'. 

Onder: ajbeeldmg }j. - Detail-
opname van het stempel van 
afbeelding 36, hctivoordje 
'over' IS door de vervalser ver
anderd in 'door', luaarmee 
kennelijk is getracht een 
'nieuiv' stempel te creëren. 

Onder, afbeelding 38. - Voorzijde van een envelop met later bijgeplalcte 
zegels, die iverd afgestempeld met het vervalste deel van een vierkant
stempel 'Curafoo 315 1892'. Daaronder de achterzijde van dezelfde en
velop, die het aankomststempel 'Apeldoorn 26 dec 84' toont, het beivuste 
aankomststempel is ook uitvergroot weergegeven. 

'^ '^ 

IM 
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Winkel: kloosterstraat 19/21, 2021 VJ Haarlem, tel: 023-5272136, fax: 023-5272753, e-mail: info@postbeeld.nl 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

' VERZAMELEND NEDERLAND ' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAIVIELMARKT 

13-14 januari 2001 
.HH^,.*^ VAN 9.30-17.00 UUR 
'*̂  SSts GROTE VEEMARKTHAL s»W 

<1Ä°^' 
^ ^ ' ^ UTRECHT 

gelegen aan de Sartreweg, nabij rotonde „De Berenkuil" en A27 

Eris2,75km. tafel aanwezig! ENTREE: ƒ 6,-; PAS 65+ ƒ 5,-
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (030) 288 68 91 

Alles over verzamelen dijeen te Utrecht 
Een evenement dat u niet mag missen! 

STANLEY GIBBONS 
British Commonwealth 2001 
Deel 1: Landen A-I 
Deel 2: Landen J-Z 
Prijs per deel: (adviesprijs) ƒ 130,00 

Stamps of the World editie 2001 
Waarin opgenomen alle postzegels 
van de wereld. 
Drie delen in een cassette. 
Prijs per deel: (adviesprijs) ƒ 119,80 

Speciale aanbieding: 
Stamps of the World editie 2000 
Drie delen in een cassette. 
Prijs per set: (adviesprijs) ƒ 195,00 

http://www.PostBeeld.com
mailto:info@postbeeld.nl
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SAMENSTELLING: MEVR E. BRAAKENSIEK 
E-MAILADRES E BRAAKENSIEK(a)WORLDONLINE.NL 

Landelijke secretariaten: 
NVPV C Ver loo i j JW Friso-
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©071-5611719, fax 071-
5619264 
Federatie I V Philatelica 
Zwaardvegersgaarde 130, 
2542 TH Den Haag, ©070-
3663465 
De Globe J van de Velde, 
Commandeursweg 40, 6721 
TZ Bennekom 
jeugd Filatelie Nederland C 
Loch, Jan van Eyckgracht 191, 
5645 TH Eindhoven, ©040-
2119654 
Ned Ver Voor Thematische Fila
telie J C van Duin, Berglust-
laan 84, 3054 BK Rotterdam, 
©010-4610573 

Aalsmeer: 
P V Aalsmeer, M Mijwaart, 
postbus 24g, 1430 AE Aals
meer, ©0297-321656 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39, 2951GN Al
blasserdam, ©078-6930004 
Alkmaar: 
NVPV, C Th Klaver, postbus 
321,1800 AH Alkmaar, 
©072-5157889 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoor
de 5, 7608 KT Almelo, 
©0546-861525 
Almere: 
VPVAAImere.AH deHoop-
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, ©0172-421332 
Altena: 
NVPV, mw A Sprangers-
Bakkenes, Provmcialeweg N 
128, 4286 EE Almkerk, 
©0183-403952 
Amersfoort: 
PV Amersfoort, C de Graaf, 
Scheltussmgel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046 
APC'DeKei'.G A Montfrooy, 
Alberikpad23,38i3KT 
Amersfoort, '1)033-4724131 
Amstelveen: 
PVAmsteluecn , S Zaal, Wol-
fertvan Borsselenweg 74, 
1181 PH Amstelveen, ©020-
6470753 
Amsterdam: 
NVPV,MM Kleij.Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, ©020-6405039 
Hollandia, T Bezuyen, Voor
burgstraat 204,1059 VD Am
sterdam, ©020-6142947 (na 
19 00 uur) 
AV De Philatelist, D T H Vos, 
Elpermeer 63,1025 AB Am
sterdam, ©020-4922810 
ASVShellFilatelie,JJM Snel, 
Grevehngenmeer loi , 1447 
AN Purmerend, ©020-
6303913 
PVWA-Filatelic, F R Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnic-
kendam, ©0299-654163 
FV Statuut 8 o , mw A C 
Hoogerhuis-van Schellen, 
Van Baerlestraat 
14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©020-6734323, tevens faxnr 
PV Postautomaat, H L J van 
den Brink, Beethovenstraat 

186-2,1077 JX Amsterdam, 
©020-6764098 
Amsterdam-Noord: 
PV Amsterdam-Noord, P van 
Veen, Loenermark 530,1025 
TV Amsterdam, ©020-
6366823 
Amsterdam-Buitenveldert: 
BPC 'Verzamel-ze' (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 Onness t raa t io , 7316LS 
Apeldoorn, ©055-5222973 
Appingedam: 
PVAppin^edam, H Knijp, W 
V d Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596-
629693 
Arcen: 
PV Arcen , J I Wintjes, Maas
straat 51b, 5944 CB Arcen, 
©077-4731610 
Arnhem: 
NVPV, J E Huiskes, Winscho-
tenstraat4i , 6835 AS Arn
hem, ©026-3231678 
FV De Globe', G A Macrander, 
Sleedoornlaan 6, 6841 AB 
Arnhem, ©026-3218839 
Assen: 
WPV Assen, Y Postuma, Vol-
raachtenlaan 8, 9331BL 
Norg, ©0592-612413 

B 

Baarn: 
PVBaorn, G W Leive, Prof F 
Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©035-5415645 
Badhoevedorp: 
rvPhilatelica, mw T Ackema, 
Pr P Christiaanhof5,1171LL 
Badhoevedorp, ©020-
6594481 
Barneveld: 
FV'De Globe', P Broekema, 
Wesselseweg34, 3771 PC 
Barneveld, ©06-50488744 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact, mw 
J E M Beijer-Vermeulen, 
Schoolstraat 17,4611 MD 
Bergen op Zoom, ©0164-
234576 
FV Delta Oost, T van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Ber
gen op Zoom, ©0164-
250041 
Beuningen/Ewijk: 
FV'DeGlobe,JWPM Kre-
raers. De Ververt 15-62, 6605 
AM Wijchen, ©024-6417892, 
e-mail fam_kremers(5)hot-
mail com 
Beverwijk: 
KPC BeveruJijk, R.V d Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978 
DeBilt/Bilthoven: 
PV'Het Postmerk', mw M A 
V d Mark, Korhoenln 8, 3721 
EC Bilthoven, ©030-
2290466 
Blitterswijck: 
PV De Maasdorpen , A J M 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck 
©0478-531992 
Bloembollenstreek: 
rv Philatelica, mw M J Schel
lekens, Raafstraat i, 2406 EB 
Alphen a/d Rijn, ©0172-

475944 
Bodegraven: 
NVPV, S Vellekoop, Konin
ginneweg 158, 2411XW Bo
degraven, ©0172-6x3475 
Borne: 
NVPV, M H Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682 
Boskoop: 
NVPV, J H Lensink, Mendel-
weg 32, 2771 TP Boskoop, 
©0172-213580 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e o , H C M A M 
ICennis, Van Grotenhuisstr 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842 
Boxtel: 
VVBV,JAC Schuller,Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775 
Breda 
PV Breda, P M van Spellen, 
Madame Curieplein 78,4834 
XS Breda, ©076-5650278 
Brielle: 
PV Philatelica Brielle-
Westuoorne, H G T M Over-
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181-415640 
Bruinisse: 
PVBruinisse, 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, ©0313-650802 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum 8, 
Omstreken, O Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132 

Castricum: 
PVCastncum,DC v d Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235 
Coevorden: 
PVCoeuorden e o , B Nieborg, 
Elzenlaan 15, 7771 DJ Har
denberg, © 0523-261739 

Dalfsen: 
IV Philatelica, J T M Bongarts, 
Polhaarweg 38a, 7721DX 
Dalfsen 
Delden: 
PC Delden, H Verschuuren, 
Langestraat 133, 7491 AD 
Delden, ©074-3761719 

Delft: 
WP Delft, J C van Muiswin
kel, A van Schendelplein 71, 
2624 CRDelft, ©015-
2564838, e-mail hans-
muis(5)casema net 
Delfzijl: 
PV De Fiuel, P A M Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213 
Deventer: 
NVPV, Marielle Vaessen, De 
Wippert2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315 
Diemen: 
PV'De Zegelaars, E Mulders, 
Archimedeslaan gbv, 1098 PT 
Amsterdam, ©020-6932064 
Dieren: 
FV 'De Globe, mw R van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220 
Dinxperlo: 
FV De Globe, L A Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperlo, ©0315-655010 
Doesburg: 
FV De Globe', A Bakker, Bres
straat 18, 6g8i CB Doesburg, 
©0313-471572 
Doetinchem: 
FV'De Globe', J H Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, © 0314-
342773 
Dordrecht: 
WPV Dordrecht, S D Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884 
DPV 'De Postjagcr, J J Ouwer-
kerk. Rozenhof ig, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6i33g75 
Drachten: 
PV Drachten, J Brouwer, Post
bus 4g7, g200 AL Drachten, 
©05i2-5i46g5 
Dronten: 
PVDronten e o , C Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron
ten, ©0321-313760 
Drunen: 
PV'Philatron,ACG van 
Noort, ICerkstraat72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144 
Druten: 
FV De Globe, JJ Gubbels, 
lUjdt 36, 6631 AT Horssen 
Duiven/Westervoort: 
FV'De Globe', A C Dijke,De 
Ganzenpoel 50, 6932 LG 
Westervoort, ©026-3115271 

Echt: 
Phil Ver Echt, H Vogels, 
Ruimstraat 39, 6051LB 

Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail henk_vogels(3) 
yahoo com 
PhVGelreGulick;Echt,P 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
ICX Echt, ©0475-486144 
EdamA'olentlam: 
P V 'Evopost, L P C Smits, 
J M Osterhnghstr 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017 
Ede: 
FV De Globe', G Radstaat, Wil-
terdinkstraat22, 6712 EC 
Ede 
Eibergen/Neede: 
NVPV, H J Kuiper, Bronbeek
straat 60, 7151 EK Eibergen, 
©0545-475217 
Eindhoven: 
PCE, H J Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ®04g9- 476414 
Philips PV, R Arts, Hegge-
ranklaan 15, 5643 BPEindho
ven, ©040-2117972 
Eist: 
FV De Globe, M B P Boeve, 
Rijnstraat 109, 6686 MK 
Doornenburg, ©0481-
425543 
Emmeloord: 
IVPhilatehca,JJ Bulten, Tjot-
ter3 , 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903 
Emmen: 
PV Emmen , G de Vries, 
VeIdakkers56,784iAH 
Sleen, ©0591-361814 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica,mw A W D 
Zijlstra, Venedie 20,1601 HB 
Enkhuizen, ©0228-314801 
Enschede: 
E P V , W F H Bijl, Doolhof 
12,7548 BZ Enschede, ©053-
4281221 
Epe: 
NVPV, mw M L Rempt-
Raebel, Burg Renkenlaan 4, 
8162 HREpe, ©0578-627090 

Geleen: 
WPVDePhilatelist,WJM 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046-
4518576 
Goeree/Overflakkee: 
FVGoeree/Oucrflakkee, drs S 
Bangma, Boomgaarddreef5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542 
Goes: 
FV De Beuelanden , J A Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
4461NH Goes, ©0113-
227945 

ADRESVERBETERINGSFORMULIER 
Zijn de gegevens van uw vereniging onjuist ' Meld dit dan met behulp van onderstaande 
bon aan de samenstelster van deze rubriek, mevrouw E Braakensiek, PrmsWiUem 
Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas U kunt uw correcties ook e-mailen, het adres is 
e braakensiek@u)orldonIine nl 

Plaats: 

Vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Telefoonnummer: 



Gooi & Eemland: 
NVPV, H M van der Spoel, 
Handellaan 6,1272 EE Hui-
zen,®035-5262702 
Goor: 
NVPV, I A van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17,7471 HH 
Goor, ©0547-272876 
Gorinchem: 
PVGonnchem 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 
Philate!icaDenHao5,Ir P Gle-
rum, Parsifalstraat 33, 2555 
WH Den Haag, ©070-
3233098 
PC De Kntifl , L H Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079-
3510424 
Shell Te Werue afd Filatelie, A 
van Haarlem, Van 
Shngelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV Vredcstcm , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©070-3255849 
PV's-Graucnhafleeo ,J Alsem-
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070-
3473547 
Groningen: 
IVPhilatelica, D Roosjen, Me-
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GRI, ©050-5344229 
PV Groningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5 9722 EW Gronin
gen,©050-5018234 

H 

Haarlem: 
NVPV, vacant 
IVPhilatelica, H J Hooning, 
Halbertsmastraat 48, 2035 
CH Haarlem, ©023-
5362980 
HFV 'Op Hoop uan 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 
Halfiveg-Zwanenburg: 
P Z V S P A . J C van der Bijl, 
Houtrijkstraat g, 1165 LL 
Halfweg, ©020-4974024 
Harderwijk: 
PVHardertuijken Omstreken, 
W C WiUemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har
derwijk, ©0341-413653 
Hardinxveld: 
PV'De Philatelist', D Kanning, 
Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
Hardinxveld 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H W van Zon, 
Frankrijklaan 59,1966 VC 
Heemskerk, ©0251-233894 
Heerenveen: 
PVHeerenueen, G de Beer, De 
Plasse I, 8449 EH Terband, 
©0513-625239 
Heerhugowaard: 
PHV Hecrhugoivaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II, 1701VH Heerhugowaard, 
©072-5715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o , mw C H Wol-
sing-Grens, Promenade 267, 

6411JJ Heerlen, ©045-
5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FVDen Helder, L Ch Werst, Li-
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223-612544 
Hellevoetsluis: 
P V 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(a)planet nl 
WPV Helmond,! Neggers, 
Van 'tHofFstraat4, 5707 ES 
Helmond, ©0492-553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtse FV, J S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BK Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©053-4763473 
Hertogenbosch: 
s-Hertogenbossche FV, C W M 
Schreurs, De Breautelaan i, 
5263 GBVught, ©073-
6566224 
Heusden: 
PV'Black Penny',M L H Ver
haren, Herptseweg 27, 5256 
NN Heusden, ©0416-661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , M Th M Sil-
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035-
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatelica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHoelöcheuiaard, Th N H 
van Leeuwen, O van Noort-
smgel II, 3262 EK Oud-Be-
ijerland, ©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: 
PHV Hoogezand-Sappemeer, 
wnd H Nieboer, Burg 
Stronkhorststraat 7, 9611 EC 
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: 
IVPhilatelica,; G Fidder, Gal-
lestraat43, 8266 CV Kampen, 
©038-3315968 
Katwijk: 
PVKatuiijk/Rijnsburg, mw 
W P Blok van Duijvenvoor-
de, Roraeinenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071-
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
JH Kerkrade, ©045-5415088 
Klimmen: 
PhV t Fakteurke, H J Raes, 
Schalenboschweg 37, 6343 
ED Klimmen, ©043-
4592797 

L 

Langedijk: 
IVPhilatelica, S Ligthart, 
Anna van Saksenstr 19,1723 
KRNoord-Scharwoude, 
©0226-313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141JV Leerdam, 
©0345-616960, e-mail ver
sluis a@worldonlme nl 
Leiden: 
IVPhilatelica, R K J H e g e n -
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©071-5762265 
LVVPV, Ene van Rooij, Jan de 
Weertstraat 40, 2531 XH Den 
Haag, ©070-3894448 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41,1602 LREnkhuizen, 
©0228-312871 
Leusden: 
WPV 'De Loupe, mw J Ver
hoeven-Bakker, Benedictij-
nenhove lo i , 3834ZD Leus
den, ©033-4941823 
Lichtenvoorde: 
FV De Globe, mw M E A van 
Zanten-Willemsen, P C 
Hooftstraat 7, 7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545-272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiselier, 
Gronausestraat 335, 7585 PB 
Glane, ©053-5382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zeumereer Maastricht, P 
de Melker, Sprinkstraat 103, 
6269 AN Margraten, ©043-
4581430, fax 043-4582727 
PVZuid Limburg, A Thewis-
sen. Koningsplein loi C, 
6224 EH Maastricht, ©043-
3625194 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottinga, 
Jan Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522-263491 
Monnickendam: 
PV Waterland , R J Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299-645788 
Monster: 
NVPV, H A van Krimpen, Van 
Bemmellaan 70, 2681CX 
Monster, ©0174-245049 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserlood-den Duik, Burg 
VanTrichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297-289322 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe', mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578-613396 
Noordwijk: 
V P N , B Wijling, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252-212080 
PV'Onder de loupe, J M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252-
373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatelica, J M G 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 
Hof4309, 6602 ZT Wijchen, 
©024-6417443 E-
mail j a lauret(ä)planet nl 
FV 'Nomopost, W J M Goos-
sens, Vendelierstraat 15, 
6562 NA Groesbeek, ©024-
3974654, E mail w j m goos-
sens@)chelIo nl 

O 

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

P 

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

R 

Raalte: 
PVRaalte.E Bakker, Melisse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572-
353352 
Renkum/Heelsum: 
FV'DeGlobe.WJG Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV'Filuero', P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©077-4743049 
Rheden/De Steeg: 
FV De Globe, M F Bijl, Ko-
mngsland 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: 
PV Roermond, C J Wenke, 
Steenweg 11, 6019 AW Wes-
sem, ©0475-562702 
Roosendaal: 
PVRoosendaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194, 4702 VP 
Roosendaal, ©0165-559355 
Rotterdam: 
PVPhilatelica,P Pors, Clara 
Wichmannstraat n o , 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180-430034 
RPhV, mw N Boeckholtz-
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, 

©010-4562597 
ROV Shell Filatelie, J Ooster-
boer. Voorsteven 20, 3181 NJ 
Rozenburg, ©0181-216568 
PC Rotterdam,! Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i, 2312ZP 
Leiden 
Rozenburg-Europoort: 
IVPhilatelica, E Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ©0181-
212967 
Rijssen: 
P V Rijsscn , D Grunwald, 
Groenlmg 12, 7463 BJ Rjjs-
sen, ©0548-542669, e-mail 
d grunwald@wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk, mw L Stok
man-Veldhoven, Hoornbrug-
laan 36, 2281 AW lUjswijk, 
©070-3995105 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS.H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©023-5256107 
Sassenheim: 
WPV Sossenheim, B G Door-
nekamp. Kwekersweg 92, 
2171DZ Sassenheim, ©0252-
216740 
Schagen: 
FV'WestJTiesland'.P Blokker, 
Hoep 67,1741 MB Schagen, 
©0224-214327 
Schijndel: 
SWP,J van Schijndel, Juha-
nastraat 3, 5482 AK Schijn
del, ©073-5474155 
Sittard: 
FVSittard e o , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©046-4518522 
Slied recht: 
PV Philetica , J van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362TBSliedrecht, 
©0184-412338 
Soest: 
P V Eemland, mw D Pimen-
tel-Gielen, Colenso 57, 3761 
GH Soest, ©035-6026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatelica,E v d Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke-
nisse, ©0181-638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatelica, E Sijpkes, Gro
ningerlaan 16, 9501 SH 
Stadskanaal, ©0599-612976 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatelica, R Hajer, Rosari-
umlaan 27, 3972 GE Drieber-
gen-Rijsenburg, ©0343-
517555 

T 

Temeuzen: 
FV'Het Watermerk', A H de 
Ridder, Lingestraat 5,4535 
EPTerneuzen, ©0115-
697125 
PVZeeuiusch Vlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115-
648618 
Tiel: 
PhilatelistenclubTiel,B Visser, 
De Schouw 49, 4002 GJ Tiel, 
©0344-612378 
Tilburg: 
VPTTilburg, W E M Tukker, 
postbus 10418, 5000 JKTil
burg, ©013-5714417 
Twente: 
NVPV, E J Timmerman, Bode 
Erfweg 2, 7582 RH Losser, 
©053-5382594 

>» 



u 
uithoorn: 
Fil.Vcr. 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 'Drif landcnpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369BVSimpelveld. 
Varsseveld: 
FV 'De Globe'; H.G. Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FVVeendam c.o,; W.J. van Ba-
vel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV'De Globe'; CA. Meurer, 
Taxuslaan 4, 3904 KX Vee
nendaal, ©0318-515062. 
PV'Frimarket'; E. de Blauw, 't 
Melkhuis 40, 3902 GW Vee
nendaal, ©0318-513512. 
Veldhoven: 
PC Groot-Vcldhouen; 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. 
Venlo: 
P.V. 'Phila Venlo'; M.J.M. Gie-
len, Framboosstraat 9, 5925 

HJ Venlo, ©077-3820064. 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn'; C.G.K. Tim
mer, Herman de Manstraat 6, 
4132 XS Vianen. 
Vlaardingen: 
NVPV; W.G.L. Poels, L. de Co-
lignyln 96, 3136 CS Vlaardin
gen, ©010-4746725. 
Vlissingen: 
Vlissin ŝe 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: 
rVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; F.W.M. Nijp, Bartok-
laan 26, 2253 CX Voorscho
ten, ©071-5619107. 

W 

Waalwijk: 
WPV 'De Langstraat'; J.A.M, 
van Best, Mgr. Völkerstraat 
40, 5171JN Kaatsheuvel, 
©0416-274760. 
Wageningen: 
FV 'De Globe'; J.A. Steenber
gen, Julianastr. 40, 6707 DG 
Wageningen. 
Wassenaar: 
PC Wassenaar; L.L. Kammin-
ga, Spinozalaan i DI, 2273 
XA Voorburg, ©070-
3871987. 
Waubach: 
PV'Waubach'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 
Landgraaf, ©045-5314376. 

Weert: 
Filatehca 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: 
IVPhilatehca; J. de Koning, 
Schoonhout 116, 4872 MD 
Etten-Leur, ® 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilatehca; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWinsum c.o.; 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'; mw. E. 
Mol, Tromplaan 24. 3931 AH 
Woudenberg, ©033-
2864251. 
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-&Lekstrcek; J.Al
berts, Ottergracht 17, 3064 
LN Rotterdam,© 010-
4508474. 
IJsselham: 
PV 'IJsselham'; mw. 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. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeeu)olde;G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GR Zeewol
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000; 
J.W.K. Fros, Laan van Vol-
lenhove 2411, 3706 HG Zeist, 
©030-6977309. 
Zetten: 
FV 'De Globe'; mw. A. Doese Ja
ger-Steenstras, Verl. Emma-

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 863. 

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

2. Nu met tanden 
De Nederlandse emissie 
van 1852 was nog onge-
tand. Wanneer kwamen 
de eerste Nederlandse 
postzegels met tanding 
in omloop? 
a. 1864 
b.1865 
c. 1867 

straat 29, 6673 XA Andelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouuJen Duiueland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175-
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; 
W.M. Buit, Aburahout33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelico; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidla
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV 'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PV Regio Zuiartsluis e.o.; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 
3, 8061 GL Hasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
WPVZuJijndrechte.o.; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZu;olie; Th.H. van Beek, Le
liestraat 142, 8012 BV Zwolle, 
©038-4210855. 

3. Geleerde gebouwen 
In de afgelopen 150 jaar 
zijn er zes emissies uitge
geven, gewijd aan Neder
landse universiteiten. 
Welke universiteit kreeg 
het eerst een zegel? 
a. Amsterdam 
b. Leiden 
c. Utrecht 

4. Good old man 
Een parate-kennisvraag: 
wie was de oudste Neder
lander die nog ten tijde 
van zijn leven met een 
postzegel werd geëerd? 

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



POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

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

DIRECTE VERKOOP 
Gezien het grote aanbod aan mooi materiaal hebben wij besloten tot 
een "DIRECTE VERKOOP" op DONDERDAG 28 DECEMBER in 
"Het Spoortheater" te Nijverdal, van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Op VRIJDAG 29 DECEMBER EN DINSDAG 2 T/M VRIJDAG 
5 JANUARI 2001 kunt u TELEFONISCH bestellen van 09.00 uur tot 
17.00 uur. Ook schriftelijk kunt u uw kavels opgeven. 
Het aanbod bestaat uit vele tientallen mooie collecties, partijen en 
snuffeldozen. 
Vraag de GRATIS speciale lijst aan. 

Zij die de veilingcatalogus ontvangen krijgen deze lijst 
automatisch thuis. 

l/l/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

i ] POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 

VEILING 111 
13 JANUARI 2001 

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

aanvang 12.00 uur, in het SPOORTHEATER voorheen „Ons Gebouw" 
Spoorstraat 35, te Nijverdal. 

Kijkdagen op vrijdag 12 januari van 14.00 - 20.30 uur en op de veilingdag 
van 8.30 uur-11.30 uur, de kollekties en partijen zijn te bezichtigen tot 13.00 uur. 
In deze veiling veel uniek materiaal, héél mooi Nederland. 
Wij bieden per veiling ca. 6.000/7.000 kavels aan met voor "elk wat wils". 
Naast een groot aanbod gericht op de verzamelaar hebben wij iedere 
veiling een "speciale nalatenschap afdeling". 
Vraag onze GRATIS CATALOGUS. 
INZENDINGEN worden dagelijks in ontvangst genomen voor onze 
volgende veiling, nr. 112, te houden op 10 maart 2001. 
U kunt zich vooraf vrijblijvend laten informeren over opbrengst van uw 
kollektie. 
Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 
W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur 
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'PTT POST'-NUMMERSTEMPELS 
IN KAART GEBRACHT 

Lezers Tilatelie' en leden Po el Po leverden materiaal 

In 'Philatelie' van januari 1999' 
vestigde de heer F S J G Herm-
se uit Sittard de aandacht op de 
verwerking van Kerst- en nieuw-
jaarspost (KNJ-post) m de ray
ons, onder andere met behulp 
van honderd nieuwe Klussen-
dorf stempelmachines Bij het 
inzetten van deze machines 
werd gekozen voor het gebruik 
van plaatsnaamloze stempel-
koppen, met de tekst PTT 
POST Deze stempels waren 
voorzien van een volgnummer 
{aßeeldingen la en Tb) 
Hermse besloot zijn artikel met 
de gedachte dat het voor filate
listen wel eens een uitdaging 
zou kunnen worden om uit te 
zoeken waar deze stempels 
werden gebruikt 
Omdat na verloop van tijd bleek 
dat dit toch moeilijker was dan 
werd gedacht, werd er m de
cember 1999 m het maandblad^ 
een oproep geplaatst om lezers 
aan te moecfigen hun vondsten 
te melden Ook bij de Neder
landse Vereniging van Post
stukken-en Poststempelverza
melaars (Po & Po) was inmid
dels door het 'PTT POST-stem-
pelcollectief een soortgelijk ini
tiatief genomen, dat al m de
cember 1999 leidde tot de pu
blicatie van een overzicht van 
genummerde Klussendorfstem-
pels3 Hierin was nog een aantal 
hiaten aanwezig en er werden 
ook nog enkele vraagtekens ge
plaatst 

Op de oproep van Hermse m 
'Philatelie' reageerden ruim vijf
enveertig lezers Hun reacties 
liepen uiteen van de toezending 
van enkele uitgeknipte postze
gels tot het verstrekken van een 
lijst van ruim 450 poststukken, 
inclusief gegevens van geadres
seerde en afzender van de stuk
ken Via hetstempelcollectief 
van Po & Po kwamen daar nog 
de meldingen van een twintigtal 
leden bij Interessant is dat ook 
data genoemd werden van en
kele van deze stempelmachines 
bultende KNJ-periode Hier ko
men WIJ in het tweede gedeelte 
van deze publicatie op terug 
Het was ondoenlijk om al dege
nen die gereageerd hebben per
soonlijk te bedanken, en dat wil
len WIJ hierbij alsnog graag van 
harte doen 
De aanpak om met al deze ge
gevens tot een goed overzicht 
te komen zal duidelijk zijn om 

DOOR JOS M . A . G . S T R O O M EN E J . F E E N S T R A 

Ook in december 2000 zet PTT Post weer alle zeilen bij om 

de onvermijdelijke piek in het postverkeer zo snel 

mogelijk te verwerken. Twee jaar geleden werden daartoe 

voor het eerst honderd nieuwe stempelmachines ingezet; 

oan de lezers van dit blad werd gevraagd zoveel mogelijk 

nummers van deze machines te willen melden. De auteurs 

van het nu volgende artikel brengen de oogst van die 

oproep in kaart. 

de plaats van stempeling te 
kunnen achterhalen moet de af
zender van de brief of kaart be
kend zijn En als die al ge
noemd wordt (vooral op kaar
ten wordt heel vaak volstaan 
met alleen de naam, soms zelfs 
alleen met voornamen), dan is 
dat nog geen garantie dat de af
zender zijn goede wensen m 
een brievenbus in de directe 
omgeving van zijn woning ge
post heeft Er IS dus veel materi
aal nodig om tot juiste conclu
sies te komen, en het bleef bij 
een aantal stempels toch een 
beetje 'gokken' 
Uit onverwachte hoek kwam 
echter loyale medewerking na 
verscheidene mislukte pogin
gen kregen we m juni van dit 
jaar twee lijsten van de PTT toe
gestuurd, een met het overzicht 
van de plaatsing van de machi
nes in 1998, de andere met die 
van 1999 Een vergelijking met 
ons eigen overzicht leerde al 
snel dat we er bij ons onder
zoek van waren uitgegaan, dat 
de nieuwe Klussendorf-machi-
nes allemaal in voorsorteercen-
tra (VSC) hadden gestaan Dat 
bleek met het geval te zijn er 
hebben ook stempelmachines 
gestaan in kantoren die onder 
een VSC ressorteren Ook zijn 
er enkele grote plaatsen met 
meerdere machines die de post 
uit de regio verwerkt hebben, 
terwijl WIJ die machines even
eens m de voorsorteercentra 
van die regio hadden verwacht 
De werkwijze van de verschil
lende rayons is dan ook abso
luut met gelijk geweest Herm
se beschreef dat overigens al m 
januari 1999, met als voorbeeld 
dat de post van de KNJ-periode 
van 1998 m Groningen op éen 
locatie werd verwerkt, terwijl 

toen m Midden- en Zuid-Lim-
burg op zes plaatsen werd ge
werkt Zo zien we ook m de 
PTT-lijsten dat men bijvoor
beeld in Den Haag de post uit 
de (verre) omgeving met vier 
machines stempelde op één 
adres m de Waldorpstraat, ter
wijl in Rotterdam m 1998 op vijf 
locaties acht, en m 1999 op vier 
locaties in totaal negen machi
nes stonden opgesteld Met als 
enige bron van informatie al
leen de afzendergegevens op de 
bestudeerde post, en dus zon
der de officiële PTT-gegevens, 
hadden we dit nooit zo precies 
kunnen vaststellen 

Dankzij deze 'goede beurt' van 
PTT Post kunnen we nu een ge
degen overzicht publiceren van 
PTT-vestigmgen waarde Klus-
sendorf machines met PTT-
POST-nummerstempels waren 
opgesteld 
De reeks van PTT POST-stem-
pels loopt van 001 tot en met 
105 Daar kan het PTT POST-
stempel met plaatsnaam Zaan
dam nog aan worden toege
voegd (o/beeW/ng 2), waardoor 
er in totaal dus 106 PTT POST-
stempels bestaan Hermse 
spreekt m zijn eerder genoem
de artikel van januari 1999 van 
honderd nieuwe machines Dat 
zou betekenen dat er ook enke
le al bestaande machines van 
een nieuw nummerstempel zijn 
voorzien 
In de lijst met officiële PTT ge
gevens van 1998 IS inderdaad 
terug te vinden dat de stempels 
met de nummers 001 tot en 
met 100 geplaatst zijn m nieuw 
geleverde machines (uit de 
reeks Klussendorfnummers 
924 tot en met 1060, een niet 
doorlopende, dus onderbroken 
nummering) Al deze machines 
zijn van het type Klussendorf 
637 {afljeeldmgen 3 tot en met 
5) De stempels 101 tot en met 



105 en het stempel PTT POST 
van Zaandam zijn kennelijk niet 
in nieuwe, maar in al bestaande 
machines geplaatst. Het feit dat 
ze in de PTT-lijst van 1998 niet 
terug te vinden zijn, heeft ver
moedelijk daarmee te maken. 
In de op de volgende twee pagi
na's afgedrukte tabel is in de 
kolom 'toelichting' aangegeven 
welke afzendergegevens op 
post met deze nummers zijn 
aangetroffen. Deze gegevens 
zijn afkomstig uit de meldingen 
aan 'Filatelie', respectievelijk 
aan het 'PTT POST stempelcol-
lectief van Po & Po. 
Voor wat betreft de veranderin

gen tussen 1998 en 1999 kan 
het volgende opgemerkt wor
den. Wanneer in 1999 een num-
merstempel in een andere 
plaats wordt genoemd en ge
bruikt dan in het voorafgaande 
jaar, betekent dat nog niet dat 
de machine samen met de 
daarbij behorende stempelkop 
is verplaatst. Het is blijkbaar 
ook mogelijk een machine te la
ten staan, en dan alleen de 
stempelkop te 'verhuizen'. Zo is 
de Klüssendorf machine met 
nummer 996 in 1999 in Corin-
chem blijven staan, terwijl 
stempel nummer 037 vervan
gen is door het eigen plaats

naamstempel 'Gorinchem'. 
Stempel PTT POST nummer 
037 is in de lijst van 1999 helaas 
niet terug te vinden, maar er 
zijn meldingen die erop wijzen 
dat de stempelkop in Amers
foort is gebruikt. In dit voor
beeld is alleen de stempelkop 
van locatie veranderd. 
Omdat in de lijsten van de PTT 
maar ten dele de nummers van 
de machines zijn vermeld, is 
(bij verandering) niet altijd vast 
te stellen wat er precies is ge
beurd. Een enkele keer is dat 
wel het geval: zo is er van de 
veranderingen tussen 1998 en 
1999 in het rayon Rotterdam 

een tamelijk compleet overzicht 
samen te stellen. We hebben 
die wijzingen in de tabel 'Wijzi
gingen rayon Rotterdam' vast
gelegd (zie pagina 824). Wat 
valt uit dat overzicht op te ma
ken? Van de dertien machines 
uit 1998 zijn er in 1999 elf bin
nen het rayon in werking geble
ven. Daarbij zijn de stempels 
039 en 040 onderling van ma
chine verwisseld, terwijl die ma
chines tevens van locatie zijn 
veranderd. Stempel 042 in ma
chine lOOT wordt in 1999 niet 
meer aangetroffen, en ook ma
chine TOOI wordt in het PTT-
overzicht niet meer vermeld. 

m 

Boven: aflieelding ia - stempel met vroege datum uit iggS (7 de
cember) uit Leeuwarden (oyo) in combinatie met een golßijnen-

Aßeelding 2: stempel Zaandam, de enige stempelvlag met PTT POST 
in combinatie met de plaatsnaamaanduiding, 16 december iggS. 

Onder: ajheelding ib - stempel van i8 december iggS uit Zwolle 
(006) in combinatie met de postcodevlag. 

Rechts: aflieelding ^ - De aankomst 
van twee nieuwe Klussendorfstempel-
machines van bet type 637 in Rotter

dam-Keizerswaard in november iggS; 
één machine staat nog ingepakt. 

(Foto: Frits Renirie). 

Links: aflieelding 4 - Klüssendoifstem-
pelmachine type 637 m bedrijfin Rot
terdam-Koperstraat, december iggc). 
(Foto: Frits Renirie). 

Rechts: aflieelding 5- Gedeelte van het 
binnenwerk van een Klussendoifmachi-
ne. De (grote) witte cylinder is de inkt-

rol, rechts daarvan bevindt zich de 
stempelhouder. Onderaan links is de 
golflijnenvlag te zien, aan de rechter

kant het PTT POST stempel 
(Foto: Frits Renirie). 



tabel I - locaties van stempelmachines aan de hand 

Nummer 
OOI 

002 

003 
004 
005 

006 
007 
008 
009 
OIO 

o i l 

012 

013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 

021 

022 

023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
030 
031 
032 
033 
034 
035 
036 

037 

038 
039 
040 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
049 
050 
051 
052 
053 

1998 
Amsterdam, Australiëhavenweg 100 
Leidschendam, Loire i 

Dordrecht, J. de Wittstraat 120 
Nieuwegein, Grote Ware 20 
Eindhoven, Stationsweg i 

Zwolle, Antonie Fokkerstraat 2 
Groningen, Achterweg i 
Groningen, Achterweg i 
Groningen, Achterweg i 
Groningen, Achterweg i 

Sneek, Westersingel 28 
Gorredijk, Schansbrug 2 

Gorredijk, Schansbrug 2 
Leeuwarden, Snekertrekweg i 
's Gravenhage, Waldorpstraat 15 
's Gravenhage, Waldorpstraat 15 
's Gravenhage, Waldorpstraat 15 
Leiden, W. de Zwijgerlaan 181 
Wassenaar, Tuinpad 91 
Gouda, Ronsseweg 7 
Boxtel, Fellenoord 35 
's Hertogenbosch, Parallelweg 24 
Tilburg, Ringbaan noord 105 
Waalwijk, Eerste Zeine 128 
Zaltbommel, Toepad 4 
Brunssum, Haefland 32 
Sittard, Geerweg 2 
Heerlen, In het Cramer 
Kerkrade, Langheckweg 12 
Maastricht, Duboisdomein 50 
Leerdam, Nijverheidstraat 35 
Tiel, Sir.R.Hillstraat7 
Nijmegen, Stationsplein g 
Nieuwegein, Drenthehaven 2 
Utrecht, Mineurslaan 30 
Mijdrecht, Margrietstraat 

Gorinchem, Haarstraat 63 

Goes, Verrijn Stuartweg 
Capelle ad IJssel, Duikerlaan 222 
Capelle ad IJssel, Duikerlaan 222 
Hoogvliet, Middenbaan Noord 35 
Rotterdam, Delftseplein 31 
Rotterdam, Frobenstraat25 
Rotterdam, Frobenstraat 25 
Rotterdam, Keizerswaard 15 
Rotterdam, Keizerswaard 15 
Rotterdam, Giessenweg 34 
Vlaardingen, Taanderijstraatig 
Vlaardingen, Taanderijstraat 19 
Rotterdam, Koperstraat 33 
Almere, De Paal 26 
Alkmaar, Hertog Aalbrechtwegi 
Zwaag-Hoorn, De oude veiling 24 

ran de stempelkopnummers 

1999 
idem 
ONTBREEKT OP LIJST 

idem 
idem 
ONTBREEKT OP LIJST 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Noordwijk, Boekersloodaan 22 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Maarssen, Bisonspoor 35g 

ONTBREEKT OP LIJST 

idem 
Rotterdam, Delftseplein 31 
Rotterdam, Keizerswaard 15 
Rotterdam, Koperstraat 33 
ONTBREEKT OP LIJST 
Rotterdam, Delftseplein 31 
Vlaardingen, Taanderijstraat 19 
idem 
idem 
Vlaardingen, Taanderijstraat 19 
Rotterdam, Delftseplein 31 
Alblasserdam, Staalindustrieweg 28 
idem 
idem 
idem 
ONTBREEKT OP LIJST 

Toelichting / bijzonderheden 
ook buiten KNJ periodes gebruikt 
uit '99 gemeld met afzenders uit Maassluis en 
Enkhuizen(?) 

uit 'gg gemeld met afzenders uit Gulpen, 
Valkenburg en Valkenswaard; buiten de 
KNJ-periodes in 1998, iggg en 2000 
in gebruik in 's-Hertogenbosch 
metpostcodevlag 

buiten de KNJ-periode in 2000 in gebruik met 
postcodevlag in 's-Hertogenbosch 

buiten de KNJ-periode in 2000 in gebruik met 
postcodevlag in 's-Hertogenbosch 

Wassenaar 'gg geen machines meer (zie ook 080) 

in 'qg machine naar Maarssen (Mijdrecht valt 
onder VSC Maarssen) 
Gorinchem 'gg met eigen plaatsnaam 
uit 'gg melding uit Amersfoort 

uit '99 geen meldingen 

buiten KNJ periode in 2000 in gebruik 

Hoorn '99 met eigen plaatsnaam 
uit '99 gemeld met afzenders uit Aalsmeer, 
Uithoorn, Kudelstaart, Amstelveen en Amsterdam 
in '99 met postcodevlag 



Nummer 
054 
055 

056 
057 
058 
059 
060 
061 
062 
063 

064 
065 
066 
067 
068 
06g 
070 
071 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
078 
079 
080 
081 
082 
083 
084 
085 
086 
087 
088 
089 

090 
091 
092 
093 

094 

095 
096 
097 
098 
099 
100 

lOI 

102 

103 

104 
105 
z. nummer 

1998 
Dordrecht, J. de Wittstraat 120 
Oud-Beijerland, Edisonstraat 8e 

Oosterhout, Havenweg 41 
Etten Leur, Stationsplein 2 
Doorn, Kortenburglaan i 
Arnhem, J. de Witdaan 350 
Eindhoven, Stationsweg i 
Eindhoven, Stationsweg i 
Oss, Kruisstraat 70 
Helmond, Oostende 100 

Venlo, M. Dammeweg 35 
Roermond, Kerkeveldlaan 4 
Almelo, Aalderinksingel 8 
Apeldoorn, Chr. Geurtswegg 
Apeldoorn, Chr. Geurtsweg 9 
Doetinchem, Hofstraat 12 
Leeuwarden, Snekertrekweg i 
Leeuwarden, Snekertrekweg i 
Groningen, Achterweg i 
Assen, Kloekhorststraat56 
Emmen, Bokslootdwarsweg 2 
Hoogeveen, Voltastraat 24 
Hilversum, Kerkbrink 16 
Schagen, Nieuwstraat 14 
Purmerend, Gedempte were i 
Haarlem, Westergracht 70 
Wassenaar, Tuinpad 91 
's Gravenhage, Waldorpstraat 15 
Voorburg, Pr. Bernhardlaan 3 
Rotterdam, Koperstraat 33 
Spijkenisse, Merrewijklaan 18 
Vlissingen, Govert Fhncklaan 5 
Breda, Slingerweg 7 
Utrecht, Mineurslaan 30 
Zeist, Het Rond 6 
Didam, Fahrenheitstraat 3 

Nijmegen, Stationsplein 9 
Culemborg,HetJach2 
Tilburg, Ringbaan Noord 105 
Veldhoven, De Schimerik 5 

Uden, Violierstraat 9 

Enschede, Rigtersbleek Westend i 
Zutphen, Molengracht 2 
Meppel, Zomerdijk 5c 
Musselkanaal, Technicumstraat i 
's Hertogenbosch, Parallelweg 24 
IJsselstein, Lagebiezen 2 
ONTBREEKT OP LIJST 
ONTBREEKT OP LIJST 

ONTBREEKT OP LIJST 

ONTBREEKT OP LIJST 
In '98 niet in gebruik 
Zaandam, Mahoniehout 2b 

1999 
idem 
Hellevoetsluis, H. Heyermansstraat i 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Venray, Hulst 17 in Oostrum 
ONTBREEKT OP LIJST 

idem 
idem 
Nijverdal, W. Alexanderstraat 2 
Doetinchem, Hofstraat 12 
Zutphen, Molengracht 2 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Volendam, Bellstraat 5 
idem 
Noordwijk, Boekersloodaan 22 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ONTBREEKT OP LIJST 

idem 
idem 
idem 
Valkenswaard, Valkenierstraat 43 

idem 

Oldenzaal, Langestraat5 
idem 
Coevorden, Wilhelminasingel i 
Stadskanaal, Navolaan i 
idem 
idem 
Hellevoetsluis, H. Heyermansstraat i 
Zwijndrecht, Zoutverkopersstraat 5 

Zwijndrecht, Zoutverkopersstraat 5 

Oud-Beijerland, Koninginneweg 9 
Goes, Verrijn Stuartweg 
idem 

Toelichting / bijzonderheden 

machine in '99 in Oud Beijerland op andere 
locatie (zie 104) 

Oss '99 nog eigen machine 
Helmond '99 met eigen plaatsnaam 
in '99 gemeld met afzender uit Budel 

Almelo '99 met eigen plaatsnaam 
Apeldoorn '99 geen machines meer 
Apeldoorn '99 geen machines meer 

Purmerend '99 met eigen plaatsnaam 
in 'gg met postcodevlag 
Wassenaar 'gg geen machines meer (zie ook 019) 

Didam '99 geen machine meer 
uit '09 wel o8g aangetroffen, vermoedelijk uit 
Arnhem 

Klüssendorfmachine Veldhoven stempelt in 
iggg met 's Hertogenbosch i 
buiten KNJ-periode iniggg in gebruik in 
's-Hertogenbosch 
Enschede 'gg nog eigen machine 
in '99 2e machine (zie 068) 
Meppel 'gg nog eigen machine 
Musselkanaal 'gg geen machine meer 

uit '98 meldingen uit Hellevoetsluis 
met postcodevlag / uit '98 meldingen 
uit Zwijndrecht 
met postcodevlag / uit '98 meldingen 
uitAlblasserdam 
uit '98 meldingen uitMiddelharnis 
kreeg in '99 oude machine uit Rotterdam 
met postcodevlag en plaatsnaam 
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tabel 2 

039 
040 

041 

042 

043 

044 

045 
046 

047 

048 

049 

050 

083 

- wijzigingen tussen 
1998 

1998 en 1999 in het rayon Rotterdam 

machinenummer en vestiging 
998 

999 
1004 

1001 
1002 

1003 
1000 

1005 
1006 

1007 

niet bekend 

1009 

niet bekend 

Capellea/dIJssel 
Capellea/dIJssel 
Hoogvliet 
RtDelftseplein 
Rt Frobenstraat 
Rt Frobenstraat 
Rt Keizerswaard 
Rt Keizerswaard 
RtGiessenweg 
Vlaardingen 
Vlaardingen 

Rt Koperstraat 
Rt Koperstraat 

1999 
machinenummer en vestiging 

999 
998 

1004 

1002 

1003 
1000 

1005 
1006 

1007 

1008 

1009 

1044 

RtDelftseplein 
Rt Keizerswaard 
Rt Koperstraat 

Rt Delftseplein 
Vlaardingen 
Rt Keizerswaard 
Rt Keizerswaard 
Vlaardingen 
Rt Delftseplein 
Alblosscrdam 
(Rayon Dordrecht) 
Rt Koperstraat 
Rt Koperstraat 

veranderd ƒ verplaatst 

stempel + machine 
stempel + machine 
machine 
onbekend uit '99 
machine 
machine 
-
-
machine 
machine 
machine? 

-
stempel en machine 
(machine 1044 stond in 1998 in 
Delftsestraat, echter niet met 
•fiTPOST'-stempel) 

Stempel 083 is eveneens van 
machine veranderd: machine 
1044 die in 1999 daarmee 
stempelde, stond in 1998 in 
Rotterdam aan de Delftsestraat, 
en had - hoewel de stempelkop 
niet vermeld werd - toen in elk 
geval geen PTTPOST-stempel. 
Verder zijn er verschillende ma
chines inclusief hun stempel 
van locatie veranderd; opval
lend is dat slechts drie machi
nes (twee aan de Keizerswaard 
en één in de Koperstraat) in bei
de jaren op dezelfde plaats ge
staan hebben of mogelijk daar 
opnieuw terecht zijn gekomen. 

Van de locaties binnen Rotter
dam kennen we, dankzij jan 
Oosterboer'', ook het 'verzor
gingsgebied': 
Rotterdam Delftseplein (Rech
ter Maasoever): postcodes 
3000-3005 en 3010-3058; 

Rotterdam Keizerswaard (Lin
ker Maasoever): postcodes 
3007-3008, 3070-3089 en 3160-
3199; 
Rotterdam Koperstraat (Oost
flank): postcodes 2900-2949, 
3006-3009 en 3059-3069; 
Vlaardingen (Waterweggebied): 
postcodes 3100-3159. 

Zoals hiervoor al werd aangege
ven ontbreken in de lijsten die 
van de PTT zijn ontvangen en
kele stempels die wél op ver
zonden post zijn aangetroffen. 
Het overzicht op pagina 822/3 
is in dat opzicht dus aangevuld 
met meldingen van lezers. 
Opmerkelijk is in 1999 het PTT 
POST-stempel met een ontbre
kend segment: een kwart van 
de buitenring van het stempel 
(het gedeelte met de positie van 
het nummer) is niet aanwezig. 
Met datum 6 december [ajbeel-

ding 6) is het aangetroffen op 
een briefje met een in Gemert 
afkomstige afzender, dat waar
schijnlijk is gestempeld Uden. 
Bekend is dat er in december 
1999 in Uden problemen zijn 
geweest met de stempelkop uit 
de Klüssendorfmachine. Zeer 
waarschijnlijk betreft het hier 
PTT Post-stem pel nummer 94. 
We hebben nog onvoldoende 
materiaal onder ogen gehad 
om met zekerheid te kunnen 
vaststellen welk nummerstem-
pel in de KNJ-periode met ont
brekend segment gebruikt is, 
oftewel: welk nummer niet 
meer voorkomt. Met het ver
minkte stempel is in 2000 ook 
buiten de KNJ-periode gestem
peld in 's-Hertogenbosch; hier
op komen we later terug. 

De Stempelviag 
Op enkele uitzonderingen na 

worden alle stempels gebruikt 
in combinatie met een golflij-
nenvlag [afbeelding la). In 1998 
zijn er vier uitzoncferingen: 006, 
102,103 en Zaandam (afbeel
ding 7fa). In 1999 komen daar 
053 en 079 bij. Deze stempel
den in combinatie met de Post-
codevlag. Buiten de KNj-perio
de (waarover later meer) wordt 
ook naast de stempels 010 en 
012 de Postcodevlag aangetrof
fen. 

De 'KNJ-periode' 
De officiële gebruiksperiode 
van de machines met nummer-
stempels liep zowel voor het 
jaar 1998 als voor 1999 van 13 
tot en met 23 december. Veel 
nummerstempels worden ech
ter al eerder op de kerstpost 
aangetroffen: in 1998 zijn 7 en 8 
december de meest voorko
mende 'vroege data' [afbeelding 

Afbeelding 6: stempel 6 december iggg, het PTT POST stempel Ineeji geen 
nummer. Het briefje is afkomstig uit Cemert. 

Ajbeeiding 7; stempel 02^ (Tilburg) met foute datum binnen 
KNJ-periode ( i j -2.g&2i j . 

Afbeelding 8: oudste bekende afdruk (005 ' of ooi) met datum 
-9.10.08-22. 

Afbeelding g; 001 buiten KNJ-penode: 6 april iggg, zonder vlag ' 



Ta). De vroegst bekende uit 
1998 is die van 5 december op 
post uit Oosterwolde (012). In 
1999 is Stempelnummer 030 al 
aangetroffen met de datum 4 
december. Het eerder bespro
ken stempel met het ontbre
kend segment komt voor met 
de datum 6 december {apeel-
ding 6). 
Stempeldata na 23 december 
komen we in beide jaren op 
KNj-post niet tegen. Zwolle 
stempelt in 1998 wel de data 27 
en 29 december, maar daar is 
sprake van een foutieve datum
instelling zoals we later in dit 
artikel nog zullen zien; en post 
uit Amsterdam van 27/12/99 is 
al te beschouwen als zakenpost 
buiten de KNj-periode. 
Wij 'herdefiniëren' hiermee de 
KNj-periode tot het tijdvak van 
4 tot en met 23 december, en 
beschouwen daarmee poststuk
ken met een vroegere of latere 
datum als 'gewone' post die ge
stempeld is buiten de KNJ-pe-
riode. 

Gebruik buiten KNJ-perloden 
Zowel in onze eigen verzame
lingen als onderde meldingen 
van lezers bevinden zich post
stukken die buiten de genoem
de KNj-periode zijn afgestem
peld. We moeten bij het trekken 
van conclusies in dit opzicht 
echter voorzichtig zijn, omdat 
op KNJ-post (binnen de KNj-pe
riode) ook afwijkende data zijn 
aangetroffen die zijn veroor
zaakt door de foutieve instelling 
van een of meer datumwieltjes 
in de stempelkop. Een sprekend 
voorbeeld niervan is de datum 
15.-2.98 {ajbeeld'mg 7), alsook 
17.-2.98 met stempel 017. Uit 
1999 worden ook de data 16.-1 
en 15.-2 (met nummer 065) en 
21.-2 (met de stempels 044 en 
047) op Kerstpost gemeld. 

Voorzichtigheidshalve vermel
den we daarom hieronder al
leen de nummerstempels waar
van meerdere afdrukken op di
verse data zijn aangetroffen, en 
waarvan bekend is in welk sor-
teercentrum de stempelkop ge
bruikt is. Genoemde data zijn 
die van stempelafdrukken op 
bekende of gemelde poststuk
ken. Deze data geven dus niet 
de werkelijke gebruiksperiode 
aan; eerder en/of later gebruik 
is zelfs zeer waarschijnlijk. 

Het 'gebruik bulten KNJ-perio-
den' kunnen we in drie fasen in
delen: 
1. data van voor 4 december 
1998; 
2. data na 23 december 1998 en 
voor 6 december 1999; 
3. data na 23 december 1999. 

1. data voor4 december 1998. 
De ons bekende vroegste da
tum is die van -9.10.98 (aflieel-
dingS). Onduidelijk is het num
mer in het stempel, naar alle 
waarschijnlijkheid is het 005, 
mogelijk echter 001. 
Uit Amsterdam (met nummer 
001) zijn bekend de data 19 en 
30 november 1998, uit 's-Herto
genbosch (met nummer 005) 
zijn gemeld de data 14 oktober 
en 16 november 1998. Deze 
machine (of de stempelkop) is 
daarna in de KNJ-periode in 
Eindhoven in gebruik geweest. 
Een proefafdruk met nummer 
027 uit Sittard met datum 
n.10.98-12 werd al afgebeeld in 
'Philatelie' van januari 1999'. 

2. data tussen 23 december 
1998 en 6 december 1999. 
Uit deze periode worden veel
vuldig afdrukken gevonden met 
nummer 001, afkomstig uit het 
gebied rond Amsterdam. Een 
bijzondere afdruk is die van 6 

april 1999, waarde stempelvlag 
ontbreekt (afbeelding 9). Het 
ontbreken van de vlag Dij dit 
stempel kwam ook al eens voor 
binnen de KNj-periode, name
lijk op 21 december 1998. 
Uit deze tweede periode zijn 
ook poststukken bekend met de 
volgende nummers: 
005, met data uit januari en de 
maanden april tot en met sep
tember 1999, op gewone post 
(afbeelding 70); op 23/11/99 op 
rouwpost. 
094, bekend uit mei, juli en sep
tember 1999, uitsluitend op 
rouwstukken. 
Beide Stempelkoppen (005 uit 
Eindhoven en 094 uit Uden) 
zijn buiten de KNj-periode in 
gebruik geweest in BSC 's-Her-
togenbosch. 

3. data na 23 december 1999. 
Opnieuw stempelt Amsterdam 
ook na 23 december 1999 ge
wone post met het PTT POST-
stempel met nummer 001. De 
vroegste is al op 27 december 
1999 gedateerd! Andere data 
zijn 4 en 28 februari, 24 april en 
1 augustus 2000. 
Ook in 's-Hertogenbosch wordt 
wederom gebruik gemaakt van 
PTTPOST-stempels. Net als in 
1999 wordt stempelkop num
mer 005 gebruikt, in januari, 
maart en mei op rouwbrieven, 
in mei, juli en augustus op ge
wone post. Dit stempel komt 
niet voor op de officiële PTT lijst 
van KNj-1999. De machine zou 
in die periode, evenals in 1998, 
in Eindhoven gestaan kunnen 
hebben, maar het is niet uitge
sloten dat ze in 's-Hertogen
bosch is blijven staan. Poststuk
ken met stempel 005 uit de 
KNj-periode 1999 zijn afkom
stig uit Gulpen, Valkenburg en 
Valkenswaard. Ten tijde van het 
schrijven van dit artikel (eind 

oktober 2000) staat de machi
ne nog steeds in 's-Hertogen
bosch opgesteld, in principe 
voor het stempelen van rouw-
post. 
Vanaf 11 januari 2000 komen 
uit 's-Hertogenbosch ook stuk
ken voor met Stempelnummer 
010, ditmaal in combinatie met 
de Postcodevlag (afbeelding 
11). Afdrukken zijn bekend uit 
de maanden januari tot en met 
april, daarna weer vanaf juli. 
Eind oktober 2000 is de machi
ne nog steeds in gebruik (voor 
gewone post). Het gebruik van 
deze stempelkop is opmerke
lijk, aangezien dit nummer 
(met goTflijnenvlag) in beide 
KNj-periodes in gebruik was in 
Groningen. De stempelkop is 
waarschijnlijk na revisie in 
's-Hertogenbosch terechtgeko
men. Onze zegsman uit Den 
Bosch gaf aan dat er nogal wat 
met de Stempelkoppen gescho
ven wordt. 
Een derde machine in 's-Herto
genbosch stempelt met het al 
eerder besproken PTT POST-
stempel waarin een segment 
ontbreekt. Op 24 oktober 2000 
is deze stempelkop voor revisie 
naar de fabrikant terugge
stuurd. De buiten de KNJ-perio
de aangetroffen poststukken 
hebben data vanaf 11 januari 
2000 tot in oktober 2000 (af
beelding 12). 
Tenslotte is uit 's-Hertogen
bosch bekend een afdruK met 
stempel nummer 012, in com
binatie met een Postcodevlag, 
en met Romeins datumkarakter 
(afbeelding 13). Ook hier is 
sprake van een stempelkop die 
in revisie moet zijn geweest, na
dat deze in de KNj-periode 
1998 en 1999 in gebruik was in 
Gorredijk. De stempelkop is in 
het najaar van 2000 in 's-Herto
genbosch in gebruik geweest. 

F®§fl 

Afbeelding 10: 00^ buiten KNJ-periode: 2$juni iggg. Afbeelding n ; PTT POST stempel nummer 010, met Postcodevlag in 
's-Hertogenbosch buiten de KNJ periode (2^juli 2000). oio was voorheen 
in gebruik te Groningen. 

/V-

Ajheelding 12: buiten KNJ-periode: stempel met ontbrekend fragment, 
's-Hertogenbosch, iyjanuari 2000. 

Afbeelding 13: PTT POST nummer 012 (voorheen te Corredijk) met 
Postcodevlag en Romeins maandkarakter IX, in gebruik te 's-Herto
genbosch in het najaar van 2000. 



In het Po & Po-blad Verenigings-
nieuws van juni 2000^ beschrijft 
Jan Oosterboer het gebruik van 
stempelkop 048 op 8 maart 
2000 in vestiging Rotterdam 
Delftseplein, waar een machine 
wordt gebruikt voor het afstem
pelen van rouwpost. Enkele we
ken later treft hij diezelfde stem
pelkop aan in het Sorteercen-
trum Brieven (SCB) aan deTer-
bregsewegin Rotterdam-Kralin
gen. Hierbij bleek dat de stem
pelkop kort na 8 maart 2000 
geplaatst was in een Klüssen-
dorfmachine van het SCB, waar
van de stempelkop versleten 
was. Andere bekende data op 
rouwpost zijn 1 mei en 12 juni 
2000 {ajbeeld'mg 74). 

Foutieve data en 'afwijkende' 
karakters 
Natuurlijk kunnen er ook fouten 
gemaakt worden bij de instel
ling van datum en uur. We heb
ben dat al besproken als pro
bleem bij het vaststellen van ge
bruik buiten de KNj-periode; in 
plaats van maandkarakter '12' 
komen in enkele gevallen de af
drukken ' -1 ' en '-2' voor, duide
lijk herkenbaar als foutieve da
tum instel ling {aflieelcling 7). 
Voorbeelden van andere foutie
ve afstempelingen in 1998 zijn: 
03. 3.98 (009), -4.-3.0-.04 (021), 
13.12.97.-21 (027),—.12.98 
(071), 14.1.29 (073), 16.-3.12.-9 
(077) en 17.12.94.-10 (082). Uit 
1999 is gemeld 20.11.98.12 

(047). 
Ook kunnen de cijfers van de 
wieltjes zo verschoven zijn dat 
de datum onleesbaar is gewor
den (aßeelding 75). In 1998 
wordt in de machine met stem
pel 006 vrijwel steeds zodanig 
gestempeld dat de karakters 
onregelmatig, dat wil zeggen 
meestal niet op één lijn worden 

afgedrukt. Op het voorbeeld in 
afbeelding 16 is daardoor te 
zien, dat er in het eerste wieltje 
van de dagaanduiding onder de 
'2' een '-' staat. Het is niet uit
gesloten dat deze stempelkop-
pen derhalve niet de data 30 en 
31 kunnen afdrukken. 
Tenslotte kan nog kort iets ge
zegd worden over de uuraan
duiding m de stempelafdruk
ken. Omdat we aan de lezers 
van 'Filatelie' en de leden van 
Po & Po alleen data (en dus 
geen uuraanduidingen) hebben 
gevraagd, heeft dit deel van het 
onderzoek zich beperkt tot 
onze eigen verzamelingen en 
richt het zich voornamelijk op 
het jaar 1998. 
Op grond van eigen voorbeel
den en meldingen werd de KNJ-
post in het algemeen afgestem
peld met uuraanduiding -21. Al
leen Amsterdam (001), Eindho
ven (005), Zwolle (006) en 
Zaandam (geen nummer) 
stempelden met -22. Daarvan 
afwijkende uuraanduidingen in 
1998 zijn, voor zover ons be
kend: 
-14 op 14,17 en 22/12/98 in Vlis-
singen (085); 
-15 op 17 en 20/12/98 in Vlaar-
dingen (049); 
-17 op 14,15,16 en 17/12/98 in 
Brunssum (026); en op 
13/12/98 in Heerlen (028); 
-20 op 17/12/98 in Nieuwegein 
(034)-
Andere uuraanduidingen ko
men alleen voor bij 'foutieve en 
verschoven datum', zoals hier
boven al besproken. Uit 1999 
kennen we tot nu toe de afwij
kende uuraanduidingen -2 , -12, 
-22 en -23. 
Het lijkt erop - gezien de mel
dingen - dat bij alle PTT POST-
stempels die gebruikt zijn bui
ten de KNJ-periodes, steeds de 

uuraanduiding '-22' is gebruikt. 

K-handstempels 
Buiten bestek van dit artikel val
lend, maar toch het vermelden 
waard, is het gebruik van K-
handstempels; deze worden 
uitsluitend in de KNJ-periodes 
gebruikt. Bekend zijn: 
Rotterdam K4 en K5, 21 decem

ber 1998 {afl}eelding 17, hierbo
ven); meer informatie over de 
verstrekking van deze stempels 
in rayon Rotterdam is te vinden 
in een artikel van Jan Ooster
boer, in de Jubileumuitgave van 
de Philatelistenclub 
Rotterdam^. Ook met plaats
naam 's-Cravenhage is K4 ge
vonden (13 december 1998), 
terwijl in Zwolle in 1998 een 
hele reeks gebruikt is die begint 
met de cijfers 21: K2105, K2106, 
K2107, K2110, K2111, K2112, 
K2113, en K2115. Uit 1999 is be
kend K4 uit Groningen, 16 de
cember 1999 [afbeelding 18). 
Vermoedelijk vormen de hier 
genoemde stempels slechts 
een fractie van de gebruikte k-
handstempels. 
Op grond van de diverse veran
deringen tussen 1998 en 1999, 
en OOK het gebruik van stem
pels buiten de KNJ-perioden in 
andere plaatsen, mag verwacht 
worden dat de KNJ-periode van 

het jaar 2000 opnieuw voor ver
rassingen zal zorgen. 
Nog afgezien daarvan realise
ren wij ons dat de hoeveelheid 
poststukken en meldingen uit 
1999 van dien aard zijn, dat er 
mogelijk foutieve conclusies 
zijn getrokken. We kunnen ons 
overigens niet aan de indruk 
onttrekken dat er in 1999 aan
merkelijk minder met de PTT 
POST-stempels in de Klüssen-
dorfmachines is gestempeld 
dan in 1998. 
Voor aanvullingen op dit artikel, 
alsmede voor nieuwe meldin
gen in de Kerstperiode van 
2000 houden wij ons dan ook 
van harte aanbevolen. Een tip: 
noteer direct bij ontvangst op 
de achterzijde van de stukken 
die geen duidelijke afzender 
vermelden de plaats van her
komst van de kaart of envelop
pe. Op die wijze kan uw infor
matie weer gebruikt worden bij 
het vervolg van ons onderzoek 
in 2000/2001. 

Noten: 
': Kerst- en nicuuijaarspost meer teru^ m de 
rayons, artilcel van F.S.J.G. Hermse in 
'Pliilatelie' van januari 1999. 
': Nogmaals de PTT-stempels in de Kerst- en 
nieuujjaarspenode, artilcel van F.S.J.G. 
Hermse in 'Philatelie' van december 
1999. 
': Verenî inflsnieuujs, mededelingenblad 
van de Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelverzame
laars, Nummer 99.4, december 1999. 
1: Kliissendorf-machinestempels en k-hand
stempels uit de Kerst- en Nieuuyaarsperiode 
1999/2000 in het rayon Rotterdam, artikel 
van Jan Oosterboer in 1x3 en 3x1, jubi
leumuitgave van Philatelistenclub Rot
terdam, september 2000. 
5; Verenym ŝnieums, mededelingenblad 
van de Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelverzame
laars, Nummer 2000.2, juni 2000. 

Met dank aan de heer F.S.J.G. Hermse 
voor diens bereidwillige medewerking 
bij dit onderzoek. 

^ 1 , 0 ^ 0 0 ^ ^ ^ \^0(Ai 

Aßeeldmg 14: Rouwbrief met Stempeldatum I2juni 2000, 
met stempel 048 (Rotterdam). 

Afbeelding 15; brief met onleesbare Stempeldatum door ver
draaide cijferwieltjes uit december iggg (stempel o8oj. 

Afbeelding i6: Afdruk van stempel 006, met onregelmatige afdruk 
van dagkarakters mogelijk -7 of ook 27 december. Omdat er van 
dit stempel meer onregelmatige en foutieve data binnen de KNJ-pe-
node bekend zijn, mag aangenomen worden dat het op de ye de
cember gestempeld IS. 

Afbeelding 18: Brief uit Groningen met handstempet K4 van 16 
december J999. 



BOXGIGANT 
Eindelijk is het zover: 
WIJ OPENEN ONZE KLUIZEN ! ! ! 
Wij hebben tijdens onze recente reizen in 
binnen en buitenland de hand weten te 
leggen op een g^oot aantal prachtige en 
omvangrijke partijen, waaronder een gprote 
faillissementspartij. Vele honderdduizenden 
series en blokken, partijen insteekkaarten 
boordevol zegels, afgeweekt kilowaar met 
veel grootformaat, postfris materiaal met 
hoge cataloguswaarde, complete jaargan

gen, postzegelpakketten en nog veel meer. 

Vvdt treft U 0.3. 33I1I Een korte opsomming van een deel van de inhoud: Partij afgeweekt kilo

waar met dtiizenden zegels w.o. veel grootformaat, diverse pakketten (winkelwaarde F 19.), 
Stockblad met vele postfrisse blokken (winkelwaarde F 25.), Prachtige partij van 70 verschillende 
blokken en series (winkelwaarde ruim F 175.), minimaal 15 insteekkaarten boordevol complete 
series en blokken, set veldelen DDR (hoge cataloguswaarde), prachtige set Rusland blokken, 
2 complete jaargangen zegels Midden Amerika, postfrisse set Europees land ter waarde van F 225., 
Speciale EMS zegel ter waarde van DM 40., Set blokken huisdieren ter waarde van F 75.. Diverse 
grootformaat insteekkaarten met vele complete series en blokken en nog veel meer. 

' GARANTIEBIJLAGE Naast de indrukwekkende hoeveelheid zegels die 
. u in deze BOXGIGANT aantreft, ontvangt u daarnaast nog eens GRATIS 
■t 2 postftisse partijen. De ene heeft een nominale waarde van maar lieft $ 50.

De andere een gezamenlijke waarde van ruim F 550.. 

Uw persoonlijke 
BOXGIGANT staat voor u 
klaar. Mis deze kans niet. 
Bestel vandaag! 

ov =oP 

ALLES SAMEN SLECHTS 

F 99. 
+ F 7, als bijdrage in de portokosten 

BESTEL NOG VANDAAG UW PERSOONLflKE BOXGIGANT DOOR OVERMAKING 
VAN F 99. + F 7. BIJDRAGE IN DE PORTOKOSTEN OP GIRO 3152323 
T.N.V.: COLLECTORS INTERNATIONAL POSTBUS, 9823, 3506 GV UTRECHT 
Vraag ook onze GRATIS uitgebreide aanbiedingenlijst aan met vele honderden 
aanbiedingen van samenstellingen, verzamelingen, restdozen, partijen en nog veel meer. 
Prijzen reeds vanaf F 2.50. 

\^eizendm^ oiuk i Rt niliouis of na 
\ooruitbetahiig op ^in> '>l")2'12'̂  
Rembouis kosten ^ I "i 
Omruilen oi ttru<»ga\( uilgislnu ii 
Zolang ck vooiraad slit kï 

Collectors 
INTERNATIONAL 

POSTBUS 9823 • 3506 GV UTRECHT 
Postbank: 3152323 • KvK Utrecht 30150319 
Tel: 030  2719714 

file:///ooruitbetahiig


BIJDRAGE: MARC KLEIJNEN 
MUSEUM VOOR COMMUNICATIE, DEN HAAG 

[12] DE VELDPOST IN DE BATAAFS
FRANSE TIJD 

m 

In mijn vorige bijdrage 
aan deze rubriek kondig
de ik aan dat ik aandacht 
zou besteden aan zeldza
me stempels uit de Frans-
Bataafse tijd die het Mu
seum voor Communica
tie onlangs zou hebben 
ontvangen. Dat schreef ik 
voordat ik de aanwinst 
had gezien, want het be
trof (helaas) geen origi
nele stempels, maar 
drukclichés. Op afleeldmg 
1 zien we deze druk
clichés. Ze zijn gebruikt 
voor de bekende publica
tie van P.C. Korteweg, 
S00jaar aanwijzingen, 
postmerken en poststempels 
in Nederland [1^/0-18/0] 
('s-Gravenhage, 1957). 
Op de pagina's 185 tot en 
met 189 van dit boek zijn 
de stempels van het Fran
se leger in Nederland af
gebeeld. In het totaal zijn 
het cliché's van twaalf 
Franse veldpoststempels. 
De veldpostkantoren wa
ren verantwoordelijk 
voor verzending van de 
brieven van de soldaten. 
Hieronder wordt nader 
ingegaan op dergelijke 
post, waarbij niet alleen 
de stempels beschouwd 
worden, maar ook de in
houd van de brieven, die 
in deze roerige tijden ze
ker zo interessant is. 

De Franse veldpost 
In 1795 trokken Franse 
troepen Nederland (De 
Republiek) binnen. Nog 
voordat Nederland door 
de Fransen veroverd was, 
riepen Fransgezinden de 
Bataafse Republiek uit. 
Er werd snel vrede met de 
Fransen gesloten. Daar
mee werd Nederland 
Frankrijks eerste zuster
republiek met Vrijheid, Ge
lijkheid en Broederschap als 
motto. De vrede beteken
de toch min of meer de 
bezetting van Nederland. 
De Bataafse Republiek 
moest toestaan dat Fran
se troepen - ongeveer 
25.000 man - in ons land 
gelegerd werden. De sol
dij, de uitrusting en kle
ding kwamen voor reke
ning van de Bataafse Re
publiek. Tot 1813 bleven 
de Fransen in Nederland. 
Van deze Franse troepen 
zijn brieven overgeleverd. 
In de brievencollecties 
van het Museum voor 
Communicatie bevindt 

zich een aantal van deze 
brieven. De brieven die 
het Franse leger verzond 
zijn te herkennen aan de 
bijzondere stempels. 
Deze stempels werden op 
de brief gezet om de 
plaats van verzending 
vast te leggen en zo de 
port te kunnen bereke
nen. Hoe verder de brief 
moest worden vervoerd, 
hoe hoger het port. 
Er is op de poststempels 
sprake van verschillende 
benamingen voor het 
Franse leger. Armee du 
Nordis de term voor het 
Franse leger dat via Bel
gië naar Nederland trok 
(i792-i797).Erzijn 
stempels van dit leger 
met nummers of letters 
die naar de divisie-veld
postkantoren verwijzen. 
Troupes Franfaises (oi Fran
coises) is de benaming van 
Franse troepen die in Ne
derland waren geplaatst 
volgens het in 1795 afge
sloten vredesverdrag. 
Deze stempels waren on
geveer vani797 tot en 
met 1806 in gebruik. Het 
bezettingsleger bestond 
uit twee divisies van het 
Arme'e du Nord. 
Arme'e de Hollande en Armee 
de Batavie (oï Armee Gallo-
Batave) waren benamin
gen voor de nieuwe Fran
se troepen die in Neder
land in 1800 werden ge
stationeerd. Stempels 
met deze benamingen 
waren tot 1801 in ge
bruik. Het betrof de 
24ste, 25ste en 26ste di
visies van het Franse le
ger. Met name tot de 
25ste en 26ste divisie be
hoorden veel Nederlan
ders. Vanaf 1806 kwam 
de naam Koninkrijk Hol
land voor de Bataafse Re
publiek in de plaats en in 
1810 werd Nederland deel 
van het Franse Keizerrijk 
van Napoleon. Met name 
in die jaren was er sprake 
van het Grande Arme'e. 

Port Betaald 
Op de bij dit artikel afge
beelde hriei (afbeelding 2) 
zijn twee stempels te 
zien. De briefis gericht 
aan de burgemeester van 
Nevers, een plaats hoog 
aan de Loire, in het mid
den van Frankrijk. De 
brief werd begin april 
1805 uit Amsterddam 
verzonden. Rechtsboven 

is te lezen PORTPAYÉ 
HOLLANDE TROUPES f 0/-
5£S('Port betaald, Neder
land, Franse troepen'). 
Dit betekent dat het port 
betaald werd door de 
Franse Troepen in Neder
land. Het stempel dat 
rechtsonder is afgedrukt 
- P.P.P.P. - houdt in dat 

Frans-Bataafse leger 
De Fransen wierven veel 
Nederlandse jongens 
voor hun leger. In de col
lectie-Doesburg, een ver
zameling niet-bezorgde 
brieven uit de periode 
1780-1810, bevinden zich 
meer dan honderd brie
ven aan - voornamelijk 

maar ik schrijf dese liver 
een briev, met een woor-
tjen is het niet genoegd. 
Maar hier is een gouwe 
rin [g], maar de voerman 
heeft se betoverd. Carel 
hier schei ik me uit. 

Dousburg den 13 Octo
ber, 

Afbeelding 1 drukdiches uan stempels uit de Frans-Bataqfse tijd, ze zijn voorzien van houten voetjes ter hoogte 
van het destijds voor Vellmga's boekgebruilrte zetsel Collectie Museum voor Communicatie, Den Haag 

het port betaald is en dat 
de brief over Parijs is ver
voerd: Port Paye'Passe 
Pans. In feite werd het 
port niet echt betaald 
door de Fransen soldaten 
zelf, want zij genoten 
portvrijdom. De kosten 
van het vervoer werden 
door de Bataafse Repu
bliek gedragen. De stem
pels suggeren een com
plete militaire postorga-
nisatie, maar dat is tij
dens de Franse bezetting 
nooit zo geweest. Het le
ger maakte gebruik van 
civiele ambtenaren. Er 
was een hoofdveldpost-
kantoor van het leger en 
per divisie een veldpost
kantoor. Er waren specia
le koeriers m dienst ge
nomen om de post van 
het hoofdkwartier van 
een legeronderdeel naar 
het dichtstbijzijnde post
kantoor te brengen en 
vice-versa. Vanuit het 
hoofdkwartier werd de 
post verder gedistribu
eerd. 

Nederlanders in het 

Nederlandse - soldaten. 
Daar zitten brieven bij die 
niet zozeer interessant 
zijn vanwege de postale 
aantekeningen, maar 
vanwege hun inhoud. 
Een aantal van deze brie
ven was tot op heden niet 
geopend. Drie van deze 
pas geopende brieven wil 
ik belichten. 

Het is met alles goud dat er 
blinkt: een liefdesbriefuit 'gy 

'Lieve Carel, 
Carel ik wenste dat ik u 
eens weerzien mag. Daar 
ik kord na verlan Carel, ik 
wenste dat jylui weer hier 
quam in garnizoen 
quam. Carel ik denkt ga-
gen nagd aan uw want 
doe jylui op zee waren 
dae hebb ik wel tranen 
om uw gelate, want ik 
was heel bedroeft om uw 
dat u op zee waar. Carel 
jij moed did niet aan va
der zeggen, ook niet aan 
moeder. Jij moet de groe-
tenis hebben van vader en 
van meder. Ik heb wel 
een boodscap aan ze ven, 

Katrina Sovia Beem 1797' 

Deze onbeholpen gefor
muleerde en slecht ge
spelde briefis geadres
seerd aan Carel Westen-
burg, aan de derde compag
nie te Leijen, de eerste halve 
brigade. De brief was in
gesloten bij een brief van 
Katarina Beem aan een 
andere soldaat van de
zelfde compagnie, Joan
nes Kasper Staal. Uit die 
briefblijkt dat Joannes 
met de zus van Katrina is 
getrouwd. Blijkbaar was 
Katrina, evenals haar 
(oudere?) zus, verliefd op 
een soldaat geworden, 
want in de brief was een 
gouden ring gesloten. In
derdaad heb ik een ring 
in de brief aangetroffen. 
De ring was volgens haar 
woorden betoverd door 
de voerman. Deze toe
lichting gaf Katrina waar
schijnlijk omdat Carel 
natuurlijk niet verbaasd 
moest zijn om een kope
ren ring aan te treffen. 
Een echte gouden ring 
kon Katrina waarschijn-



lijk niet betalen. Niette
min behoorde de ring 
magische aantrekkings
kracht uit te oefenen op 
Carel. Of de twee elkaar 
in de liefde gevonden 
hebben is onbekend. De 
brief heeft Carel nooit be
reikt, want deze werd als 
onbestelbaar naar Does
burg teruggezonden. 
Daar is niet de moeite ge
nomen om de briefte 
openen om de afzender 
te vinden. Dat is mis

schien maar goed ook, 
want dan zouden de Kat-
rina's ouders de geheime 
liefde op het spoor zijn 
gekomen. Of die het een 
goed idee zouden hebben 
gevonden dat nóg een 
van hun dochters met een 
soldaat zou trouwen, be
twijfel ik. 

Een dodelijk gewonde 
kanonnier 

De brief van de ouders 
van Gert Jansen, kanon
nier van de Bataafse 
Armee, aan hun zoon die 
gewond in het hospitaal 
te Bergen op Zoom lag, 
kwam te laat op zijn be
stemming aan. Gert over
leed aan zijn verwondin
gen voordat de brief arri

veerde. De brief werd op 
2 november 1799 ge
schreven. Het blijkt dat 
de ouders hebben ge
hoord dat hij gewond is. 
In de brief staat niet pre
cies onder welke omstan
digheden Gert dat is ge
beurd, maar de ouders 
hebben het gerucht ge
hoord dat gij het kannon 
hat vernagelt en u agter het 
kannon doodgeschoten. Het 
'vernagelen' van een 
kanon houdt in dat het 

zundgat met spijkers 
wordt dichtgetimmerd, 
zodat het kanon niet 
meer kan worden afge
vuurd. Zo'n actie zou een 
soldaat in paniek hebben 
kunnen ondernemen bij 
nadering van de vijand, 
zodat deze niets meer 
aan het geschut heeft. 
Het is niet zo waarschijn
lijk dat dit buiten een 
veldslag om gebeurd is. 
De ouders gaan niet in
houdelijk op het gerucht 
in. Blijkbaar heeft de 
brief van Gert hen gerust
gesteld. Niet alleen zal 
hij hen in zijn brief ver
teld hebben hoe hij ge
wond is geraakt, ook lijkt 
het er op dat hij geschre
ven heeft dat zijn verwon
ding wel meevalt. De ou

ders gaan er in ieder ge
val van uit dat hij wel zal 
opknappen. Helaas heeft 
dat niet zo mogen zijn en 
was hun zoon ernstiger 
gewond dan hij zelfver
moed heeft, of aan zijn 
ouders heeft willen laten 
weten. 
Gert is als kanonnier 
waarschijnlijk bij een mi
litaire actie gewond ge
raakt. In 1799 werd er 
maar op één plaats ge
vochten: in de kop van 

Noord-Holland. Op 27 
augustus landden Engel
se troepen bij Den Hel
der. Ze wisten de kop van 
Noord-Holland, met de 
belangrijke haven van 
Den Helder, snel te vero
veren. Half september 
kregen de Engelsen steun 
van Russische troepen. 
Het moreel van de Ba
taafse troepen was laag. 
Zo gaf de vloot zich over 
omdat de matrozen wei
gerden te vechten. Er 
ontstonden oproeren en 
overal gonsde het van ge
ruchten over verraad. 
Zelfs de luitenant-gene
raal Herman Willem Da-
endels, gezagvoerder 
over de Bataafse troepen, 
werd hiervan beschul
digd. 

Er worden vele gevechten 
in de kop van Noord-Hol
land gevoerd. Tijdens de 
vijandelijkheden werd 
overal artillerie ingezet. 
Gert Jansen was mogelijk 
een van de kanonniers. 
Helaas weten we niet bij 
welk onderdeel hij heeft 
gediend, omdat de brief 
aan het hospitaal in Ber
gen op Zoom is gericht, 
zonder vermelding van 
het legeronderdeel. 
In de eerste periode van 

onrust, tot en met de ge
vechten van 19 septem
ber, deserteerden veel 
Bataafse soldaten. Het 
kan heel goed dat er via 
deserteurs of andere oog
getuigen rampzalige ver
halen over paniekerig ge
drag de wereld in werden 
geholpen. Het verspijke
ren van eigen kanonnen 
kan volgens mij een goed 
voorbeeld van zo'n ge
rucht zijn. 
De eerste Bataafse divisie 
werd begin september 
bijgestaan door Franse 
troepen uit België. De in
vasietroepen werden ver
slagen in twee bloedige 
veldslagen, bij Bergen op 
ig september en bij Cast-
ricum op 6 oktober Op 18 
oktober werd een verdrag 
gesloten en op 19 novem
ber verlieten de laatste 
vijandige troepen de Ba
taafse Republiek. De Ba
taafse Armee heeft uit
eindelijk zijn plicht goed 
vervuld. Gert Jansen was 
één van de vele gesneu
velden. 

La Grande Armee 

Een van de termen die 
vrijwel iedereen kent is 
de GrandeArme'evan Na
poleon. Dit leger is be
kend van vele beroemde 
veldslagen en van de be

ruchte tocht naar Mos
kou. Uiteraard beschikte 
het leger over veldpost. 
Brieven van het Napo
leontische leger zijn te 
herkennen aan de stem
pel Grande Armee, zoals 
dat te zien is op de brief 
uit Stettin (tegenwoordig 
Szczezin in Polen) naar 
Voorburg (afbeelding 3). 
Het betreft een medede
ling van het overlijden 
van een Nederlandse mi
litair, Cornells Nederpel, 

een lansier van de be
roemde Garde van Napo
leon (van de vierde com
pagnie van het tweede re
giment). Nederpel over
leed in vijf dagen aan de 
pleuris, ofwel aan borst-
vliesontsteking. Hij was 
één van de velen die aan 
ziekte en ontberingen 
stierf. 
Het grote leger beschikte 
over honderd divisie-
veldpostkantoren. De 
stempels dragen het 
nummer van het post
kantoor. Het stempel No 
14 GRANDE-ARMEE is af
komstig van een van de 
drie divisies die sinds fe
bruari 1812 onder leiding 
van Daendels stonden en 
waarmee Oost-Pruisen 
bezet gehouden werd. St
ettin, de plaats waar Ne
derpel overleed, was stra
tegisch aan de Oder gele
gen. Onder meer vanuit 
deze plaats vertrok het le
ger van Napoleon eind 
juni naar Rusland. Deze 
rampzalig verlopen tocht 
heeft Cornells niet meer 
mee hoeven maken. 

Wie de hier besproken 
brieven zelf wil bekijken, 
kan dit na telefonische 
afspraak doen op een van 
de dagen dat de studie
zaal is geopend (zie het 
kaderstukje). 

OPENINGSTIJDEN VAN DE STUDIEZALEN 
VAN HET MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 

Het Museum voor Communicatie be
schikt over twee studiezalen. Als u de 
postale afstempelingen van uw woon
plaats wilt bestuderen, postzegels wilt 
bekijken, of de ontwerpen en de ge-
schiedeniskaarten voor de Nederlandse 
postzegels wilt inzien, dan kunt u con
tact opnemen voor een bezoek aan de 
Studiezaal Post (telefoonnummer: 070-
3307560). U kunt daar doorgaans één 
donderdag per twee weken terecht. 
De komende maanden is dat op 7 en 21 

december, 11 en 25 januari. 
In de Algemene Studiezaal kunt u elke 
donderdag kosteloos documentatie, 
boeken, tijdschriften en dergelijke in
zien, videobanden bekijken of geluids
banden afluisteren. Of u nu 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 3307572); veelal kunnen de 
medewerkers alvast iets klaarleggen. 

kmm 

% - ^ 

Afbeelding 2 (boven): tuice stempels te zien. Brief, gericht aan de burgemeester uan Ne-
vers, begin april 1805 uitAmsterddam; rechtsboven zien uie het stempel 'PORTPAYE 
HOLLANDE TROUPES POISES' en boven Nevers het stempel 'P.P.P.P.'. Afbeelding 5 
(rechts): bnef met het stempel 'Grande Armee', ajkomstig uit Stettin in Polen (tegenujoor-
dig Szczezin) noor Voorburg. Collectie Museum voor Communicatie, Den Haag 
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SAMENSTELLING: DRS. J. SPIJKERMAN 
POSTBUS 1065, 6801 BB ARNHEM 

Onbekend postwaarde-
stuk Dick Bruna 
Behalve postzegels, een 
pakketzegel en een Post
Pak blijkt de illustrator 
Dick Bruna voor de de
cemberactie van KPN in 
1995 ook een postwaar
destuk ontworpen te 
hebben. Het gaat om een 
doos van 58 bij 36 bij 7.5 
centimeter, die KPN ge
bruikt heeft voor de ver
zending van relatiege
schenken. Op de boven
zijde van de doos staan 
een afbeelding van twee 
kindjes tussen de ster
ren, een KPNvignet en 
de aanduiding 'Port Be
taald/ Nederland/ Port 
Payé/ PaysBas. 
De ontdekking van dit 
postwaardestuk wordt 
beschreven in De Postzak, 
het orgaan van Po & Po, 
en wel in het nummer 

(afgesloten) verzamelge
bieden er een rubriek bij 
krijgen. 

RECHTZETTING 

Bij de beschrijving van de 
Belgische Barellibrief
kaart (oktober) heb ik ten 
onrechte melding ge
maakt van een waarde
aanduiding. De gekroon
de 'A' in het zegelbeeld is 
natuurlijk het koninklijk 
monogram, dat alle post
waarden met het portret 
van koning Albert II 
siert. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Australië 
Op I november 2000 wer
den de jaarlijkse kerst
postzegels uitgebracht, 
dit keer met als thema 
het bekende kerstlied 
'Stille Nacht'. 

'G'njt K3 

van oktober 2000. Het
enige tot nu toe bekende 
exemplaar bevindt zich 
in het Museum voor 
Communicatie in Den 
Haag. In de volgende edi
tie van de Geuzendam
catalogus wordt dit 
'nieuwe' postwaardestuk 
opgenomen  zonder 
prijsaanduiding. 

OVERZEESE GEBIEDEN 

Het hiervoor genoemde 
„ nummer van De Postzak 
= bevat nog meer nieuws. 
<~ In een uitgebreid artikel 
~ beschrijft Nico de Weijer 
= de ontvangstbewijzen 
L̂  voor een telegram, zoals 
"^ die in NederlandsIndië 
° en in Nederlands Nieuw
z; Guinea gebruikt werden. 
^ De auteur maakt duide
=; lijk dat het hier niet gaat 

om formulieren, maar 
6^A om postwaardestukken, 
w»* want het te betalen recht 

staat erop afgedrukt. 
De redactie van de Geu
zendamcatalogus heeft 
al toegezegd dat beide 

Daarop is zowel in het 
zegelbeeld als links op de 
voorzijde een toneelvoor
stelling door kinderen te 
zien. 

België 
Brussel, uroê er en nu is het 
thema van zes brieflcaar
ten die vanaf 16 oktober 
2000 in België verkrijg
baar zijn. De Belgische 
hoofdstad is namelijk 
'Europese Cultuurstad 
van het jaar 2000'. Elke 
kaart heeft links op de 
adreszijde een afbeelding 
die ontleend is aan een 
oude prentbriefkaart en 
in het zegelbeeld een he
dendaagse opname van 
datzelfde stadsgedeelte. 

Afgebeeld zijn de Gulden 
Vlieslaan, de Vismarkt, 
de Munt, de SintMi
chielskathedraal, het Ko
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Voor het bijbehorende 
luchtpostblad ('Port Be
taald') is gekozen voor de 
strofe Holy in/ant, so ten
der and mild, met een af
beelding van het Chris
tuskind in de kribbe. 
Prijs $ 0.78. 

Barbados 
Het nationaal onafhan
kelijkheidskunstfestival 
'De trots van Barbados' 
leidde op 22 mei 2000 tot 
de uitgifte van een lucht
postblad (Boe). 
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ningsplein en de Kunst
berg. 
De kaarten (zonder waar
deaanduiding) zijn af
zonderlijk verkrijgbaar 
voor 17 f 

China (Taiwan) 
Ter gelegenheid van de 
tentoonstelling Rocupex 
2000 werden op 7 okto
ber 2000 vier briefkaar
ten uitgebracht met in 
het zegelbeeld (NT$2.50) 
en onder op de adreszijde 

afbeeldingen van lotus
bloemen. 
De kaarten hebben een 
formaat van 105 bij 148 
mm (staand); de oplage 
van elke kaart bedraagt 
250.000 exemplaren. 

NieuwZeeland 
Een door de posterijen 
van NieuwZeeland uit
geschreven ontwerpwed
strijd met als thema 'Ons 
natuurlijk erfgoed' werd 
onlangs gewonnen door 

de lojarige Gwilym 
Lloyd. Zijn winnende 
computertekening van de 
vulkaan Mount Ruapehu 
siert nu een voorgefran
keerde envelop, die be
stemd is voor verzending 
binnen NieuwZeeland. 
Naast het zegelbeeld zijn 
een streepjescode en een 
'PortBetaald'aandui
ding afgedrukt. Een set 
van tien stuks kost 
$495

Noorwegen 
Op 2 oktober 2000 
bracht de Noorse Post 
een briefkaart uit ter ge
legenheid van de Dag van 
de Postzegel, waarop de 
oprichting van de We
reldpostvereniging 
(UPU) in 1874 herdacht 
wordt. De kaart kost 10 
kronen en is voorgefran
keerd voor verzending 
over de gehele wereld. 

Polen 
Duizend jaar PoolsHon
gaarse vriendschap 
wordt herdacht op een 
Poolse briefkaart met in 
het zegelbeeld (70 gr.) 
een afbeelding van St
Cunigunda en linksonder 
de poort van het Claris
senklooster in Stary Sacz. 
Ook de wapenschilden 
van beide landen zijn af
gebeeld. Uitgiftedatum 
14 april 2000. 

Een mobiele telefoon 
met beeldscherm is te 
zien op een briefkaart ter 
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gelegenheid van de Dag 
van de Telecommunica
tie. In het zegelbeeld 
(70 gr.) staat een tele-
communicatie-satelliet 
afgebeeld. Uitgiftedatum 
16 mei 2000. 

Portugal 
De Olympische Spelen in 
Sydney waren aanleiding 
voor de Portugese PTT de 
uitgifte van vier geïllus
treerde briefkaarten, met 
op de beeldzijde foto's 
van de onderdelen hard
lopen, zwemmen, zeilen 
en ruitersport. Prijs 75 e. 
per stuk. 

Rusland 
Een briefl<aart die op 23 
augustus uitlcwam her
denkt de driehonderdste 
geboortedag van de ar
chitect V.V. Rastrelly 
(1700-1771). Zegelbeeld 
(1.30 r): portret tegen de 
achtergrond van het Zim-
ny-paleis in St-Peters-
burg; illustratie; de lor-
danskaya-trap in het 
Zimny-paleis. 
Twee enveloppen met 
een frankeerwaarde van 
175 r: 
a. honderdste geboorte
dag van S.A. Lavochkin 
(1900-1960), de vlieg-
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tuigontwerper die aan de 
wieg stond van gevechts
vliegtuigen zoals de 
LAGG-3,deLA-5ende 
LA-7. Deze toestellen 
speelden een belangrijke 
rol in de Grote Vader
landse Oorlog (Tweede 
Wereldoorlog). Zegel
beeld: portret en ont
werptekeningen; illustra-

a. tentoonstelling Hun-
philex 2000, met de af
beelding van een per 
veldpost verzonden enve
lop uit i8g8; 
b. Olympische Spelen in 
Sydney/ tentoonstelling 
Olymphilex 2000, met een 
landkaart van Australië 
en het embleem van het 
Slowaakse team. 

tie: drie toestellen van 
het type LA-5. Uitgifteda
tum II augustus 2000; 
b. honderdste geboorte
dag van de taalkundige 
en lexicograaf S.I. Lozhe-

Ook verschenen twee 
enveloppen met het 
zegelbeeld 'Wapen
schild' (8 Sk.): 
a. vijftigjarig bestaan van 
het Hoge Commissariaat 

legenheid van de viering 
van de Dag van de Post
zegel in Zurich; voor het 
zegelbeeld is gebruik ge
maakt van de postzegel 
die uitkwam bij diezelfde 
gelegenheid. Frankeer
waarde 0.70 f 
Deze briefkaart wordt 
voor 2.50 f. verkocht, sa
men met een andere 
nieuwe briefkaart ('Port 
betaald'). Deze toont de 
winnende ontwerpen van 
de wedstrijd 'Postzegel 
in Beeld', waarbij kinde
ren hun visie op de toe
komst van de postzegel 
konden geven. Het zegel
beeld van deze kaart is 
van de hand van Carla 
Gross, de illustratie op 
de beeldzijde van Chris
tian Käser. De leeftijden 
van de winnaars zijn ons 
niet bekend. 

De Zwitserse posterijen 
hebben in navolging van 
andere West-Europese 
landen de voorgefran
keerde envelop in ere 
hersteld. Daarbij hoopt 
men natuurlijk op het
zelfde succes dat de PIus-
Bnefin Duitsland kent. 
Er is sprake van twee ver
schillende zegelbeelden: 
een postruiter met waar
de-aanduiding 'A' en een 
duveltje uit een doosje 
met waarde-aanduiding 

gov (igoo-1964), die een 
belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan de 
Russische woordenboe
ken. Zegelbeeld: portret, 
handschrift en boeken; 
illustratie: 'Het Woor
denboek der Russische 
Taal' en een leeszaal. Uit
giftedatum 22 augustus 

Slowakije 
In Slowakije verschenen 
twee nieuwe briefkaarten 
met het zegelbeeld 'Be
kende gebouwen in Bra
tislava' (4 Sk, verkoop
prijs 6.50 Sk): 

voor de Vluchtelingen 
(UNHCR), de organisatie 
van de Verenigde Naties 
die sinds kort een Neder
landse voorzitter heeft, 
b. Eeuwfeest van het Ge
omagnetisch Observato
rium in Hurbanovo. 

Zwitserland 
Een foto van een collectie 
teddyberen siert de 
beeldzijde van een geïllu
streerde Zwitserse brief
kaart met als onderwerp 
'De wijde wereld van het 
verzamelen'. De kaart 
werd op 21 november 
2000 uitgebracht ter ge-

'B'. De waardeaandui-
dingen staan respectie
velijk voor pnonty en 
non-priority en op de en
veloppen is ook een bar
code aangebracht ten be
hoeve van de machinale 
sortering van de beide 
postsoorten. De nieuwe 
postwaardestukken wor
den verkocht tegen de 
zegelwaarde - momen
teel respectievelijk 0.90 
en 0.70 f - dus zonder 
toeslag voor de envelop. 
Ze zijn beide verkrijg
baar in de formaten C5 
en C6 en zijn onbeperkt 
geldig. 



Postzegel Partijen Centrale 

DECEMBERMAAND FEESTMAAND ! 
Wij nodigen u uit voor de Oliebolle Dolle Dagen 

Het is weer zover. De Oliebolle Dolle Dagen van de Postzegel Partijen Centrale komen er weer aan. 
Een begrip voor onze trouwe klanten. Gezellig oliebollen bij ons komen eten met 

warme chocolademelk met slagroom, koffie of wat anders (vanaf 7 december t/m 30 december). 

Openingstijden tijdens de feestdagen: 
Wij zijn, de hele maand december zoals altijd zes dagen in de week open, behalve op: 

1' Kerstdag : maandag 25 december 2000 , 
2' Kerstdag : dinsdag 26 december 2000 

en Nieuwjaarsdag : maandag 1 januari 2 0 0 1 . 

Onze klanten komen uit het hele land van Den Helder tot Maastricht en van Vlissingen 
tot Groningen. Wij zijn er erg trots op dat we in zo'n korte tijd zo'n grote klantenkring door 

het hele land hebben opgebouwd. Wij willen ook aan u laten zien wat wij te bieden hebben. 

Kom gedurende de Kerstvakantie eens naar Den Haag. 
En zie zelf wat meer dan 2000 medeverzamelaars al weten I 

Het jaar 2000 was een uitzonderlijk goed jaar voor ons. 
Wij hebben nu meer dan 2000 klanten die iedere maand onze gratis partijenlijst ontvangen 

en daar veel plezier aan beleven. Door de enorme groei van de Postzegel Partijen Centrale bieden 
wij nu meer dan 2000 partijen aan van de hele wereld (vanaf tien tot vele duizenden guldens) 

voor de beginnende tot de gevorderde verzamelaar. ledere maand verwerken wij tussen 
de 50 en 100 dozen, dus het aanbod van partijen verandert dagelijks. 

Vraag nu onze gratis en geheel vrijblijvende partijenlijst aan ! 
Als u niet naar ons kantoor in Den Haag kunt komen, dan kunt u ook telefonisch, schriftelijk, per fax 

of E-mail 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! 
**»****»tnn:t***»»tLit!t*i»*iini*********ir** INFORMATIEBON **************************************** 
Naam: Tel.: 
Adres: 
Plaats: Postcode: 
Interessegebieden: OOdecph 

*******»*m*mmm^imtnnni>mti^Hititi>tn:itL^ynnnit ***:>:»* ************************* ************************ 
Vul nu bovenstaande bon in en u ontvangt een jaar lang gratis en geheel vrijblijvend 

onze maandelijkse oartiienliist van minimaal 10 pagina's. 

mailto:rstibbe7@freeler.nl


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

7398 AMERIKA (U.S.A) 550 
Vnl gebr In album 
1851 1986 Een goed gevulde verzamelmg met zeer 
veel materiaal Een mooi begin om mee verder te 
gaan 

7490 AMERIKA (U.S.A) 500 
Ptf In insteek boek 
Rolzegels mei plaatnummers Een mooi geheel voor 
dt specialist 

7545 AMERIKA (U.S.A) 500 
Gt̂ br ongebr In map 
Dienst etc Een mooi geheet met veel schaars 
materiaal Geschikt voor de specialist 

7040 ANGOLA 600 
Vnl pJr In map 
Een interessant geheet mei veel motief waarbii 
d€ vogelserie 

7350 ARGENTINIË 35 
Gi'br In insleekboekje 
Doubletten boekje met veel ouder materiaal 

7527 AUSTRALIË 1900 
Vnl pfr In doos 
+ 1970 1999 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel extra s Waarbij speciale blokken tdeinbo 
gfn cutter pairs poslzegelboekjes enz enz 
Een mooie partij met een zeer hoge nieuwtjes prijS 

7224 AZIË 400 
Ongebf 'gebr In album 
Een interessant geheel met veel beter materiaal 
Van 0 a Macao en Maleise Staten 

6658 BALTISCHE STATEN 1000 
Ongebr /gebr In map 
1918 1941 Een zeer goed gevulde verzameling op 
albumbladen met veel beter matenaal Zeer hoge 
f ataloguswaarde 

7159 BANGLADESH 425 
PIr ongebr gebr In album 
Een qoed gevulde verzameling tot 1980 met veel 
interessant opdfukmatenaal 

7067 BELGISCH KONGO 1150 
Ptr ongebr gebr In album 
1886 1983 Een goed gevulde verzameling met veel 
t)tter materiaal en veel motief Geschikt om mee 
verder te gaan 

7271 BELGISCHE KOLONIEN 1100 
Ongebr iqebr In 3 blanco albums 
Zter uitgebreide verzameling met veel topmateriaal 
en veel extras 
ZELDEN AANGEBODEN 'i 

6491 BERLIJN 450 
Pff ongebr In KABE album 
Vi-rzameling 1949 1981 

7220 BRAZILIË 800 
Vnl gebr In doos 
Handelsvoorraad in drie volgepropte boeken Met 
zeer veel materiaal Waarbij klassiek Zeer ge 
schikt voor de specialist 

7054 CENTRAALAFRIKA 300 
Vni ptr In insteekboek 
Et*n qoed gevulde verzameling tot +/ 1985 met veel 
mntiet 

7347 COLOMBIA 125 
Gt'br ongebf In map 
1863 1960 Verzameling op albumbladen 

6893 CYPRUS 900 
Ongebr gebr In album 
1880 1995 Een goed gevulde verzameling met veel 
kl.issiek materiaal Zeer hoge cataloguswaarde 

7434 D.D.R 400 
Ptr ongebr gebr In 3 Lindner albums 
T-MÜ 1983 Een nelle verzameling Geschikt om mee 
verder te gaan 

5716 OENEMARKEN 300 
Vnl gebr In doos 
Ëpn leuk uiizoekdoosje met veel zakjes 
Ge-schiki voor de slempelspecialist 

7534 DUITSE KOLONIEN 2500 
Vnl ongebr In map 
Een mooie verzameling mei veel beter materiaal 
uu alle gebieden Cataloguswaarde DM 11 000 

7522 DUITSL : DANZIG 300 
Ongebr /gebr In insteekboek 
Düublettenboek Geschikt voor de specialist 

7492 ENGELAND 450 
Ptf ongebr gebr tn insteekboek 
Voornamelijk beter materiaal Waarbij veel post 
fris foslor 

7268 ENGELSE KOLONIEN 
P(r /ongebr /gebr In SCOTT album 
+/ 1850 1965 Met veel topmateriaal 
Waarbi) Gambia Kaap de Goede Hoop Mauritius. 
eic etc 

7482 ESTLAND 
Ongebr In map 
1918/1939 Een verzameling op albumbladen met 
veel betere zegels 

7369 FAROER 
Pfr In Davo album 
1975/1990 Een vrijwel komplele colleclie 

7536 FIUME 
Ongebr/gebr In map 
Een goed gevulde verzameling op albumbladen met 
veel topzegels Hoge catalog us waarde 

7524 FRANKRIJK 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1849/1980 Een interessante verzameling met veel 
materiaal Deels dubbel verzameld Geschikt om 
mee verder te gaan 

7379 FRANS GUYANA 
Pfr /ongebr In map 
Een mooi geheel waarbij Epreuves de luxe 

7027 GRIEKENLAND 
Vnl gebr In album 
Een interessante doublettenpartij met zeer veel 
materiaal Geschikt voor de rondzenddienst 

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

7406 IJSLAND 
Vnl pfr In album 
1961/1986 Een redelijk gevulde verzameling 

6681 ISRAEL 
Vnl gebr In album 
1948/1952 Een vrijwel komplete verzameling 
zonder tab Waarbij iets fdc s 

7426 ITALIË 
Gebr In album 
1945/1975 Een goed gevulde verzameling 

7405 JEMEN 
Vnl pfr In album 
Een interessante verzamelmg met veel schaars 
matenaal en veel motief 

7516 KANAAL EIL. 
Vnl ptr In 3 luxe Leuchturm albums 
1969 1982 Een goed gevulde verzameling 

7259 LESOTHO 
Ongebr 'pfr In insteekboek 
Veel motief waarbij doubletten 

7146 LIBIË 
Vnl pfr In album 
Een goed gevulde verzameling met veel motief 
Schaars materiaal ook geschikt voor de handel 

7484 LIECHTENSTEIN 
Gebr/ongebr In map 
1912/1962 Een goed gevulde verzameling 

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

6785 MONACO 
Pfr /ongebr /gebr In 3 Davo albums 
1885/1988 Een goed gevulde verzameling met veel 
materiaal Geschikl om mee verder te gaan 

7427 MOTIEF: KINDEREN 
Pfr /ongebr /gebr In album 
Een verzameling met veel komplele senes 

7478 MOTIEF: SCHEPEN 
Pfr In insteekboek 
Begin jaren 80 Een mooi geheel met veel series en 
blokken 

7273 NAURU 
Pfr ongebr In map 
1935 1981 Goed gevulde verzameling met veel 
topmateriaal Ook het motief is goed verlegen 
woord igd 

7548 NIEUW ZEELAND 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1873/1992 Een goed gevulde verzameling met veel 
materiaal Geschikt om mee verder te gaan 

7508 NOORWEGEN 
Vnl gebr In album 
1856/1980 Redelijk gevulde verzameling Geschikt 
om mee verder te gaan 
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7386 OOSTENRIJK 
Gebr In map 
Vooroorlogs materiaal met veel klassiek Geschikt 
voor de specialist 

7262 PAPUA NIEUW GUINEA 
Vnl ongebr In insteekboek 
Waarbij betere series Ook iets Papua en 
Nieuw Guinea 

7222 PARAGUAY 
Pfr /ongebr /gebr In album 
Een rommelige partij mei vee! betere series 
Geschikt om een nieuw land mee op te zetten 

6751 PORTUGESE KOLONIEN 
Ongebr /gebr In map 
In Afrika Beginnersverzamelmg op blanco bladen 

7109 PORTUGESE KOLONIEN 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Angola 

7361 PORTUGESE KOLONIEN 
Ongebr/gebr In map 
In Afnka Een mooi geheel met voornamelijk 
klassiek matenaal Hoge cataloguswaarde 

7254 RHODESIE EN NYASALAND 
Pfr /ongebr /gebr In insteekboek 
Een interessante partij met voornamelijk ouder 
materiaal Waarbij doubletten Zeer geschikl 
voor de specialist 

7469 RUANDA 
Pfr In map 
Ongetand engros Geschikt voor de handel 

7064 SAN MARINO 
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 geschikl voor de Balkan 
specialist 

7367 SPANJE 
Gebr/ongebr In map 
Vooroorlogs materiaal op blanco blaadjes 

7462 SPANJE 
Pfr /ongebr /gebr In 3 msteekboeken 
■t- 1950/199? Een goed gevulde verzameling met 
veel materiaal Geschikt om mee verder te ga.in 
Deels dubbel verzameld 

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

7496 TOGO 
Vnl gebr In insteekboek 
Handelsvoorraad met veel komplele moliefseries 

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

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

6840 VATICAAN 
Ongebr/pfr In album 
1929/1977 Een goed gevulde verzameling 

6139 VERENIGD EUROPA 
Gebr In 2 albums 
1956'1981 Een komplete verzameling 

7378 VERENIGDE NATIES 
In album 
New York Een uitgebreide verzameling lot 1968 
met postfris gebruikt en fdc s 

6729 VIETNAM 
Gebr In map 
Alles 100 X in komplete vellen Waarbij veel 
motief en ook veel betere zegels Zeer geschikt 
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voor de handel en wederverkopers Calafoguswaarde 
ff 57 000 

6898 WERELD 
Vnl pfr In insteekboek 
Een volgepropt boek met veel materiaal waarbij 
motief Geschikt voor de handel 

7382 ZUID/MIDDEN AMERIKA 
Ongebr pfr In insteekboek 
Veel materiaal van veel verschillende landen 
Waarbij beier materiaal en veel motief Geschikl 
voor wederverkopers 

7521 ZWITSERLAND 
Vnl gebr In album 
Toeslag series 

700 

500 

175 
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NEDERLAND 

KNNV 
Omdat de Koninklijke 
Nederlandse Natuurhis
torische Vereniging 
vereniging voor veldbio
logie op 27 januari pre
cies één eeuw oud is, ver
blijdt de Nederlandse 
post de vereniging al op 
26 januari met een vijftal 
verschillende postzegels 
van 80 cent in een boekje. 
De vereniging bevordert 
de studie, de bescher
ming en de beleving van 
de natuur. 

Andere boekjes in 2001 
Een misser is natuurlijk 
dat de boekenweekuitgif
te (14 maart, velletje van 
tien) géén boekje is ge
worden. Bekende schrij
vers en een ontwerper 
hadden samen vast en ze
ker tot een prachtig pro
duct kunnen komen, zo
dat de benaming 'boekje' 
optimaal zou passen! 
Op 2 juli komen de eerste 
zegels met dubbele waar
deaanduiding: guldens 
en euro's. Er komen drie 
boekjes met gelijke post
zegels; vijfmaal 80 c , 
vijfmaal f i.io en vijfmaal 
f 1.60. Interessante boek
jes wellicht, omdat ze 
slechts een halfjaar ver
kocht zullen worden. 
Vermoedelijk zullen de 
postzegels met cartoons 
(28 augustus) en de ver
rassingszegels (25 sep
tember) ook in boekjes
vorm worden uitgegeven. 

NIEUWE UITGIFTEN 

Alderney 
Garnizoenseiland 
Al viermaal verscheen in 
hettotdeBailiu;icko/ 
Guernsey behorende Al
derney een serie postze
gels gewijd aan de tijd dat 
het eilandje een garni
zoen bevatte. Dat was in 
de negentiende eeuw. Op 
een bepaald moment 
(rond i860) waren er  in
clusief soldaten en bijbe
horende ambachtslieden 

 bijna vijfduizend bewo
ners. Momenteel telt Al
derney er rond de drie
duizend. 
De op ig oktober ver
schenen vierde serie be
licht vooral enkele be
langrijke gebeurtenissen 
uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw en het 
grote galafeest dat tot de 
dag van vandaag nog 
jaarlijks wordt gehouden. 
Voor derde maal is er ook 
een grootformaat postze
gelboekje bij. Het bevat 
zes postzegels van 21, 26, 
36 en 40 p. De verkoop
prijs is dus niet flauw: 
£7.38. 
Volgend jaar, op 16 okto
ber, volgt boekje num
mer vier. 

Canada 
Persoonlijke wmszegels 
Ze zijn erg in, de geper
sonaliseerde postzegels. 
Het gaat om postzegels 
met een foto of tekenin
getje van de afzender. Ca
nada kwam er in april van 
dit jaar al mee. Voor de 
kerst en nieuwjaarpost 
zijn sinds 5 oktober spe
ciale wenszegels verkrijg
baar in boekjes van vijf 
stuks met afbeeldingen 
van een engel, een slee, 
een kerstboom, de kerst
man en hulst. Het boekje 
bevat verder een bestel
biljet dat tegelijk met de 
gekozen foto opgestuurd 
dient te worden. 

Het postzegelraampje luaarbm
nen de 'personal touch' beuestî d 
kon morden. 

Gehandicapten ontiüierpen 
kerstzeg eIs 
De afbeeldingen van de 

De drie dooraehandicaptcnueruaardiflde Canadese kcrstzeflels. 

Canadese kerstzegels, ta
fereeltjes geïnspireerd op 
het kerstverhaal, zijn ver
vaardigd door gehandi
capte kunstenaars. Het 
zijn leden van een groep 
met de mond en de voet 
schilderende artiesten. 
Het gaat om drie op 3 no
vember verschenen post
zegels: 46 c. (binnen
lands tarief), 55 c. (post 
naar de V.S.) en 95 c. 
(luchtpost). Alledrie de 
zegels zijn ook in boekjes 
van tien (46 c.) of zes 
(55 c , 95 c.) stuks ver
krijgbaar. 

Faeröer 
2001 
Vanwege de vijfenzeven
tigste verjaardag van het 
Rode Kruis op de Faeröer 
verschijnen er op 12 fe
bruari 2001 twee postze
gels. Ze symboliseren de 
twee voornaamste gebie
den waarop het Rode 
Kruis hier werkzaam is: 
hulp aan vluchtelingen 

klaszegels met afbeeldin
gen van bloemen (boe
ketten, guirlandes en 
kransen). Het boekje 
kost 21 mark. 
Op 6 september vervol
gens komt er een boekje 
met vijf eersteklaszegels 
(dus 17.50 mark) met het 
motief'Golf van Fin
land': geschiedenis, 
scheepvaart en de wereld 
onderwater. De zegels 
uit beide boekjes blijven 
ook na 30 juni 2002 ge
woon geldig. 

Frankrijk 
Nieuu) kajtje 
Het meestverkochte 
Franse postzegelboekje 
(tienmaal Marianne, zon
der waardeaanduiding, 
waarde nog steeds 
3.00 f) heeft na twee jaar 
weer eens een nieuwe 
kafttekst gekregen. De 
kaft vestigt nu de aan
dacht op Le Siècle aufü du 
Timbre. Datum van uitgif
te was 4 september 2000. 
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Inhoud en kajt uan het Franse boekje met permanente zegels 

en hulp aan huis. Beide 
zegels zijn ook in postze
gelboekjes verkrijgbaar: 
zesmaal 4.50 k. en zes
maal 6.00 k. 
De kerstboekjes (met de
zelfde inhoud als die van 
het Rode Kruis) komen 
op 17 september. De af
beeldingen zijn geba
seerd op de geboorte van 
Christus volgens de evan
geliën van Lucas en Mat
theus. 

van het 'neutrale' Rode 
Kruismotief naar een 
'feestmotief bij gelegen
heid van de eindejaars
feesten. Steeds meer 
Fransen frankeren hun 
kerst en nieuwjaarspost 
dan ook met deze zegels. 
De op 9 november ver
schenen postzegels wor
den in boekjes verkocht. 
De inhoud ervan bestaat 
uit tien zegels van 
3.00+0.60 f 
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3,00Fnr J i 0 , 5 5 € 

Houten speelgoed siert zouiel de 
zegels (bouen) als de kaJt uan het 
Franse boekje. 

Hongarije 
Kerstmis 
De Hongaarse post gaf 
op 16 oktober twee post
zegelboekjes met kerst
zegels uit: tienmaal 28 f 
(sneeuwlandschap met 
kaars) en tienmaal 34 f 
(tafereeltje met Kind). 

Palestina 
Betlehem 2000, zegels in 
goud 
Op 28 juni is inderdaad 
in het nog steeds niet 
zelfstandige Palestina het 
boekje verschenen waar
van ik in het vorige num
mer al gewag maakte. 
Voor Betlehem is het jaar 
2000 natuurlijk een jubi

Finland 
Programma 2001 
Het komend jaar zullen 
in Finland slechts twee 
boekjes verschijnen. Dit 
jaar waren het er zes! 
Binnenkort, op 17 janu
ari, komt er een wensze
gelboekje met zes eerste

Ee'n uan de tiuee Hongaarse kerstboekjes 

Emdejaar 
Er worden de laatste ja
ren in Frankrijk steeds 
meer RodeKruisboekjes 
verkocht. Dat was ook de 
opzet toen enkele jaren 
geleden werd overgestapt 

leumjaar. Vandaar dat er 
uit dit door hoofdzakelijk 
Palestijnse moslims be
woonde gebied een nogal 
christelijk boekje op
duikt, dat het leven van 
Jezus in woord en beeld 



beschrijft. Ool< in een an
der opzicht is het een cu
rieus Prestige Booklet ge
worden: de drie zegels 
van ellc 2000 f. zijn voor
zien van een 22-lraraats 
gouddrulc. Het door het 
Franse bedrijf Cartor Secu
rity Printing vervaardigde 
boelcje heeft een raampje 
in de loft waardoor de 
eerste zegel (Jezus in de 
kribbe) zichtbaar is. 

Polen 
Locale boekjes Ciechandu; 
Al eerder maakte ik hier 
melding van locale boek
jes uit de Poolse stad Cie-
chanów. In een oplage 
van steeds circa duizend 
boekjes zijn er dit jaar al 
aardig wat verschenen. Ik 
gaf een voorlopig over
zicht in het oktobernum
mer. 
Dat staatje blijkt intussen 
behoorlijk achterhaald. 
Een groot deel van de dit 
jaar in Polen uitgegeven 
postzegels heeft ook een 
plaatsje gekregen in Cie-
chanóws boekjes: 

14 april: 
Twee boekjes met boe
renbedrijven (vijfmaal 
70, 80 gr.) 

26 mei; 
Eén boekje ter gelegen
heid van Espana 2000 
(vijfmaal 1.55 zl.) 

2ju l l : 
Tweehonderdste verjaar
dag schilder Michalows-
ki, twee boekjes (vijfmaal 
i.io, 1.55 zl.) 

1 september: 
Vier boekjes Olympische 
Spelen (viermaal 70, 
80 gr., i.io, 1.55 zl.) 

g oictober: 
Wereldpostdag, vier 
boekjes (vijfmaal 70, 
80 gr., i.io, 1.55 zl.) 

23 oktober: 
Poolse koningen en prin
sen, vier boekjes (vijf
maal 70, 80 gr., i.io, 
1.55 zl.) 

Krako'u; 
De Poolse stad Kraków -
dit jaar Culturele hoofd
stad van Europa - volgde 
het voorbeeld van Cie-
chanów en kwam met 
twee boekjes: zesmaal 
70 gr. en zesmaal 1.55 zl. 
uit de op 26 april ver
schenen serie Culturele 
Hoofdstad. 

Rusland 
Vissen 
Op 25 oktober Icwam 
Rusland, in een gemeen

schappelijke uitgifte met 
Estland, met twee post
zegels waarop vissen 
staan afgebeeld. Beide 
zegels, elk van 2.50 r., 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. De oplage 
bedraagt 4.000 boekjes. 

Tsjechië 
Jacht 
De opening van het jacht
seizoen greep de Tsjechi
sche post aan om op 4 
oktober vier zegels uit te 
geven waarop zorg voor 
dieren en jacht erop ge
combineerd worden. De 
vier zegels geven tafereel
tjes uit elk seizoen: lente 
(eend met jongen: be
scherming kroost), zo
mer (herten, dieren in 
hun spel), herfst (valk op 
patrijs, valkenjacht) en 
winter (herten, bijvoede-
ren dieren). 
De vier zegels zijn ook in 
twee boekjes verkrijg
baar: vijfmaal 5 kr. en 
vijfmaal 5.40 kr. Beide 
boekjes hebben een opla
ge van 22.000 stuks. 

Een van de tuice Tsjcchischejacht-
boekjes 

Verenigde Staten 
Kerstperikelen 
Zoals ik hier al eerder 
schreef, geeft de Ameri
kaanse post dit jaar geen 
nieuwe kerstzegels (en 
dus ook geen boekjes!) 
uit. Er liggen nog bergen 
zegels van 1999. Daartoe 
worden ook de in 1999 
verschenen Hanukkah-
en Kwanzaa-zegels gere
kend. Men wilde niet het 
risico lopen, met een ta
riefsverhoging komend 
jaar in het verschiet, mil
joenen zegels te moeten 
vernietigen. Overigens, 
één waarde - die van 33 
cent met de afbeelding 
van een hert - is voor de 
zekerheid toch maar bij
gedrukt. 
Oorspronkelijk stonden 
voor kerst dit jaar vier ze
gels met klassieke plaat
jes van de kerstman ge
pland, alsmede een Maria 
met Kind van de Neder
landse schilder Jan Gos-
saert. De vier kerstman
nen komen nu vermoede
lijk in 2001 aan de beurt. 
Gossaerts Madonna moet 
nog één jaar langer wach
ten, omciat er komend 
jaar een Madonna van Lo
renzo Costa voorrang 

lüEiiEüi 
De kerstzĉ els uan de Verenigde Staten i;an 2001' Maar dan met 55 cent' 

vaardigd: twee postze
gels met een mathema
tisch ontwikkeld sneeuw
vlokpatroon. Het boekje 
bevat tien van zulke post
zegels. De prijs van het 
boekje bedraagt 60 kr. 
Ook dit jaar is er weer een 
jaarset 2000 - met alle 
boekjes van dit jaar - ver
krijgbaar. De prijs is ge
lijk aan de nominale 
waarde van alle boekjes 
tezamen: 447 kr. 

Zwitserland 
Projuventute 
Op 21 november versche
nen in Zwitserland de 
traditionele Pro Juuentute-
postzegels. Twee daarvan 
zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Het bevat 
zes zegels van 70+35 c. 
(groepje pratende kinde
ren) en vier van 90+45 c. 
(jongetje met paraplu). 
Inclusief de aanmaakkos-
ten van i fr. komt de prijs 
van het boekje 12.70 fr. 

krijgt (vanwege het 125-
jarig bestaan van het Phi
ladelphia Museum o/Art). 

Zweden 
Kerstmis 
De Zweedse kerstzegels 
van dit jaar, bestemd voor 
de binnenlandse kerst
wensen en verschenen op 
18 november, geven illus
traties bij typisch Zweed
se kerstliedjes en zang
spelletjes. Het boekje be
vat vier motieven en bevat 
in totaal tien zegels. Deze 
zijn zonder waarde-aan
duiding en kosten elk 
4.30 kr. 

Voor post naar het bui
tenland zijn dit jaar ook 
zegels en een boekje ver-

Kajt en inhoud uan het ZuJitserse Pro Juuentute-boekje, 

NU A» DET JUL IGEN TSE PEPPADKAKSCUttAli 
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SVERIGE; SVERIGE 
De Dier zegels uit hetZujeedse boekje met kerstspelletjes. 

Evenals vorig jaar is het 
boekje ter gelegenheid 
van de begin december te 
Zürich gevierde Dag van 
de Postzegel ook ver
krijgbaar met een specia
le binnenbedrukking. 
Vorig jaar betrof het re
clame voor de zogenaam
de Taxcard. Dit jaar bevat 
de binnenkaft gegevens 
over de Dag van de Post
zegel. 
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Het Franse militaire postkantoor nummer 660 te Mostar m Bosnië. 

Bosnië 
Een in Nederland wat 
verwaarloosd verzamel
gebied is de moderne 
veldpost. Natuurlijl<, vele 
jaren waren de Neder
landse militairen in den 
vreemde vooral in Duits
land te vinden. Maar te
genwoordig dienen heel 
wat mannen en vrouwen 
van onze strijdkrachten 
in VN of EUverband in 
OostEuropa en Afrika. 
American Philatelist van 
september brengt een 
uitvoerig overzichtsarti
kel over de buitenlandse 
militaire postdiensten in 
Bosniè. Niet alleen de 
grote mogendheden zo
als Frankrijk, Duitsland 
en Engeland, maar ook 
België en Denemarken 
worden in het artikel be
handeld. Het is auteur 
Alberta Anetto kennelijk 
ontgaan dat in Bosnië 
ook een belangrijk Ne
derlands detachement 
dienst doet. 

Het stempel uan het Italiaanse 
ueldpostkantoor m Beiroet. 

^ Het eveneens Amerikaan
° se Linn's Stamp News 
z van II september brengt 
5 een artikeltje over de Ita
£ liaanse veldpost bij de di

—"^ verse vredesmissies van 
0 9 1 dat land. 

Onzichtbare filatelie 
Veel lezers zullen ver
baasd zijn geweest bij 
hun ochtendblad of sa

men met andere media 
een grote, felgeel ge
kleurde bijlage te vinden 
van Deutsche Post. In die 
folder stonden uitvoeri
ge, Nederlandse teksten 
over de diensten die het 
bedrijf te bieden heeft 
maar geen woord over 
postzegels. 
Ook in het blad Share, 
dat TPG (waarvan PTT 
Post een dochter is) uit
geeft voor zijn aandeel
houders, komt het woord 
'filatelie' niet voor. Wel 
werd een interview met 
de heer Koorstra, baas 
van alle postactiviteiten, 
geïllustreerd met recente 
zeilschepenzegels. Dat er 
niet wordt gerept over fi
latelie is overigens wel 
begrijpelijk: het bedrag 
dat verzamelaars aan de 
winst bijdragen door 
nieuwe postzegels te ko
pen die ze nooit voor 
frankering zullen gebrui
ken is 'maar' een paar 
miljoen gulden. Dat is 
peanuts vergeleken bij de 
229 miljoen die het be
drijfin het eerste halfjaar 
van 2000 genereerde. 
Overigens heeft de Duitse 
postadministratie over 
het algemeen een goede 
reputatie. Een beheerst 
uitgiftebeleid en goede 
dienstverlening zorgden 
ervoor dat het aantal 
abonnees van de filatelis
tische dienst sinds iggö 
met ruim 88.000 is ge
groeid; er zijn nu meer 
dan 800.000 mensen 
abonnee. De dienst krijgt 
het trouwens druk want 
nog dit najaar begint 
Deutsche Post met de uit
gifte van frankeerzegels 
(en ook postwaardestuk
ken zoals de PlusBriefe) 
met dubbele waardeaan
duiding. Frankrijken 
België doen dat al een 
tijdje. De zegels met dub
bele waardeaanduiding 

vormen een aardig, be
perkt verzamelgebied. 
Aan de emissies met dub
bele waardeaanduiding 
komt in ieder geval in 
2002 een einde. 

63 en niet arm 
Het hiervoor al genoem
de Linn's Stamp News 
publiceerde op 9 oktober 
de resultaten van een uit
gebreid onderzoek onder 
zijn bijna zestigduizend 
lezers. Het blijkt dat 85 
procent van de lezers 
mannen zijn; 44 procent 
van hen werkt nog. De 
gemiddelde lezer van 
Litin's is 63 jaar oud, heeft 
een goede opleiding ge
had en verdient bijna 
90.000 dollar per jaar. 

Linn's Ei 
Stamp N e v ^ U 
mVanilniariiRoatPO Booi29.SUa«,OHa3K 

Het Amerikaanse Lmn's Stamp 
Neujs ondervroeg zijn lezers. 

Met zijn allen spenderen 
de lezers van het blad 
zo'n 100 miljoen dollar 
aan postzegels en filate
listische benodigdheden. 
Natuurlijk verzamelen 
acht van de den respon
denten de zegels van de 
Verenigde Staten. Daarna 
is Canada heel populair, 
gevolgd door GrootBrit
tannië. 

SainteAdresse 
Nog even terug naar de 
veldposten  maar dan 

naar die gedurende de 
Eerste Wereldoorlog, 
toen nog maar een klein 
hoekje van België op de 
grens met Frankrijk niet 
door de Duitsers was be
zet. 

bres Magazine  dit naar 
aanleiding van het aftre
den van groothertog Jean 
en de opvolging door 
prins Henri. De staatkun
dige en postale geschie
denis van het land wor

r A R M E E 
■POURIE ROl 

B E LG E 
tT m PATRIE* 
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MlLIUfA^BltlCrKAART 

Belgische ucidpost uit de Eerste Wereldoorlog. 

De Belgische militaire 
post had aanvankelijk 
een kantoor in Frankrijk 
in Le Havre, en later in 
het plaatsje Sainte
Adresse. Timbres Maga
zine heeft er in oktober 
een klein artikel over en 
ook Les Feuilles Marco
philes van september 
schrijft over de Belgisch
Franse postale samen
werking in die oorlogsja

Luxemburg in beeld 
Het groothertogdom 
Luxemburg staat in okto
ber in de belangstelling 
van het Franse blad Tim

den uitvoerig beschreven 
en met postzegels geïllu
streerd. 
De Luxemburgers zijn er 
in geslaagd met hun 
mooie, grafisch goed uit
gevoerde zegels het land 
aantrekkelijk te maken 
voor verzamelaars. Zelfs 
de eerste postzegels van 
1852 met onze eigen Wil
lem III  in centimes en Sil
bergroschen  zijn juweel
tjes. 

George V 
Frankeerzegels met een 
jarenlange looptijd wor
den door veel filatelisten 
gekoesterd. Niet zo 

lilitLUXËMBOURG 
^i«*M4iiiiiüiütiMii 

Luxemburgse zegels ujeerspiegelen de geschiedenis uan dit kleine, maar bijzonder mteressontegroothertogdom 



vreemd, want hun varia
tie aan druljteciinielcen, 
kleuren, tandingen en 
papiersoorten zorgt er
voor dat deze 'gewone' 
zegels voor echte door
zetters een dankbaar on
derwerp voor specialisa
tie vormen. 

FrankcerseneGeorgeV; ...uolop 
uanatie uoor verzamelaars... 

Zo'n serie is bijvoorbeeld 
de langlopende reeks 
frankeerzegels met het 
portret van koning Geor
ge V van Engeland, die 
van 1912 tot 1924 in om
loop was. The London 
Philatelist van september 
2000 besteedt elf pagi
na's aan een uitvoerige 
beschrijving van de ont
staansgeschiedenis en de 
voor deze reeks van veer
tien zegels gebruikte 
druktechnieken. 

Komt in de bus 
VVIPA 2000, de internatio
nale postzegeltentoon
stelling in Wenen, die ge
houden werd van 30 mei 
tot en met 4 juni was aan
leiding voor een uitge
breid artikel over de Oos
tenrijkse perfins in Per-
finpost nummer 54 van 
augustus 2000. De auteur 
gaat met name diep in op 
de speciale krantenze
gels. Omdat het druk
werktariefvoor kranten 
in Oostenrijk aanzienlijk 
lager was dan het tarief 
voor overige drukwerken 
ontstond de behoefte aan 
een speciale krantenze
gel. Oostenrijk was het 
eerste land dat speciale 
krantenzegels uitgaf en 
heeft de uitgifte ervan 
ook vanaf 1851 volgehou
den tot maart 1922. 

Zwammen 
JVlycolô ie (de kennis van 
zwammen) in de filatelie 
is onderwerp voor een ar
tikel in nummer 125 van 
het verenigingsorgaan 
van de Vereniging van 
postzegelverzamelaars 
De Philatelist uit Geleen. 
Ruim voorzien van af
beeldingen geeft het arti
kel inzicht in de functie 
van paddestoelen in de 

natuur. Ook wordt de 
herkomst van het woord 
paddestoel uitgelegd en 
die van bekende volksna
men voor paddestoelen, 
zoals elfenschermpje, 
heksen- of duivelsei, sa-
tansboleet en doods-
trompet. 

De R van Recommandé 
In Globe-koerier num
mer 2000/3 staat onder 
de kop Boekbespreking een 
uitvoerig artikel over het 
boek: Uitgebreid typen-
ouerzicht Dan de Nederlandse 
Aantekenstroken 1907-
igg6, geschreven door 
R.J. van der Kuip. Het 
aangetekend verzenden 
van brieven was al in de 
zeventiende eeuw be
kend; het heette destijds 
'het gerecommandeerde 
verzenden' Vandaar de 
letter R van het Franse 
woord Recommandé'. Het 
besproken boek gaat uit
gebreid in op verschillen 
in tandingen, lettertypen 
en strookformaten. Het 
boek is een aanrader voor 
verzamelaars van deze fi-
latelistische specialiteit. 

Beginpunt Napels 
In aflevering 50 van de 
rubriek Luchtpostgeschiede
nis in De Aero-philatelist 
(het blad van De Vliegen
de Hollander) van sep
tember 2000 wordt een 
aantal zaken aan de orde 
gesteld met betrekking 
tot de Indiëlijn in de eer
ste jaren van de Tweede 
Wereldoorlog. Zo bevat 
de aflevering onder ande
re een complete lijst van 
de KLM-vluchten tussen 
Napels en Bandoeng tus
sen augustus 193g en juni 
1940. Door de oorlogs
verklaring van Frankrijk 
en Engeland aan Duits
land sloten deze landen 
hun luchtruim voor 
vreemde vliegtuigen, 
waardoor de KLM-dienst 
naar Nederlands-Indië 
werd geblokkeerd. Om 
de dienst toch te onder
houden verlegde de KLM 
het beginpunt van de In
diëlijn van Schiphol naar 
Napels. Het artikel maakt 
verder gewag van Britse 

censuur bij de tussenlan
dingen in Britse koloniën 
en van de vertragingen 
die daardoor ontstonden. 

26 vierkante kilometer 
Een uitnodiging om mee 
op reis te gaan naar Tuva
lu trekt de aandacht in 
het blad van de postze
gelvereniging Eemland in 
Soest. Ze is te vinden in 
nummer 238 van Eem-
vizier. 

Velen van u zullen de at
las moeten raadplegen 
om te ontdekken waar 
Tuvalu te vinden is. Tuva
lu is een zelfstandige 
staat, deel uitmakend van 
het Britse Gemenebest. 
De totale oppervlakte er
van is 26 vierkante kilo
meters, verdeeld over een 
zeer groot aantal eiland
jes. De eilandengroep 
treft u aan in het zuid
westelijk deel van de Stil
le Oceaan. Ouderen on
der ons klinkt de vroege
re naam, die van het 
toenmalige Britse protec
toraat Gilbert en Ellice eilan
den, wellicht wat beken
der in de oren. In 1978 
werd Tuvalu onafhanke
lijk. 

Hoedje af 
De zoektocht naar de op 
de Nederlandse postze
gel uit 1995 afgebeelde 
scout en het geharrewar 
over het embleem op 
diens hoed zijn onder
werp van een artikel van 
Aart van Soest in De 
Kaaspost (NVPV afdeling 
Alkmaar). 

Een aanstootgeuend insigne werd 
q̂ edekt met het logo van de We-
reldjamborec in Nederland. 

Bij de totstandkoming 
van deze postzegel deed 
zich het unieke feit voor 
dat de PTT tegemoet 
kwam aan de wensen van 
de organisatie die de 
postzegel had aange
vraagd! Op de foto die 
werd uitgekozen voor de 
postzegel droeg de scout 
een hoed met een insigne 
van een afgescheiden 
(rechtse) groepering. Op 
verzoek van de scouting-
organisatie werd dat in
signe vervangen door het 
embleem van de achttien
de Wereldjamboree. 

Veertig jaar VN/VE 
Het blad Grenzenloos 
besteedt aandacht aan 
het veertigjarig bestaan 
van de vereniging VN & 
VE met een extra dik na-
jaarsnummer. Het num
mer bevat interessante 
artikelen, alle in relatie 
tot de Verenigde Naties 
of Verenigd Europa. 
Voorbeelden zijn De blik-
semgeboorte van het Schu-
manplan, Het Europees mo
numentenjaar 1975, 55 jaar 
Verenigde Naties en Het ont
staan uan de Europese vlag. 
Een bewaarnummer. 

Getijdenboek 
Nummer 43 van Druk 
Doende, het blad van de 
filatelistische motief-
groep Papier en Druk Ne
derland, brengt naast tal 
van andere lezenswaardi
ge artikelen het verhaal 
over het getijdenboek Les 
tres riches heures du Due de 
Berry. De hertog van Ber
ry, broer van Karel V, was 
kunstminnaar en biblio
fiel. 

Een bladzijde uit het getijdenboek 
uan de hertog uan Bcrrij. 

In een tijd dat de boek
drukkunst nog niet be
stond, mag het als bij
zonder worden be
schouwd dat hij meer dan 
150 handschriften bezat, 
alle rijk verlucht. Van een 
aantal aftjeeldingen uit 

genoemd getijdenboek 
zijn postzegels vervaar
digd, die voornamelijk 
werden uitgegeven door 
St. Vincent en de grena-
dinen van St. Vincent. 
Acht van deze postzegels 
worden in het artikel be
handeld. 

Fiets voor een dubbeltje 
Vier pagina's en 34 post
zegels vormen samen een 
leuk artikel over het the-

IPRESORTED STI» < 

ma Een tu;eedehands Jiets 
uoor tien cent. 
Fictszegels uoor een dubbeltje - dat 
IS bijna tegcef. 

Alle afgebeelde zegels 
hebben de fiets als on
derwerp en werden aan
geschaft uit de dubbel-
tjesboeken van de vereni
ging Philatelica Badhoe-
vedorp. Dit alles vindt u 
in Postmerk nummer 317 
van oktober 2000. 

Reis naar Liechtenstein 
Nummer 8 van het blad 
Het Tolhuis (Amsterdam
se Postzegel Jeugdclub) 
biedt de lezer een interes
sant bezoek aan Liechten
stein en toont de bezoch
te plaatsen aan de hand 
van postzegels en afstem
pelingen van het landje. 

Ga naar Tukkies! 
Setempe, het (tweetalige) 
tweemaandelijkse tijd
schrift van de Zuid-Afri-
kaanse Filatelistische 
Dienst, begint de gebrui
kelijke redakteursbriefmet: 
Ons kondig metgenoee aan 
dat Setempe uanajOktober in 
'n splinternuuie uolkleur ge
daante sal uerskyn! Het blad 
maakt in diezelfde column 
het volgende bekend: Pre
toria sal ook die gasheer uir 
Suid-Afrika se volgende na-
sionale Seëlskou 2000 luees, 
wat van 2 5 tot 2 8 Oktober by 
Tukkics gchou u;ord. Moet dit 
nie misloop nie! Het is maar 
dat u het weet! 



SAMENSTELLING: I.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

KLM 
Eindelijk goed nieuws 
voor de verzamelaars van 
Nederlandse luchtpost
stukken. Op I april 2001 
zal Northwest Airlines m 
combinatie met de KLM 
een eerste vlucht maken 
van Miami naar Amster
dam. Er wordt gebruik 
gemaakt van een DCio-
30 met als vluchtnum
mers NW58/KL6058 
(heen)enNW57/KL6o57 
(retour). Het gaat om de 
drieentwintigste verbin
ding van de combinatie 
NWA/KLM tussen Euro
pa en de Verenigde Sta
ten. 
United Airlines wilde ken
nelijk niet achterblijven; 
deze maatschappij zal op 
16 februari 2001 tussen 

Amsterdam en Chicago 
vliegen. Of met deze 
vlucht ook post zal wor
den meegegeven is nog 
onzeker, gezien de resul
taten van eerdere vluch
ten. Zo werd een aantal 
malen niets retour ont
vangen; dat was onder 
andere bij een vlucht uit 
Washington het geval. 

LUFTHANSA 
De meeste Lujthansa-
vluchten van dit jaar heb
ben we in de afgelopen 
maanden al in 'Filatelie' 
gemeld. Van enkele 
vluchten wil ik een af
druk laten zien. 
Op 31 december iggg 
werd een B747-400 inge
zet op het traject van 
Frankfurt naar lohannes-

burg [i]; het ging om een 
millenniumvlucht. 
Op 25 maart 2000 vloog 
een A340 non-stop van 
Frankfurt naar Lima [2]. 
In samenwerking met 
British Midland was er op i 
mei van dit jaar een 
vlucht van Glasgow naar 
Londen [3]. Eén dag la
ter, op 2 mei, vertrok een 
toestel dat het traject 
London Heathrow-Parijs 
aflegde [4]. 
Olympische post was er 
op 20 augustus jl. (Frank
furt-Sydney) en 23 augus
tus (London-Sydney) [5]. 
Tien jaar Lufthansa in 
Dresden werd herdacht 
met een bijzondere an
sichtkaart en dito stem
pels [6]. 
Illustratie [7] toont een 

kaart die de ingebruikne
ming herdenkt van een 
nieuwe landingsbaan van 
het vliegveld Leipzig-
Halle. Misschien een 
leuk idee voor als de vijf
de baan op Schiphol er 
straks ligt? 
Vracht en post wordt 
meestal vervoerd met 
vrachtvliegtuigen; daar 
wordt doorgaans geen 
aandacht aan besteed. 
Lufthansa heeft daar ech
ter verandering in aange
bracht. De trajecten van 
Keulen naar Delhi [8], 
Madras, Dallas, en Mexi
co kunnen filatelistisch 
worden gedocumen
teerd. 

LUFTSCHIFFPOST 
Op 8 september 2000 

werd in Oostenrijk voor 
de vijfentwintigste keer 
LujtschijflFpost bezorgd; aan 
boord van het toestel 
werd zowel Oostenrijkse 
post als post van de Ver
enigde Naties [g] meege
nomen. 

CONCORDE 
Filatelistische stukken 
ter gelegenheid van Con-
corde-vluchten uit Enge
land zien we niet zo vaak. 
Op 21 mei van dit jaar 
was er een vlucht van 
Londen naar Venetië die 
met een poststuk kon 
worden gedocumenteerd 
[10]. Derampvluchtvan 
de Concorde op 25 juli 
2000 was aanleiding tot 
de uitgifte van een her
denkingsenvelop [11]. 

LUFTPOST 
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'W. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 
Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 

Michel Zuidamer ika 2 0 0 1 
r 
Westeuropa 2001 2 delen 
Oosteuropa 2001 
Duitsland 2001 In kleur 
Overzee deel 1 Noord & Middenamenka 2000 
Overzee deel 2 Caribische Eilanden 2000 
Nieuw: Overzee deel 3 Zuidamenka 2001 
Postwaardestukken Westeuropa 2001 (prijzen i n Euro) 
Postwaardestukken Oosteuropa 2001 (prijzen in Euro) 

99,90 
78,00 
42,50 

102,50 
104,00 
104,00 
119,50 
119,50 

J 

Michel Rundschau  in kleur 
Michel Rundschau biedt naast filatelistische wetenswaardigheden maande

lijks een nieuwtjesoverzicht voorzien van Michelnummers, uw Michel

catalogi blijven zo altijd bijgewerkt Alle zegels In kleur afgebeeld ! 
Jaarabonnement 2001 12 nummers 80,00 
Verzamelmap voor Michel Rundschau 25,00 

Aanbieding: 
Stanley Gibbons Stamps of the World wereldcata

iogus in 3 delen editie 2000 149,50 

Yvert Westeuropa  in kleur 
catalogus Westeuropa Landen AG 2001 prijzen In Euros, in kleur 69,50 
catalogus Westeuropa Landen HY 2001 (december/januari) 69,50 
Jaaroverzicht zegels gehele wereld 1998 256 bladzijden In kleur 30,00 
Jaaroverzicht zegels gehele wereld 1999 325 bladzijden In kleur 32,50 

Yver t Frankr i jk 2 0 0 1 "cartonné" 
luxe gebonden editie 4 2 , 5 0 

C a t a l o g i 2 0 0 1 
Krause catalogus Israel 2001 39,50 
Sakura catalogus Japan 2001 in kleur 35,00 
ANK catalogus Oostenrijk 2001 in kleur 32,50 
Facit speciale catalogus Scandinavië 2001 105,00 
CIF (Italiaans) catalogus Rusland/Baltische Staten 2001 59,00 
Philatelia Hunganca speciale catalogus Hongarije 2001 in kleur 75,00 
GIF (Italiaans) catalogus Gnekenland/Balkan/Turkije 2001 42,50 
GIF cat Republiek Italie/Vatikaan/San Manno/SMOM 2001 in kleur 35,00 
Geres semispeciale catalogus Frankrijk 2001 in kleur 42,50 
OBP speciale catalogus België & Gebieden 2001 in kleur 47,50 
Afinsa speciale cat Portugal/Azoren/Madeira & Macau 2001 in kleur 65,00 

Scott W Edifil speciale catalogus 
wereldcatalogus 2001 ■ Spanje 18501949 editie 

6 delen 750,00 ^ 2001 in kleur 99,00 

DBZ  Deutsche Br ie fmarken Zei tung 
verschijnt 2wekelijks, 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 

Januar i n ieuw (onder voorbehoud): Honden, USA, 
NieuwZeeland, ATA thematische catalogi 

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 +31(0)70 365 18 85 
Email pwmeinhardt@compuserve.com 
Postgiro 125.34.14 FortisBank 80.70.90.077 
Orders tot ƒ150,00 plus ƒ6,00 verzendkosten bij vooruit
betaling. Bij facturering werkelijke verzendkosten. Prijs
wijzigingen voorbehouden. 

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

Hoekstroken 
voor het bevestigen van 

brieven, kaarten e.d. 
250 stuks 15 ,00 

1000 stuks 5 0 , 0 0 

Fo tohoeken extra 
groot 120 stuks 19 ,50 

r . .. . . . "1 
Rni iex-cataiogi z o o i 

r 
België 
Duitsland in l<leur 
Frankrijk in Itleur 
Groot-Bnttannie/Kanaaleil 
Israel in Icleur 
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk in Icleur 
Spanje in Ideur 
Vatikaan in l<leur 
Verenigde Naties in Ideur 
Verenigd Europa CEPT in 

24,80 
22,25 
29,30 

Icleur 29,30 

kleur 
i Zwitserland/Liechtenstein Itleur 

19,15 
16,35 
16,35 
20,85 
29,30 
16,90 
16,90 
33,80 
20,85 

Domfi l -catalogi 
met Michel- & Yvertnummers 
Autos editie 2000 in l<leur 79,50 
Disney editie 2000 in Itleur 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 
Europa CEPT editie 2001 kleur 88,15 

Pergami jnzak jes 
In mm 
45/60 
53/78 
62/62 
63/93 
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 

v 

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

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

per 1000 
50,00 
50,00 
60,00 
60,00 
60,00 
60,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 
70,00 

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

J 

Mineralen op zegels 
wereldcatalogus editie i998 

alle zegels volledig in kleur 1 2 0 , 0 0 

Domfil thematische voordrukalbums 
voorzien van kiemstroken 

Paddes toe len 
1958-1985 
1986-1990 
1991-1993 
1994-1996 
1997-1998 
Band 

V 

380,00 
398,65 
370,85 
333,75 
268,90 

51,65 
J 

Schelpen 
r 
1897-1977 
1978-1985 
1986-1992 
1993-1995 
Band 

V 

315,20 
333,75 
278,15 
176,15 
51,65 

J 

Vlinders ^ 
1930-1968 
1969-1975 
1976-1981 
1982-1986 
1987-1989 
1990 
1991 
1992-1993 
1994-1995 

^Band 

301,30 
301,30 
296,70 
287,40 
301,30 
241,05 
245,70 
324,50 
292,05 

51,65j 

Vreh is t . 
1951-1991 
1992-1993 
1994 
1995-1997 
Band 

Dieren ^ 
287,40 
264,20 
236,40 
315,20 
51,65 

Schaken 
1947-1983 
1984-1997 
1998 

^Band 

352,30 
301,40 
91,40 
51,65 

J 

Levert i jd 
2 - 3 w e k e n 
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WEET WAT JE EET ■ OOK IN DE 
MAAND DECEMBER... 

,..en zoek naarde balans tussen 'lekker' en 'gezond' 

incidenten zijn er volop ge
weest: het Spaanse olijfolie
schandaal, de Belgische dioxi
nevergiftiging, de problemen 
met Belgische ColaCocablikjes, 
de BSEkoeien. En dat zijn 
slechts de het meest in het oog 
springende schandalen. Steeds 
vaker krijgen we te maken met 
de relatie tussen voedsel en ge
zondheid. Niet dat dat iets 
nieuws is. Hippocrates, de gro
te geneesheer uit de oudheid 
(460373 V.C.) verkondigde al 
de stelling 'Uw voeding is uw 
geneesmiddel, uw geneesmid
del is uw voeding'. Dat de pro
blemen met voedsel jaarlijks 
groter lijken te worden komt 
vooral cloor de veranderende 
productiemethoden. Behalve de 
directe invloed van schadelijke 
voeding speelt in onze westerse 
wereld ook het probleem van 
het overgewicht een rol. Dat 
verklaart ook het succes van de 
Fransman Michel Montagnac, 

D O O R D . V E E N S T R A , B U I T E N P O S T 

Het thema 'gezondheid en voedsel' is niet alleen in de 

'eetmaand' december actueel. Voedselschandalen zoals 

die in Engeland, waar de aandacht voor de gekke

koeienziekte onlangs weer heftig oplaaide, maar ook 

afslankZiypes (bijvoorbeeld veroorzaakt door de Franse 

dieetgoeroe Michel Montignac) zijn goed voor kranten en 

tijdschriftenartikelen. Onze (slanke) thematische 

medewerker D. Veenstra uit Buitenpost zet in de nu 

volgende bijdrage ons eetpatroon in de schijnwerpers. 

wiens boek 'Ik ben slank want ik 
eet' talloze Nederlanders ertoe 
bracht volgens diens methode 
te gaan eten. 
Ons voedsel en ons eetgedrag 
zijn belangrijke onderwerpen. 
Maar net zo goed als het van 
belang is bij het eten te streven 
naar een balans tussen lekker 

en gezond, wordt ook in dit arti
kel getracht zo'n evenwicht te 
bereiken. De filatelie dient daar
bij als rode draad en frankeer
stempels zullen een belangrijke 
rol spelen: die snijden nu een
maal nieuwe of actuele thema's 
aan en bieden daarnaast de 
mogelijkheid, dit artikel zo nu 

en dan een nostalgisch tintje te 
geven. Ik beperk me tot de high
lights, want met het beschikbare 
materiaal kan gemakkelijk een 
compleet nummer van 'Filate
lie'worden gevuld... 

HET ONTBIJT 
Over beperking gesproken: 
daar krijgen we al meteen mee 
te maken als we het ontbijt be
handelen. Het aanbod aan 
voedselproducten  nu al bij
zonder groot  zal de komende 
tijd nog veel ruimer worden. La
ten we daarom maar uitgaan 
van een 'klassiek' eetpatroon. 
Bakkerij Rademaker uit Soest 
valt ons bij: 'Brood bij iedere 
maaltijd!' [i] Direct na de oorlog 
was witbrood heel gewoon, te
genwoordig krijgt volkoren
brood duidelijk de voorkeur. Bij 
brood wordt vaak een relatie 
met de gezondheid gelegd. Tar
vo uit Haarlem verkondigde in 
1962 al 'Uw bakker... Uw dokter' 

sTPOMPERNIKttL EN 
BESCHUITFASRIEK FR 7019 



[2]. Dezelfde relatie werd jaren 
geleden ook gelegd in een aan
tal Duitse stempels. We vinden 
teksten als 'Gesünder leben mit 
Batscheider Volkorn-Erzeugnis-
sen' [3], 'Studt Kreuznacher 
Spezial Vollkornbrote Gesunde 
Ernährung' en 'PG MA Vollkorn
brote die Vollwertbrote für die 
gesundheitsbewußte Ernäh
rung!'. Een Belgisch stempel uit 
1982 beweert 'Uw gezondheid 
eist verpakt brood' [4]. Dus niet 
zomaar een lekkere Franse ba
guette meenemen.'' 
Thematisch èn nostalgisch inte
ressant zijn sommige stempels 
van zogenoemde warme bak
kers. Zo toont meesterbakker 
Van Velzen uit Bodegraven het 
beeld van de bakker die de bro
den in de oven schuift [5], net 
als RodineWieleman Bakkerij
en uit Arnnem. En hoeveel le
zers zouden weten wat pom
pernikkel is.' Van Dale noemt 
het Westfaals zwart rogge
brood. Pompernikkel- en be-
schuitfabriek Klumpers uit Mar-
kelo beeldde het product in 
1977 af in zijn frankeerstempel 

[6]-
Op brood hoort beleg, maar 
eerst smeren we er margarine 
of boter op. De FNZ in Arnhem 
verkondigde na de oorlog nog 
'Natuurboter is NI ET te vervan
gen' [7], maar de margarines -
samen met de halvarines- zijn 
tegenwoordig nadrukkelijk in de 
meerderheid. Dat het met mar
garines goed mis kan gaan 

GOEDE VOEDING MOET 
Het frankeerstempel 'Goede voeding moet' uit Oosterhout lijkt 'ge
knipt' voor het thema van dit artikel. Maar ook in de filatelie gaat het 
gezegde 'Schijn bedriegt' op. De kleine lettertjes in de middenbalk 
van het stempel verraden dat het hier om geheel andere 'voeding' 
gaat - het stempel is afkomstig van een elektronicabedrijf. JVlaar het 
advies geldt niet alleen voor apparaten, ook voor mensen. 
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toont de beruchte Planta-affaire 
uit de jaren '60 aan [8]. Deze 
margarine was veroorzaker van 
de 'blaasjesziekte'; boosdoener 
was een giftige margarine-
emulgatorvan Unilever. Twee 
Duitse stempels en een Oos
tenrijks exemplaar maken recla
me voor Rama-margarine: 
'Frühstücks-Rama' [9], 'RAMA 
naturfein im Geschmack' en 
'RAMA rein pflanzlich darum so 
gesund' [lo]. Fabrieken probe
ren steeds nieuwe producten 
op de marktte brengen. In 1971 
wees een stempel van Remia 
Den Dolder op 'Remia -100 % 
gepasteuriseerde margarine! 
Enig ter wereld!' Hoezo gepas
teuriseerd? Dat is toch bij melk? 
Dat was toen nog een uitschie
ter. Tegenwoordig wordt de 
consument voortdurend be
stookt met voedseladviezen 

met een gezondheidsonder-
toon: 'bevat meervoudig onver
zadigde vetzuren', 'cholesterol-
beperkend dieet' en niet te ver
geten het zuiveldrankje voor de 
darmflora, dat zelfs als sluikre
clame (product placing) in een 
populaire televisieserie opdook. 
Je brood beleggen is een kwes
tie van persoonlijke smaak, jam 
is heel populair. Vanouds be
kend zijn de jams uit de Betu
we. Een fabrikant uit Eist Over 
Betuwe adviseerde in de jaren 
vijftig jaren al 'Begin de dag met 
TEO-jam!' [n j . De Kon. Mij 'De 
Betuwe' uit Tiel dankte zijn be
kendheid vooral aan fruitbaasje 
Flipje. Dat ook bij jams de ge
zondheid een rol speelt bliJKt uit 
stempels met teksten als 'Vital -
erg lekker en bevat veel vitami
nen' [12] en 'Halviture - minder 
suiker... dus lekkerder'. Een 

klassieker is het (op het oog 
'dierlijke') product dat we ken
nen als De Ruyter's Muisjes. 
Een stempel van de Baarnse fa
brikant liet in 1969 al weten hoe 
populair zijn product is: 'kinde
ren zijn er dol op' [13]. Nu 
noemt De Ruyterzich De 
Broodversierder. Er zijn ook al
lerlei stempels voor pindakaas. 
Behalve in vele broodsoorten 
kunnen we onze tanden ook 
zetten in crackers, toast, 
knäckebröd en beschuit. Leuk 
ziin de stempels van Bolletje uit 
Almelo, zoals 'Boer Bakker Bol
letje' [14]. Concurrent Arks uit 
Heerde klonk in 1972 heel be
slist: 'Neemt Arks beschuit -
punt uit!' [15]. 

DE LUNCH 
De lunch is voor veel mensen 
een soort herhaling van het ont
bijt. Honderdduizenden ope
nen 's middags nog steeds een 
ouderwets broodtrommeltje, 
hoewel dat tegenwoordig van 
plastic is. Veel Nederlanders ge
bruiken de lunch in een be
drijfsrestaurant. De catering-
zoals dat tegenwoordig heet - is 
een snelgroeiende branche! 
Als we het over het 'vloeibare' 
deel van ontbijt en lunch heb
ben zijn thee en koffie niet de 
meest gezonde dranken; toch 
blijven ze favoriet. Ontbijt en 
lunch zijn heel geschikt om zui
velproducten te consumeren. 
Daarmee wordt niet langer uit
sluitend melk bedoeld, hoewel 



GEDROOGDE ZUIDVRUCHTEN: GOED VOOR U! 
Felix Cohen, sinds 187g in Leiden gevestigd, liet in 1978 via zijn fran
keerstempel weten 'Eet meer gedroogde zuidvruchten voor uw ge
zondheid'. Leverancier van de NASA zal hij niet zijn geweest, maar 
feit is wel dat gedroogde zuidvruchten op het menu van de Ameri
kaanse astronauten stonden. Overigens: de Hunza's, een volk dat in 
de bergen van Pakistan leeft, staan erom bekend dat ze een extreem 
hoge leeftijd kunnen bereiken. Geleerden vermoedden dat er een ver
band was met hun eetgewoonten. Uit onderzoek bleek dat de Hun
za's enorme hoeveelheden abrikozen aten, zowel vers als gedroogd. 
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hetZuivelbureau in Riiwijk juist 
voor deze drank vele cfecennia 
lang in ftankeerstempels recla
me maakte. Veel lezers zullen 
dan ook de slogan 'Met Melk 
Meer Mans' kennen [i6]. In 
1970 werd de gebiedende bood
schap 'de proteïnen van melk 
hebt u elke dag nodig' gebruikt. 
De kreet 'Melk moet  elke dag' 
was een eenvoudiger vervolg 
daarop, waarna de toon wat 
vriendelijker werd: 'Wij drinken 
melk. U ook?' [17] Dezelfde 
tekst vinden we in een Belgisch 
machinestempel. In de jaren 
tachtig kwamen er allerlei zui
veldranken op de markt, zoals 
blijkt uit stempels van 
Frico/Domo uit Groningen: 
'Nieuw zijn onze drinkyoghurts' 
en 'Yor  de nieuwe zuiveldrank 
van Domo' [i8]. Concurrent 
DMCCampina uit Rijkevoort 
lanceerde in 1981 de yoghurt
drank 'Yoghoyogho' [19]. 

DE WARME MAALTIJD 
Tussen het beeld dat het beken
de schilderij 'De aardappele
ters' van Vincent van Gogh op
roept en onze hedendaagse 
maaltijden zit meer dan een 
eeuw. De eenvoudige, zelf be
reide maaltijd maakte na de 
Tweede Wereldoorlog plaats 
voor maaltijden die als het om 
variatie gaat de vergelijking met 
het kleurenpalet van Van Gogh 
ruimschoots kunnen door
staan. Vroeger werden vrijwel 
uitsluitend nationale producten 

gebruikt: aardappelen en groen
ten. Later kwamen daar de kolo
niale waren bij. Daarna volgde 
de 'internationalisering' van 
ons voedsel, een ontwikkeling 
die grote invloed heeft gehad 
op ons eetpatroon  en het ein
de is nog niet in zicht. Inmid
dels zijn er de kantenklare 'ge
maksmaaltijden' van super
markt en slager, die gretig wor
den afgenomen dooreen groei
end contingent tweeverdieners 
en alleenwonenden. Al in i960 
maakte Vita uit Utrecht reclame 
voor diepvriesproducten met de 
toevoeging 'Lekker... vlug klaar' 
[20]. Het zou toen nog bijna 
veertig jaar duren voordat het 
begrip 'onthaasting' werd ge
lanceerd! Een jaar later, in 1961, 
werd de nieuwe, toepasselijke 
naam 'Iglo' gebruikt. Halverwe
ge de jaren tachtig werd het 
'Thuis Menu' ingevoerd, in de 
woorden van de fabrikant 'De 
nieuwe smakelijke maaltijden 
van Iglo' [21]. Een andere beken
de verbreding van het assorti
ment werd nog niet zo lang ge
leden aangekondigd: 'Nieuw 
van Iglo  pizza crossa met extra 
krokante bodem' [22]. Ja, die 
van Mario. 

Onze belangrijkste dagelijkse 
maaltijd is hier onmogelijk uit
puttend te behandelen. Daar
om op 'hapsnap'basis enkele 
onderdelen. Deskundigen advi
seren tegenwoordig dagelijks 
minimaal twee ons groenten en 
twee ons fruit te eten. De Coö

peratieve Tuinbouwveiling Ba
rendrecht e.o. wist in 1974 al 
wat goed was voor de omzet: 
'eet dag in dag uit groenten en 
fruit!' [23] En de Nederlandsche 
Heidemaatschappij in Arnhem 
adviseerde nog eerder, m 1955, 
'Eet Nederlands fruit' [24]. In
middels beperken we ons al 
lang niet meer tot Hollandse 
appels, peren, pruimen en ker
sen; naast dit vaderlandse ooft 
liggen tegenwoordig allerlei 
exotische vruchten. 
Bij de groenten zien we dezelf 
de ontwikkeling: behalve verse 
producten kunnen we ook con
serven kopen. Een bedrijf uit 
Nieuwegein beweert dat ze 'vol 
gezondheid' zitten, terwijl een 
conservenfabriek uit Leiden de 
vergelijking met verse waar niet 

uit de weg gaat: 'onze conser
ven als vers op tafel'. En dan 
zwijgen we maar over de beken
de reclamespotjes van Martine 
Bijl. Steeds meer Nederlanders 
geven de voorkeur aan produc
ten van de biologische land
bouw. Ooit was dat het domein 
van lieden met geitenharen sok
ken, Lennonbrilletjes en zweve
rige filosofieën, maar die tijd 
hebben we wel gehad. Biologi
sche landbouw zou  zo is de 
verwachting  in de zojuist be
gonnen eeuw wel eens écht 
kunnen doorbreken. 
In ons land bemoeien de diver
se productschappen zich niet 
alleen met de producent, maar 
ook met de consument. In het 
laatste geval gaat het vooral om 
de promotie van de producten 



van hun leden. Het product
schap vis- en visproducten pro
beert het met 'U boft als u van 
vis houdt' [25] en 'Vis - fijn dat 
heter is'. 
Het productschap voor groen
ten en fruit tracht u naar de 
groentenman te lokken met de 
slogan 'Omdat 't met iets van 
de Groenteman kan' [26], maar 
het geeft ook een nuttig advies: 
'Ik bewaar mijn gesneden 
groenten en rauwkost gekoeld... 
u ook?' 

FAST FOOD 
Fast food - voedsel dat snel kan 
worden bereid - is een snel
groeiende markt, 's Werelds 
grootste hamburgerketen, 
McDonald's, bedient bijna hon
derd miljoen klanten per week. 
Geen wonder dat in de Australi
sche Community Health-sene 
uit 1990 een zegel zit met de 
tekst Nojunkfood please [27], 
een waarschuwing tegen 'rot-
zooivoedsel' dus. De tekst 
wordt uitgesproken door het 
boos kijkende hart van een pa
tat etende persoon. De voedsel
producenten maken het ons 
ook wel gemakkelijk: Rixona uit 
Warffum (winnaar van de Tro
phy Food/Europe 1978) maakte 
in 1984 met zijn frankeerstem-
pel reclame voor het product 
Ras - een soort patatpoeder -
met als verkoopargument 'ix 
bakken in 1 minuut klaar' [28]. 
Enkco uit Holten, producent 
van vleesproducten, maakte in 

de jaren tachtig met een flink 
aantal stempels reclame voor 
allerlei gemaksproducten, zoals 
soepbalietjes, coteletto's, 
braadworsten en hamburgers. 
Een opmerkelijk stempel uit die 
periode werd gebruikt door 
Vandemoortele uit Ouden-
bosch:, fabrikant van zuiver 
plantaardig frituurvet: 'Resi: 
voor frituren met gezond ver
stand' [29]. Toch raakt die slo
gan de kern. Het eten van^öst 
food is per definitie niet slecht. 
Maar 'te veel' en 'te vaak' kun
nen beter worden vermeden. 

SLANK BLIJVEN 
Overgewicht is in de westerse 
wereld een veel voorkomende 
eetstoornis. In landen meteen 
hoge welvaart - zoals Nederland 
- is ruwweg één op de vier men
sen te zwaar. Erfelijke factoren 
kunnen een rol spelen, maar 
overgewicht is meestal het ge
volg van te veel eten, althans 
meer dan nodig is. Europeanen 
zijn echte liefhebbers van het 
verorberen van tussendoortjes 
(ook wel 'grazen', 'snacken' of 
'snollen' genoemd). We praten 
tegenwoordig vaker over verma
geren, afvallen en lijnen dan 
over het weer. Voor diegenen 
die denken dat een slank li
chaam vooral het droombeeld 
is van vrouwen moeten we erop 
wijzen dat de hype rond de me-
thode-Montignac mede werd 
veroorzaakt door mannen die 
kampen met overgewicht. 

'Lijnen' is ook niet iets van de 
laatste tijd is. Vecomi uit Arn
hem maakte in 1972 al de vol
gende reclame: 'Melkeiwitdrank 
E4 voor lijners' [30]. Het bedrijf 
legde zich toen kennelijk al toe 
op gezonde producten, getuige 
stempels uit 1971 met teksten 
als 'Bulgaarse yoghurt met fruit 
- een Vecomi kwaliteitspro-
dukt!' en 'Magere yoghurt met 
vruchten * verfrist * voedt * ver
sterkt'. In de jaren daarna wer
den talrijke stempels gebruikt 
voor dieetproducten, vooral 
(natriumarme) kaas en vlees
waren ('lekker mager assorti
ment' [31]). Tegenwoordig gaat 
het meer om het complete aan
bod ('volledige voeding om sys
tematisch en verantwoord af te 
slanken'). Lukt het daarmee 
niet en hebt u geen boodschap 
aan de heer Montignac dan zijn 
er nog de 'Weight Watchers 
Voor Slankblijvers'... 

DE BUITENLANDSE KEUKEN 
Velen in Nederland maakten 
kennis met de buitenlandse 
keuken dankzij de komst van 
het Chinese restaurant. Inmid
dels kunnen we - vooral in de 
grote steden - kiezen uit veel 
breder assortiment aan interna
tionaal getinte restaurants. Dat 
heeft ook te maken met een ze
kere wisselwerking: honderd
duizenden Nederlanders reizen 
jaarlijks naar verre bestemmin
gen en maken daar kennis met 
andere eetculturen. Buitenland

se series met afbeeldingen van 
exotische gerechten zeggen de 
doorsnee-Nederlander mis
schien niets, terwijl meer be
reisde landgenoten reageren in 
de trant van 'Hé, dat hebben wij 
een paar jaar geleden in Portu
gal óók gegeten'. Om dit voor
beeld aan te houden: Portugal 
gaf in 1996 en 1997 zegels uit, 
gewijd aan gerechten uit de tra
ditionele keuken [32]; de nadruk 
lag daarbij - het zal u niet verba
zen - op visgerechten. Ook de 
Turkse postadministratie van 
Cyprus beeldde traditionele ge
rechten af [33]. Italië brengt al 
een tijdje jaarlijks twee zegels 
uit die typisch Italiaans voedsel 
tonen. El Salvador gaf in 1998 
een serie van maar liefst tien ze
gels uit met typische gerechten 
uit dat land en Brazilië kwam op 
1 juni 1998 met een zegel die 
ons laat kennis maken met Fe-
ijoada. Op 15 oktober 1998 volg
de een Braziliaanse zegel die 
een product van Arisco Indus
trial Ltd. toont: we zien drie 
mango's en op de achtergrond 
twee glazen met de mango
drank 'Frisco' [34]. Onze PTT 
maakt (nog) geen reclame voor 
producten van derden; die be
perkt zich liever tot de promotie 
van eigen producten. 

BUITENSHUIS ETEN 
Buitenshuis eten kan tegen
woordig op verschillende ma
nieren. Het maakt daarbij na
tuurlijk wel uit of je kiest voor 



de 'Cafetarias Inno BM - Lekker 
eten voor minder geld' (België) 
of voor de culinaire mogelijkhe
den die 'De Kromme Dissel -
Beaulieu in Heelsum - voor gas
tronomen' te bieden heeft. 
Hoog Brabant Restaurants in 
Utrecht probeerde ons begin 
1980 te verleiden tot een 
'Zweeds buffet op vrijdag
avond', aan het eind van dat 
jaar al uitgebreid tot 'Weekend-
buffet op vrijdag- en zaterdag
avond'. Het Rotterdamse Hil
ton Hotel haalde in 1982 alles 
uit de kast om gasten aan tafel 
te krijgen met stempels als 
'Geef zaterdags eens toe aan 
een grill barbecue' en 'Tafelen 
met Ted de Braak zondags in 
Hilton Int. Rotterdam' [35]. En 
wat te denken van het stempel 
van de eigenaar van drie party-
restaurants, d ie-zoals uit het 
plaatsnaamstempel blijkt - ge
vestigd is aan de SmaksXeeg 
nummer 20 in Amsterdam? 

BELAGERS EN BEWAKERS 
Niet alleen voedselproducen
ten, maar ook de medewerkers 
van de Landbouwuniversiteit in 
Wageningen zoeken voortdu
rend naar nieuwe methoden 
om ons voedsel te 'optimalise
ren'. Doorstraling is een nieu
we, zij het omstreden conserve-
ringsmethode. De mogelijkhe
den van de biotechnologie -
neem het genetisch manipule
ren van landbouwgewassen -
staan de laatste tijd volop in de 

belangstelling, met alle discus
sies van dien. Toch gaat het niet 
om een nieuwe problematiek. 
In de jaren tachtig was Gist-Bro-
cades uit Delft al een warm be
pleiter van biotechnologie: 'Bio
technology contributing to 
food, health and the environ
ment'. Niet iedereen denkt daar 
zoover: Dierenbescherming 
Nederland protesteerde met 
haarfrankeerstempel 'Stop de 
biotechnologie' [36] tegen het 
fundamenteel veranderen van 
ons voedsel. 
Gelukkig zijn er instituten en or
ganisaties die op dit punt als 
'waakhond' fungeren. De Con-
sumentenbondlanceerde in 
juni de campagne 'Zuivere voe
ding - onze opdracht voor de 
volgende eeuw'. De opzet is dat 
Nederlanders zich uitspreken 
over twaalf voedingsthema's, 
zoals biotechnologie, het ge
bruik van bestrijdingsmiddelen 
en hormonen, infecties en toe
voegingen van vitaminen. 
Het Voorlichtingsbureau voor 
de voeding in Den Haag is al 
lang bezig met gezonde, vol
waardige voeding. Heel bekend 
is het advies 'Eet iedere dag uit 
ieder vak', vergezeld door 'de 
schijf van vijf. In 1991 werd dat 
symbool in een machinestem
pel voorzien van de tekst '50 
jaar: u weet wel' [37]. Tegen
woordig publiceert net bureau 
de Voedingswijzer, een handig 
hulpmiddel dat voedingsmid
delen naar vier hoofdkenmer

ken indeelt. Wie dagelijks iets 
uit alle vier de groepen kiest 
zorgt voor een evenwichtig voe
dingspatroon. We kunnen daar
voor zelfs de computer inscha
kelen: de CD/ROM 'EetMeter 
99' corrigeert u onverbiddelijk 
zodra u in de fout gaat. Of u 
dan nog lekker eet is natuurlijk 
de vraag. 
Er zijn zelfs particulieren die 
zich bekommeren om uw ge
zondheid. De eigenaar van 
Technische Groothandel Hoge
tex uit Groningen gebruikte om
streeks 1980 enveloppen met 
de opmerkelijke tekst 'Roken 
verdooft de zenuwen. Alcohol 
verlaagt het moraal. Bij de 
vleesetende mens wordt het 
oordelingsvermogen geheel 
verduisterd'. Of Hogetex hier
mee klanten heeft gewonnen 
(of juist verloren) is niet be
kend... 

EVENWICHT 
Evenwicht is een kernbegrip in 
de thematische filatelie; van 
verzamelaars wordt verwacht 
dat ze hun materiaal uitgeba
lanceerd presenteren. Even
wicht is ook het doel waarnaar 
we moeten streven als we eten. 
Nationale Nederlanden uit Sit-
tard bracht dat jaren geleden 
treffend tot uitdrukking - jam
mer genoeg niet filatelistisch, 
maar wèl leuk. In de jaren ze
ventig bedrukte NN zijn enve
loppen met wat we nu 'leefstijl-
adviezen' zouden noemen. Veel 

van die adviezen hadden be
trekking op het verkeer, maar er 
is er OOK een met de tekst 
'Maak u niet dik! Eet wel goed, 
maar niet te veel. Zorg voor 
goede lichaamsbeweging. Beter 
een extra stapje dan een extra 
hapje!' [38] Daarmee zijn zo 
goed als alle adviezen van dit 
artikel verenigd. 
Tot slot nog dit: de komende 
jaarwisseling - voor sommigen 
ook een millenniumwissel -die 
door sommigen wordt be
schouwd als de enige echte mil
lenniumwissel - is natuurlijk 
een uitstekende gelegenheid 
voor het maken van goede 
voornemens - ook als het er om 
gaat uw eetpatroon in het nieu
we jaar (of in de nieuwe eeuw) 
een goede balans te geven! 

Literatuur: 
De natuurlijke flezondheidsioijzer; Librena 
bv, 1997. 
Voeditifl die schaadt, uoedin^ die haat; Re
ader's Digest, Amsterdam, 1997. 
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Gezond ouder morden - Lieuer leuen bij deja-
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Wohl bekomm'si Wild auf den Tisch door 
Joachim Hosang; Deutsche Briefmar
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Der Siegeszujj der 'tollen Knolle'- Wie man 
die Geschichte der Kartojfel aujBriefmarken 
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15/98, p. 82 t/m 85. 
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POSTZEGELVEILING B.V. W 
(H. Vleeming) Postbus 603 - 7500 AP ENSCHEDE 
Kantooradres: Hengelosestraat 76-78 
Tel. 053433.55.00 (privé 053433.33.98) Fax 053-434.10.94 

VEILING 161 
staat gepland op 1 9 / Z O J d l 1 U 3 n Z O O l in congrescentrum/schouwburg ORPHEUS 
te Apeldoorn. Catalogus verzending eind december. 
Voor deze veiling ontvingen wij vele belangrijke inzendingen: 

NEDERIAND: 
Enkele tientallen collecties gestempeld, ongestempeld en postfris met vele betere zegels en series, 

deels kompleet aangeboden en deels uitgekaveld. 
O.a. een zeer uitgebreide collectie (verkaveld in ruim 200 kavels met veel zeldzame tandingen w.o. 13A, 18A, 
19A, 3IA enz.) 
Postgeschiedenis, opnieuw delen uit een belangrijke collectie EO. 
Veel gefrankeerde poststukken met schaarse frankeringen en tarieven 

OG: 
O.G., betere zegels gestempeld, ongestempeld en postfris, 
stempelmateriaal en veel POSTSTUKKEN. 
NED.INDIÈ, een uitgebreide collectie PORTZEGELS, incl. zeer veel tandingparen 11'/i en 12'/2 postfris. 

EUROPA: 
Belangrijk aanbod van vrijwel alle landen, met name DENEMARKEN (met veel PLAATEOUTEN!!!), 
DUITSLAND, EINLAND, ERANKRIJK (w.o. blokken van 4 en coin dates), ZWEDEN en 
ZWITSERLAND 
Zeppelinpost, ca. 30 kavels met veel zeldzame frankeringen. 
Ie Wereldoorlog, een collectie INTERNERING in Nederland, uitgekaveld. 
Motief, circa 200 kavels in insteekboeken. 
COLLECTIES, opnieuw een groot aanbod 
Een deel van deze collecties wordt NIET-VERKAVELD aangeboden! 

Al met al bevat de veiling ruim 7000 kavels. 
Onze omschrijvingen zijn objectief en nauwkeurig, het gevolg: een enorm (en iedere veiling toenemend) aantal 
schriftelijke biedingen!! (en natuurlijk veel persoonlijk bezoek aan kijk- en/of veilingdagen in Enschede en 
Apeldoorn). 
Ook bieden wij veel kavels aan in de prijsklasse vanfl.30,- tot fl. 100,-, dit betreft zowel betere zegels en series 
van Nederland met O.G. en de Europese landen alsook veel kleinere partijtjes. Kortom; voor elk budget aanbod! 

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

Veiling 162 staat gepland op 23/24 maart 2001 a.s. in Apeldoorn. 
Voor deze veiling kan ingezonden worden tot medio januari. 
Omvangrijke inzendingen kunnen afgehaald worden. 

DE O.P.V., RUIM 30 JAAR EEN BEGRIP IN FILATELISTISCH NEDERLAND!!! 



TIJDLOOS DUO SJORS & SJIMMIE 
TREFFEND GEPORTRETTEERD 

Strip bleef dankzij geregelde aanpassingen 'bij de tijd' 

Het leuke is dat grafisch ont
werper Harald Slaterus (1965) 
uit Arnhem ooit striptekenaar 
wilde worden. Hij doet deze 
'bekentenis' als we hem bellen 
om gegevens te vragen over de 
door hem ontworpen Sjors & 
Sjimmie-zegels. 'Maar dat wis
ten ze bij PTT Post niet, hoor, 
toen ze me voor deze emissie 
benaderden,' voegt hij er la
chend aan toe. Dat Slaterus af
finiteit heeft met strips (en ze
ker met de oerhollandse helden 
Sjors en Sjimmie) blijkt wel uit 
de zegels die hij maakte. 
In de eerste plaats zorgde hij er
voor dat de ontwikkeling van de 
stripfiguurtjes 'door de jaren 
heen' - de strip ontstond in de 
jaren dertig van de vorige eeuw 
- duidelijk in beeld wordt ge
bracht. Hij deed dat door voor 
de vier verschillende zegels te
keningen uit diverse decennia 
te gebruiken. Zo zien we hoe 
'rebel' Sjors zijn pagekapsel in
ruilt voor een destijds moder
ner geacht, maar nu weer als 
ouderwets ervaren coiffure om 
uiteindelijk weer bij het oor
spronkelijke model ui t te ko
men. Sjimmie evolueert van 

D O O R D I K K A A N M A N , D O R D R E C H T 

Voorlopig zijn de Sjors & Sjimmie zegels van 23 september 

de laatste strippostzegels die Nederland heeft uitgegeven, 

want volgend jaar stapt PTT Post over op cartoonzegels. 

Misschien dat daarom fors werd uitgepakt, met vier 

verschillende zegels in een velletje van tien, een boekje 

van vijf en een blokje van twee. 

een gebrekkig Nederlands pra
tend negertje (kennelijk stoorde 
men zien destijds niet aan zo'n 
denigrerende typering) tot een 
gekleurde jongere van een 
enigszins onbestemde etnische 

herkomst: hij zou zijn roots in 
Afrika, Suriname maar net zo 
goed ook op de Molukken kun
nen hebben. Voor de kleren van 
het tweetal geldt hetzelfde: de 
tamelijk square outfitvan de ja
ren '50 is inmiddels verruild 
voor kleding die nu als cool 
wordt beschouwd. 

BEELDCITATEN 
Slaterus verwerkte in zijn zegels 
ook beeldcitaten uit de albums 
die in de loop van de jaren zijn 
verschenen. Zo zijn de bekende 
'schaduwletters' van het logo 
Sjors & Sjimmie die in de be
ginjaren de albums sierden te
rug te vinden op de velrand van 

NO STAND! ̂, NO SPICK, EN&LEESH! 

Harald Slatenis' ontwerper die e\-
genliß sUiptekei^aar wilde worden... 

De 'roots' van Sjors (van de Rebellenclub) liggen bij de stripfiguur 'Perry Winkle' 
van Martin Branner, hier ruzieend met zijn rebellen ('Rinkeydinks'). 

iiSï lAüiSli ütfiÄiiiiä 



Sjimmie 'avant la lettre Simmy, het 
maatje van de Chinees WoWang. 

het blokje van tien. De sluitze
gels die in het postzegelboekje 
te vinden zijn illustreren het 
voortdurende veranderende 
modebeeld van de wereld waar
in het duo leeft. Aanvankelijk 
tooien de twee zich met nogal 
verwijfde strikken en (in het ge
val van Sjors) een uitermate tut
tig hoedje. Sjimmie kreeg van 
zijn Nederlandse schepper, 
Frans Piet, na verloop van tijd 
een wit matrozenmutsje toebe
deeld, terwijl Sjors een soort ijs
muts opgezet kreeg. Als Robert 
van der Kroft de twee tekent 
wordt het meteen eigentijdser: 
vooral Sjimmie  nu met een 
sportief, krullend kapsel  gaat 
er, gekleed in een flitsend sport
jack, flink op vooruit. 
Op het velletje van twee is de 
blokrand inventief gebruikt voor 
verwijzingen naar begin en 
(voorlopig) einde van de strip. 
Links en rechts zien we Sjors en 
Sjimmie gestoken in respectie

velijk een ketelpak en een tuin
broek. Het zijn tekeningen die 
ontleend zijn aan het verhaal 
Sjors heeft stoute plannen. 
Daarin ontmoet Sjors zijn toe
komstige 'partner' Sjimmie 
voor de allereerste keer. De bo
ven en onderrand van het velle
tje verwijzen naar het tijdperk
Van der Kroft (vanaf 1975): we 
zien de silhouetten van de be
langrijkste personages uit de 
Sjors & Sjimmiealbums, zoals 
de onderwijzer, de kolonel, Sal
ly, Dikkie en natuurlijk Sjors en 
Sjimmie zélf De portretjes zijn 
ontleend aan de repeterende 
bedrukking die aan de binnen
zijde van de albumomslagen te 
vinden is. 

SIMMIE  JIMMY  SJIMMIE 
Hoewel de Sjors & Sjimmie een 
springlevende strip is hebben 
de twee jongens waaraan de al
bums hun naam ontlenen in
middels al een respectabele 
leeftijd bereikt. Als we de strip 
'oerhollands' noemenzoals 
we hiervoor deden  is dat ei
genlijk niet juist. De avonturen 
die de twee momenteel beleven 
zijn weliswaar zonder uitzonde
ring in Nederland gesitueerd 
(in Schiermeeuwenoog, om 
precies te zijn), maar dat neemt 
niet weg dat Sjors zijn leven be
gon als een Amerikaans jonge
tje, Perry Winkle geheten. Dat 
moet een soort naamgrap van 
tekenaar Martin Branner (1888
1970) zijn geweest: een peri
winkle is een alikruik of kreukel, 
een eetbare zeeslak dus. Er was 
ooit ook een oorlogsbodem 
met de naam HMS Perlwinkle 
en misschien verklaart dat 
waarom Sjors door tekenaar 

K HEHiEN PEKKEN DAT IK EEH OEVAAtlUK 
MONSTEH leW, SJOR$. MAAR DAT IS «IET 

VAM. VROESER WOONDEN WE HEEl SEZEllI« 
MET ZIJN AUEN IN HET 
WMALAYAOEeERGTE 

IN AZIË 

IK GEEF HEM EEN 
FLINKE OPLAWAAl EN 
NOG EEN MOOIE OP

Twee voorbeelden van tekeningen, gemaakt door minder bekende 'Sjorsteke

naars' links een aandoenlijk plaatje van Hans Ducro en rechts een overdadig van 
bewegingslijntjes voorzien prentje van Carol Voges. 

Frans Piet  die de strip in 1938 
overnam  in een matrozenpak
je werd gehuld. Sjimmie werd 
door Piet pas in 1948 geïntrodu
ceerd. Sjors loopt hem tegen 
het lijf bij een bezoek aan Circus 
Saranasie, een verbastering van 
Sarrasani, het wereldberoemde 
Duitse circus van Hans Stosch, 
dat tussen de beide Wereldoor
logen furore maakte. Sjimmie, 
die dan nog//mm/heet, komt 
sommige lezers bekend voor. 
En dat klopt, want zestien jaar 
daarvoor, in 1932, tekende Piet 
een strip die de titel WoWang 
en Simmie droeg. Genoemde 
Simmie lijkt verbazingwekkend 
veel op de latere Jimmy/Sjim
mie. 

EEUWIG LEVEN 
Zoals gezegd: Harald Slaterus 
heeft geprobeerd de diverse le
vensfasen van het stripduo in 
beeld te brengen. Dat was niet 
gemakkelijk: na Piet (die zijn 
helden zelf ook al eens restylde) 
waren verschillende tekenaars 
in de weer om het leven van 
Sjors en Sjimmie te verlengen. 

En aangezien elke tekenaar zijn 
eigen stijl heeften het kennelijk 
geen mustwas om de figuurtjes 
zoals Piet ze tekende ongewij
zigd 'door te geven' leverde elke 
wisseling weer een nieuwe 
Sjors en een dito Sjimmie op. 
Frans Piet droeg zijn (gedeelte
lijkvan Martin Branner geadop
teerde) geesteskinderen in 1969 
over aan Jan Kruis. Kruis gaf de 
Staffel twee jaar later door aan 
jan Steeman, die het tweetal in 
1977 afleverde bij Robert van 
der Kroft. Laatstgenoemde te
kent Sjors &, Sjimmie nog 
steeds, en met veel succes. De 
albums zijn in vrijwel alle boek
winkels te vinden en de aange
sneden thema's zijn helemaal 
'van deze t i jd'. Onderwerpen 
als discriminatie, aids, graffiti, 
vandalisme, luchtvervuilingen 
zelfs softe seks (Sally geeft zich 
in de strip zo nu en dan letter
lijk bloot) worden daarbij niet 
gemeden. Van der Kroft heeft 
Sjors en Sjimmie  zo lijkt het 
althans  het eeuwige leven ge
geven. En zo hoort het, bij strip
figuren... 

■ IK B E N SJORS '.ï M'JN VADER 
WERK J'J OOK {N W 15 DE SCHILDE« 
WET C I R C U S ? ^ eNMUNMOEoe i 

ETENKOOKSTER 
VOOR C E WILDE 
S6E5TEI 

IT 

De beeldchqten val 
Harald Siat^us 
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Specialised Macbins Catalogue 
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Zou Arnold Machin toen 
hij tientallen jaren gele
den een nieuwe Engelse 
frankeerzegel ontwierp 
hebben geweten hoe be
langrijk zijn geesteskind 
zou worden? Waarschijn
lijk niet. Feit is dat de En
gelse Machin-reeks nog 
steeds in gebruik is. Feit 
is ook dat de serie inmid
dels een enorme omvang 
heeft aangenomen, zeker 
als de talloze variëteiten 
(tanding, gom, kleur, 
druktechniek, onderlinge 
samenhang, en ga zo 
maar door) in aanmer
king worden genomen. 
Het is een reeks die er bij
na om smeekt om met 
boekhoudkundige preci
sie te worden vastgelegd. 
De Machin Collectors Club 
heeft die smeekbede ken
nelijk gehoord want on
langs verscheen alweer 
voor de derde maal de 
Specialised Machin Cata
logue, een losbladige, 
turfdikke catalogus die 
letterlijk enkele kilo's 
aan informatie herbergt. 
De redactie wijst er op 
dat dit handboek is ont
worpen met slechts één 
persoon in gedachten: de 
gebruiker. 'Deze catalo
gus helpt u niet alleen 
elke Machin-zegel te 
identificeren, maar zorgt 
er ook voor dat u uw col
lectie op de juiste wijze 
kunt vastleggen en uit
breiden, en dat u een in
druk kunt krijgen van de 
waarde van uw verzame
ling. Daarmee is geen 
woord miszegd, al moet 
er wel op worden gewe

zen dat de gebruiker dan 
wel gevoel moet hebben 
voor systematiek. De ca
talogus is verdeeld in een 
groot aantal secties (er 
zijn maar net genoeg let
ters van het alfabet be
schikbaar om ze te num
meren) die gegroepeerde 
informatie bieden. Om er 
een paar te noemen: 'Ma-
chins uit het pre-decima
le tijdperk'; 'Losse Ma-
chins'; 'Foutdrukken'; 
'Rolzegels'; 'Cilinder-
blokken'; 'Kastelen' (de 
Machin-beeltenis werd 
ook gebruikt voor de kas
telenzegels in hoge waar
den' en een flink aantal 
hoofdstukken, gewijd 
aan de diverse typen 
boekjes en velletjes met 
zegels in hetMachin-
type. 
Wie als gewone verzame
laar een duik neemt in 
deze pil zal het waar
schijnlijk duizelen; het 
bijna onvoorstelbaar dat 
er in de ruim dertig jaar 
waarin de Machin-reeks 
nu loopt zóveel verschil
lend materiaal is versche
nen. Wat steekt onze 
Beatrix-reeks (die toch 
ook kan bogen op een be
hoorlijke leeftijd) daar 
mager bij af] 
De ware Machin-verza-
melaar zal zich de verlei
ding om 'zijn' of'haar' 
favoriete verzamelgebied 
nu eens compleet in kaart 
te zien gebracht waar
schijnlijk niet kunnen 
weerstaan. Het aardige is 
dat dat ook kan: de prijs -
net geen honderdvijftig 
gulden - mag namelijk 

heel redelijk genoemd 
worden. Voor de ware 
collectionneur mag dat 
bedrag - vinden wij -
geen bezwaar zijn. 
'Specmlisfd Machins Catalogue', 
samengesteld door de Machm Col
lectors Club, ca 1 ooopp.,-3eill. 
(z/iü), bladformaat ca. A5; m 
rm b̂and. Verkrijgbaar bij P.W 
Memhardt, Piet Heinstraat 5 6, 
251S CH Den Haag, telefoon 
070-5652227. Prijs:ƒ 149.50. 

We hebben in deze ko
lommen al eerder de uit 
twee delen bestaande pu
blicatie Weltchronik in 
Briefmarken van Joachim 
Gabka besproken. De te
neur van die recensies 
was destijds bijzonder 
positief De door de au
teur treffend als Bil
derbücher omschreven 
boeken bieden een rijk 

Joachim Qabka 

Weltchronik 
in Briefmarl̂ en 

Cia Bilderbuch 
über dca Lebeiulanf 

Klanen flaaetcn 

Bjnd III 
k KriokcagcKliicble des 10 JabtlwiuIetU 

cdlllon q 

geïllustreerd overzicht 
van de wereldgeschiede
nis. Het unieke zit hem 
daarbij in de combinatie 
van een vlot geschreven 
geschiedenisverhaal en 
vele honderden postze
gels die als illustratie die
nen. Het was een aange
name verrassing te erva
ren dat de aanvankelijk 
als tweeluik bedoelde 
Weltchronik nu met nog 
een derde deel is uitge
breid: Die Krankenge
schichte des 20. Jahrhun
derts ofwel de ziektege
schiedenis van de twin
tigste eeuw. Een nogal 
wrange titel, maar de on
derwerpen die in dit deel 
aan bod komen en het re
laas dat Gabka daaraan 
verbindt rechtvaardigen 
de typering 'ziektege
schiedenis' wel. Belang
rijke hoofdstukken zijn 
'De ouders en peetouders 
van de twintigste eeuw', 
'De politieke situatie aan 
het begin van de twintig
ste eeuw', 'De Eerste We
reldoorlog', 'De gevolgen 
van de Eerste Wereldoor

log', 'De Sovjetunie', 'Het 
Duitse Rijk en Adolf Hit
ler', 'De Tweede Wereld
oorlog', 'De Koude Oor
log', 'Duitsland na zijn 
bevrijding van het fascis
me', 'De periode 1945-
iggo' en 'Koloniale be
vrijdingsoorlogen'. Ook 
de periode van iggo tot 
2000 kreeg een eigen 
hoofdstuk toegewezen. 
Gabka heeft zijn ambiti
euze project hiermee -
dankzij veel volharding -
tot een goed einde ge
bracht. Deel III besluit 
met een uitgebreid litera
tuuroverzicht en een per
sonenregister. Bovendien 
wordt een inhoudsopga
ve verstrekt die op alle 
drie de delen betrekking 
heeft. Wie de vorige twee 
delen in zijn boekenkast 
heeft staan zal dit derde 
deel ook graag willen 
hebben. Het biedt-net 
als de delen I en II - uren 
leesplezier. Kennis van 
de Duitse taal is wel ver
eist. 
Weltchronik in Bricfnarken' door 
Joachim Gabko; deel III: 'Die 
Krankengeschichte des 20 Jahr
hunderts'. 586 pp .geill (kleur), 
formaat 17x24 cm; gebonden 
Uitgegeuen door edition q (Quin
tessenz Verlags-GmbH), Berlijn. 
Verkrijgbaar bij P W Memhardt 
International Booksellers, Piet 
Heinstraat 5 6, 25 iSCH Den 
Haag, telefoon 070-5652227 
Prijs: ƒ45 00 (delen I en II nog 
i;erkrijgbaar,f45 -perdeel) 

De Spaanse uitgever 
Domfd is een van de be
langrijkste spelers op de 
markt van thematische 
catalogi. Aan de hand van 
de fondslijst van dit tot 
de Afinsa-groep beho
rende bedrijf kunnen we 
ruwweg bepalen welke 
thema's bij verzamelaars 
het meest geliefd zijn. 
Onlangs kwamen er weer 
twee nieuwe Domfil-ca-
talogi op de markt. 

Automóviles gaat zoals 
de titel al aangeeft over 

de wereld van de automo
bielen. Het is voor het 
eerst dat Domfil een cata
logus aan dit onderwerp 
wijdt. De opzet wijkt niet 
veel afvan andere catalo
gi die deze uitgever in het 
verleden liet verschijnen. 
Van de zegels - die per 
land zijn gerangschikt -
worden de belangrijkste 
gegevens vermeld, zoals 
het uitgiftejaar, de aan
leiding tot de uitgifte en 
een omschrijving van wat 
er is afgebeeld. Om de 
zegels te kunnen terug
vinden in de traditionele 
catalogi worden de num
mers van Yvert, Scott, 
Michel en Unificato ver
meld. De prijzen worden 
genoteerd in peseta's, 
Amerikaanse dollars en 
euro's. Thematische ver
zamelaars zullen bij het 
hanteren van een catalo
gus vooral oog hebben 
voor de afbeeldingen op 
de zegels. Het is daarom 
verheugend te zien dat 
Domfil er in is geslaagd 
de zegels - ondanks hun 
verkleinde weergave -
duidelijk af te drukken. 
De samenstellers hante
ren kennelijk strenge 
normen voor opname in 
de catalogus; er moet 
duidelijk sprake zijn van 
de afbeelding van een of 
meer auto's. Dit verklaart 
waarom Nederlandse ze
gels niet in de catalogus 
voorkomen; onze Euro
pazegel met de autobui
tenspiegel valt niet in de 
termen... 

Di^MFIL 

Caralogo de SellosTematitos 
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Themal i t Stamp Catalogue 

Een tweede Domfil-titel 
die ter recensie voorligt is 
Disney. Ook hier gaat het 
om een eerste editie, het
geen niet wil zeggen dat 
dit de eerste catalogus is 
die een overzicht geeft 
van de zegels die aan het 
populaire verzamelthema 
'Disneyfiguren' is gewijd. 
In deze kolommen be-



spraken we eerder al 
Bookmans Price Guide for 
Disney Stamps. We moeten 
vaststellen dat de nu ver
schenen Domfil-titel de 
catalogus van Bookman 
op vrijwel alle fronten 
verslaat. In de eerste 
plaats is er het gebruik 
van kleur, dat juist bij dit 
onderwerp alle verschil 
maakt. De beschrijvingen 
in de Domfil-catalogus 
zijn ook veel beter dan 
die van Bookman; de 
laatste stuurt zijn lezers 
in feite het bos in door 
wel de zegels af te beel
den, maar nadere om
schrijvingen achterwege 
te laten. In de Domfil-ca
talogus worden alle 
waarden afzonderlijk 
omschreven, zodat de ge
bruiker in ieder geval 
weet of hij met Aladin, 
Yafar of Sultan te maken 
heeft. Domfil biedt daar
naast ook het voordeel 
van de verwijzing naar de 
catalogusnummers van 
Yvert, Scott, Michel en 
Unificato. De prijzen 
worden - net als bij de 
hiervoor besproken auto-
mobielencatalogus het 
geval is - aangegeven in 
peseta's, Amerikaanse 
dollars en euro's. 
'Automo'uiles - Automobiles - Au
tomobil - Automobili'; 472 pp., 
geïU. (kleur),formaat 17x24 cm, 
Uitgcaeucn door Domjil, Saba-
dell. Verkrijgbaar bij P.W. Mein-
hardt International Booksellers, 
Piet Heinstraat 5 6, 2 518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227. 
Prijs: jf79.50. 
'Disneii'; 472 pp.,geill, (kleur), 
formaat 17x24 cm. Uit̂ cgeucn 
door Domfil, Sabadcll. Verkrijg
baar bij P.W. Meinhardt Interna
tional Booksellers, Piet Heinstraat 
56, 2518 CHDen Hoag, telefoon 
070-3652227. Prijsrf 82.65. 

Het is een soort - wat de 
Engelsen noemen Coffee 
Table Book, een fors boek 
dat vooral de bedoeling 
heeft het oog te strelen: I 
Mineral! nei Francobolli 
(Engelse ondertitel: IVIi-
nerals in Stamps). Elke 
rechterpagina biedt een 
smaakvol arrangement 
van zegels, blokjes en 
poststukken die passen 
in het thema mineralo
gie. In het voorwoord 
wordt er nadrukkelijk op 
gewezen dat dit boek niet 
alleen voor filatelisten 
van belang is (het bevat 
afbeeldingen van alle ze
gels tot iggS die gewijd 
zijn aan mineralen of aan 
onderwerpen die daar
mee nauw samenhan
gen), maar ook voor ie
dereen die belangstelling 
heeft voor dit onderwerp. 
Voor de filatelisten is 
vooral van belang dat het 

1 MINERAU NEI FRANCOBOLLI 
Minerals in Stamps 

boek de zegels naar uit
gevend land rangschikt, 
van Afar et Issas tot Zim
babwe. Het hoofdonder
werp van elke zegel 
wordt in het Engels om
schreven. Deze aanpak 
levert honderd fraaie 'mi
neralogische tableaus' op 
èn een overzicht van de 
zegels die een verzame
laar van het thema 'mi
neralogie' zal moeten be
zitten, wil hij of zij zich 
op compleetheid kunnen 
beroepen. 
'I Minerali nei Francobolli' door 
Odino Grubessi en Marco Pascro, 
op basis van de collectie uan eerst
genoemde. 2i6pp.,geïll. (kleur), 
formaat 19x28 cm. Uitgegeuen 
door de Societa Italiana di Mine-
rologia ePetrologia. Verkrijgbaar 
bij P.W. Meinhardt International 
Booksellers, Piet Heinstraat 3 6, 
2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227. Prijs:f 120.00. 

De in Brookvale gevestig
de Australische postze-
gelhandel Seven Seas ken
nen we van eerdere re
censies in deze rubriek. 
Daarbij ging het dan om 
min of meer algemene 
catalogi van de zegels van 
Australië. Nu heeft de
zelfde firma een catalo
gus uitgegeven van de 
'Australische koloniën', 
getiteld The Australian 
Colonies Stamp Catalo
gue. In het boekje wor
den de emissies van New 
South Wales, Queens
land, South Australia, 
Tasmanië, Victoria en 
Western Australia behan
deld. Aparte redactionele 
aandacht is er voor de 
postgeschiedenis van de 

genoemde gebieden en 
dat levert een aardig his
torisch overzichtje tot 
1912 op. Uit een hoofd
stukje dat aangeeft hoe 
deze catalogus moet wor
den gehanteerd blijkt dat 
de vermelde prijzen geen 
handelsprijzen zijn, maar 
noteringen die de verza
melaar een richtlijn ge
ven voor het bepalen van 
de waarde van de zegels. 
Deze Seven Seas-publicatie 
komt vooral van pas voor 
die verzamelaars die ook 
de voorlopers van Austra
lië willen verzamelen. 
The Australian Colonies Stamp 
Catalogue'; 38 pp.,geïll. (z/u;), 
formaatA5. Uitgegeuen door 
Seuen Seas Stamps Pty Ltd, 
Brookuale (Australië). Verkrijg
baar bij P.W. Meinhardt Interna
tional Booksellers, Piet Heinstraat 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227. Prijs: ƒ23.50. 

VALEl Its & Kr:n:KKMKs 

Collection 1870 

BALLONS MONTHS 
BOULES Dl-: MOUl-INS 

Er zijn de laatste tijd in 
deze kolommen veel lo
vende woorden te vinden 
over boeken die gewijd 
zijn aan de filatelie van 
Frankrijk. Aan deze trits 
kan nu weer een gunstige 
bespreking worden toe
gevoegd. Het gaat om het 
schitterend uitgevoerde, 
in een harde kaft gebon
den boek Collection 1870 
- Ballons Montés - Bou
les de Moulins van de 
Fransman Gérard Lhéri-
tier. In 1870, ten tijde van 
de Frans-Duitse oorlog, 
werd Parijs door Duitse 
troepen ingesloten. Pos
tale verbindingen met het 
niet bezette deel van 
Frankrijk en de naar Bor
deaux gevluchte regering 
werden met behulp van 
luchtballons (Ballons 
Monte's) onderhouden. 
Voor de communicatie in 
omgekeerde richting 
werden drijvende zinken 
bollen (Boules de iVloulins) 
en de duivenpost (Pi^eon-
^rammes) gebruikt. De 
drie genoemde 'commu
nicatiekanalen' - bal
lons, bollen en duiven -
worden in Lhéritier uit
puttend beschreven. In 
het geval van de ballons -
die met naam en toenaam 

worden a a n g e d u i d - w o r 
den de vertrektijd, de 
aankomsttijd, de afgeleg
de afstand, de comman
dant en het aantal passa
giers vermeld. Ook wordt 
een indicatie gegeven van 
de waarde van de met 
deze luchtvaartuigen ver
voerde poststukken. 
Aparte aandacht is er 
voor de zogenoemde Pa-
pillons de Metz, kleine bal
lons die in de herfst van 
1870 post van Parijs naar 
het onbezette gedeelte 
van Frankrijk vlogen. Ze 
danken hun naam aan 
een van de twee geestelij
ke vaders van dit trans
portmiddel, de arts Papil-
Ion. Ook de Boules de Mou
lins, de Pi^eon^rammes en 
de koerierspost worden 
door Lhéritier onder de 
loep genomen. Bij de 
Boules de Moulins werd ge
bruik gemaakt van drij
vende zinken bollen die 
maximaal zeshonderd 
brieven konden bevatten. 
Door een uitgekiend me
chanisme moesten deze 
bollen net onder de wa
terspiegel blijven drijven, 
zodat de Duitsers ze niet 
konden zien. Ze werden 
stroomopwaarts aan de 
Seine toevertrouwd, met 
als centrale post van te
waterlating de stad Mou
lins. Op de brieven moest 
de vermelding Poris par 
Moulins staan. Er werden 
55 bollen aan het water 
toevertrouwd, waarvan er 
geen enkele Parijs wist te 
bereiken. De eerste bol 
werd pas na de opheffing 
van het beleg van Parijs 
teruggevonden. Veel bol
len bleken te zijn gezon
ken. Tot dusver is onge
veer de helft van alle bol
len teruggevonden. On
nodig te zeggen dat de 
stukken die tot dusver -
letterlijk - boven water 
kwamen stevige prijzen 
kunnen opbrengen. In 
het boek van Lhéritier ge
ven enkele kleurrijke illu
straties en een aantal 
voorbeelden van de in de 
bollen vervoerde post
stukken een goed beeld 
van deze wijze van post
vervoer. 

'Collection 1870 - Ballons 
Montés - Boules de Moulins' 

dooro Ge'rard Lhe'ritier. 436 pp., 
gefll. (kleur),formaat 19x28 cm, 
gebonden. Uitgegeuen door Edi
tions Aristophil, Parijs. Verkrijg
baarbij P.W. Meinhardt Interna
tional Booksellers, Piet Heinstraot 
36, 2518 CH Den Haag, telefoon 
070-3652227. Prijs:fi20.oo. 

Hij mag er wezen, de uit 
drie delen bestaande Phi-
latelia 2001 frimärkska-
talog die de Zweedse uit
geverij Philatelia AB on
langs uitgaf Deel i van 
de uitstekend gedrukte 
en van perfecte kleurillu-
straties voorziene catalo
gus is gewijd aan het 
' thuisland' van de uitge
ver, Zweden. De twee an
dere delen behandelen de 
gebieden Noorwegen, 
Denemarken, Deens 
West-Indiê, Faeröer en 
Groenland (deel 2) en 
IJsland, Finland, Aland, 
Estland, Letland en Li
touwen (deel 3). De 
voertaal is Zweeds, maar 
dat is door de duidelijke 
en systematische opzet 
van de delen in het geheel 
geen bezwaar. Bovendien 
zorgt een woordenlijst in 
vijftalen ervoor dat vrij
wel iedereen die daar cle 
moeite voor wil nemen 
zijn weg zal in de catalo
gus zal weten te vinden. 
Het gaat bij deze Philate-
lia-publicaties om gespe
cialiseerde catalogi. Zo
als gezegd is de kwaliteit 
van de illustraties prima; 
Philatelia toont aan dat 
postzegels ook bij een 
forse verkleining over
eind kunnen blijven. De 
drie delen zijn los ver
krijgbaar, maar verzame
laars van een aantal 
Noordse landen zullen ze 
ongetwijfeld veelal als 
drietal willen aanschaf
fen. 

'Philatelia 200ifrimärkskata-
log'; onder redactie van Rolf 
Burström. Deel 1 [Zweden]: 364 
pp.,geïll. (kleur),formaat 15x20 
cm. Deel 2 (Noorujegen, Dene
marken, Deens Wcst-Indië, Fa
eröer, Groenland): 370 pp.,geïll. 
(kleur),formaat 15x20 cm. Deel 3 
(IJsland, Finland, Aland, Est
land, Letland, Litouujen): 520 
pp.,geïll. (kleur),formaat 15x20 
cm. Verkrijgbaar bij P.W. Mein
hardt International Booksellers, 
Piet Heinstraat 3 6, 2518 CH Den 
Haag, telefoon 070-3652227. 
Prijzen: deel i f 54.00, deel 2f 
49.50, deel 3f49.50. 
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TWEEMAAL rS 
SCHEEPSRECHT? 
Het is het Rijksmuseum 
natuurlijic van harte ge
gund om het 200jarig 
bestaan te vieren, en ze
Icer als dat een aantal 
mooie zegels oplevert. 
Maar hoe valt nu te ver
klaren dat er in 1985 ook 
al een jubileumpostzegel 
(NVPHnummer 1335) 
werd gewijd aan datzelf
de museum, toen om het 
honderdjarig bestaan er
van te herdenken? 
G. Schimmelpenninck 
Dordrecht 

NIEUWSGIERIGE 
DOUANE 
Onlangs ontving ik een 
door mij naar Engeland 
verzonden envelop terug 
van de ontvanger van die 
brief. Het bleek dat mijn 
schrijven was geopend 
door de Engelse douane, 
een feit dat werd ver
klaard door een ingeslo
ten briefje en een geel eti
ket op de achterzijde van 
de envelop. 
Het komt me nogal 
vreemd voor dat de doua
ne de post opent en leest. 
Ik geef mijn ervaring 
graag door aan de lezers 
van 'Filatelie'. 
Jan Stolk 
Rotterdam 

SPELREGELS: ALLEEN BRIEVEN MET EEN FILATELISTISCH ONDERWERP WORDEN 
GEPLAATST. DE REDACTIE KAN BRIEVEN BEKORTEN. ALLEEN ILLUSTRATIES IN 
KLEUR WORDEN OPGENOMEN. PLAATSING VAN EEN BRIEF BEHOEFT NIET IN TE 
HOUDEN DAT DE REDACTIE HET MET DE STREKKING ERVAN EENS IS. 

VREEMDE AFWIJKING 
Ik ben in het bezit van 
een Europazegel van 45 
cent uit 1967 met daarop 
een vreemde witte vlek. 
Joh. Enschedé kon over 
deze zegel, die echt is be
vonden door de NVPH 
(zie bijgaand certificaat), 
niet naders vertellen. 
Misschien dat u weet 
waarmee we hier van 
doen hebben? 
H. Lutke Schipholt, Ede 

45^ 
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LEUROFAl 

Op basis van een elektronisch 
bestand zoals u dat bijsloot 
kan fleen ̂ oed oordeel wor
den gevormd over de aard 
uan deze ajivijkin^. Duide
lijk IS dat het om een echte ze
gel gaat en dat in het certifi
caat sprake is fan een papier
beschadxgmg. Het zou kun
nen gaan om een snipper van 
een andere zegel die tijdens 
het drukken op de papier
baan terecht is (jekomen, 
maar dat Iijlrt niet waar
schijnlijk: drukken en per/o
reren verlopen meestal ge
scheiden, zodat dan met kan 
worden verklaard waarom de 
witte vlek een soort 'tandmg' 

vertoont. Wel is het mogelijk 
dat een zegelsnipper op de ge
drukte zegel IS terechtgeko
men en zich daar heejt vast
gezet. BIJ het verwijderen van 
die snipper kan de oppervlak
te van de zegel beschadigd 
zijn. Om hierover zekerheid te 
krijgen zou u de zegel nog
maals moeten laten keuren, 
bijvoorbeeld door de Bonds
keunngsdienst. Red. 

ECHTPAAR BOWLT 
NIET, MAAR KEGELT 
Graag wil ik even een 
foutje rechtzetten dat ik 
in 'Filatelie' tegenkwam. 
U schreef destijds, bij de 
introductie van de Oude
renzegels van dit jaar, dat 
er op een van drie zegels 
een bowlend echtpaar te 
zien zou zijn. 

..fj,/, / i „ y 
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! ^ HM Customs and Excise 

Wi diOM I» hsv* your l#nw/p«k« ojMntd by IA« f oat Offlc« M 
pwt»(<HirM(KI]v*ch«ckaror pfohiwud so«da which v« 
■MMUitMt concMltd tn l«U*r malL 
Thit Is ih« only i«aun It i *u opafltd «nd wa u w r » y«i Ihat Dw 
Privacy 01 con«spontJ«nc« Is always raapaciad 
Tha law faqulraa tha Paal Olhca to produea to ua aalactad p«atal 
packaia and u nacaaaaiy to opan Iham lar our aaamloaUon Authortly 
lor uUa la conialnad in RaguUUona 11 and I I ol tha Postal Packata 
(Cuatoms and Exclaa) Ragolaliona IM« 

Customs 
Examination 

The Post Offic« in 
the United Kingdom 
opened lhl$ packs^ 
tor examination by 
Customs and have 
niseaied i t 

Nu is het zo dat een bow
lingbal drie gaten heeft: 
een voor de duim en twee 
voor de vingers. De op de 
zegel afgebeeld bal lijkt 
echter een exemplaar te 
zijn dat wordt gebruikt 
bij het  wat wij noemen 
 Duits kegelen. Zulke 
ballen zijn kleiner dan 
een bowlingbal en ze zijn 
niet voorzien van een gat. 
Er bestaan ook kegelbal
len met één gat (voor de 
duim), maar deze ballen 

zijn groter en zwaarder 
dan een bowlingbal. 
Als enthousiast kegelaar 
moest mij dit even van 
het hart. 
E. Hut, Groningen 

ZAKENPOSTZEGEL 
EN STAATSTAXE 
Er is in 'Filatelie' eerder 
geschreven over afwijkin
gen bij de 'zakenpostze
gels' van 80 en 160 cent. 

Zelf ben ik in het bezit 
van twee zegels van 80 
cent waarbij de rode 
drukinkt in de slitvorm is 
gelopen. Zijn er verzame
laars die deze drukafwij
king zijn tegengekomen? 
Verder heb ik een vraag 
over een zegel waarvan ik 
een kopie bijsluit. Het in

schrift luidt StaatsTaxe en 
de waarde is 20 Rp. (roe
pia?). Weet u wat dit is? 
Joh. de Jong, Enschede 

Ncc, een Indonesische zegel is 
dit niet. Gezien het Duitse 
StaatsTaxe en het op de zegel 
geplaatste wapen van 
Graubunden gaat het hier 
vrijwel zeker om een Zwitser
se belastingzegel. Red 

PLAATFOUT BLIJKT 
ZETFOUT 
Naar aanleiding van de 
brief van de heer Matzin
ger in het juninummer 
2000 van 'Filatelie' deel 
ik u het volgende mee. In 
de uitgaven van de Spe
ciale Catalogus van de 
NVPH tot en met editie 
50 (1991) staat correct 
vermeld dat de plaatfout 
'lange breukstreep' bij 
postzegel nummer 9 van 
Suriname voorkomt bij 
de typen I en III. Inde 
eenenvijftigste editie 
(1992) is in plaats van 
type III type II vermeld. 
Deze zetfout is in alle vol
gende edities van de 
NVPHcatalogus klakke
loos herhaald. 
Een kenner van de ver
schillende 'zettingen' van 
platen/clichés waarvan 
de portzegels van Surina
me (en Curasao, want 
daarvoor geldt hetzelfde) 
gedrukt werden zal waar
schijnlijk wel kunnen be
redeneren dat de onder
havige plaatfout bij type 
II niet kan voorkomen; 
zelf heb ik die kennis niet 
in huis. 
Dr. W. Baars 
Leiden 

POSTZEGELS OP 
MAAT GEMAAKT 
Op 9 mei van dit jaar 
werd Arend Spijkman ge
boren. Van dit heuglijke 
feit maakte Streekpost 
't Hogeland een speciale 
geboortepostzegel. 
De genoemde streekpost 
vraagt aan die nieuwbak
ken ouders die belang
stelling hebben voor zo'n 
geboortezegel een foto 
van de boreling plus een 
bedrag van 75 gulden 
plus een dubbeltje per 
bestelde zegel (de nor
male prijs is 50 cent). 
Arend Spijkman 
Sappemeer 

n 
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Bezoek onze showroom die gevestigd is aan de 
ALPHENSEBAAN 35 5126 PR GILZE 
Tel: 01614S3S88/453755 Fax: 0161453468 

(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 kilo waar 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 PartijenRestverzamelingen/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. 

ienhorst 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
koopt 
alles I 

Verzamelingen 
en partijen 

postzegels en 
munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541515879/511190 
Fax 0541520302 
. ...ail: kienhorst@wxs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 
Tel. 0765215912 
Fax 076 5200105 
Email: 
kienhorst.breda@freeier.nl 

INSULINDE 
L. V. Meerdervoort 255 
2563 AC Den Haag 
Tel. 070  3450886 
Fax 0703654100 
Emaii: insulinde@wanadoo.r 

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 0503131312 
Fax 0503131316 
Emaii: 
posttrein@planet.nl 

WWW.KIENH0RST.COM 
D.O. Brouwer Philatelist 
In en verkoop postzegels Nederland, Engeland en 
Kanaaleilanden. 
Ook inkoop frankeergeldig. Bel voor de prijs! 

tel. 0511454261 
fax. 0511454263 

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 

V grvjo 
postzegelveilingen vof 
Buitenhaven 5, 5211 TP 'sHertogenbosch 
Telefoon 0736 12 20 33 
Telefax 0736 13 67 39 
Inlernet: www.vanlokven.nl 
Email: admin@vanlokven.nl 

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

■ Doorovermaking van ƒ 1 5 -
(giro 4600298) ontvangt u 
onze goed verzorgde, 
en rijk geïllustreerde catalogi. 

/f A ^ 
Beëdigd Makelaar J _ ƒ - . » i » ' ^ . " ^ * V 
en Taxateur i 

SCANDINAVIË 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FARÖER-

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND en ALAND 
POSTFRIS - GEBRUIKT - POSTZEGELBOEKJES 

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

PZn RUN HEnoCnEIT E-maü: pzhronli@bart.nl 

IVIotiefzegels 
Z e e r g r o t e v o o r r a a d 
Vee l ' ' m o e i l i j k e " s e r i e s 
O o k v e e l l o s s e z e g e l s 
Postzegelhandel "Dutchstamp" 
Maandereind 61, 6711 AB, Ede-Centrum 0318 - 61 03 34 

mailto:kienhorst@wxs.nl
mailto:kienhorst.breda@freeier.nl
mailto:posttrein@planet.nl
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NOODLOT TROF ESPANA 2000 
TOT DRIEMAAL TOE 

PTTer gedood na heftige rukwind bij ingang expositie 

Aanvankelijk zag het er naar uit 
dat de wereldtentoonstelling Es
pana 2000 van een leien dakje 
zou verlopen. De deuren van 
het enorme tentoonstellingsge
bouw Casa del Campo (niet ver 
van het koninklijk paleis) gin
gen op tijd open, de kaders 
stonden opgesteld - keurig in
gericht door studenten die on
der de supervisie van filatelisten 
hadden gestaan - en de hande
laren en postadministraties 
hadden hun plaats in de diverse 
stands ingenomen. Het enige 
minpuntje was eigenlijk dat de 
tentoonstellingscatalogus niet 
op tijd gereed was gekomen; 
die kwamen pas laat in de mid
dag van de openingsdag. Dat 
verhinderde de juryleden overi
gens niet om vanaf het begin 
riun werk te doen. 

BEZOEK VIEL TEGEN 
Het tentoonstellingsgebouw 
was zoals gezegd bijzonder 
groot en er was daardoor volop 
ruimte voor alle onderdelen van 
Espana 2000. De duizenden ka
ders waren op de begane grond 
te vinden. De verlichting was 
prima: elk kader was aan de bo
venzijde voorzien van zijn eigen 
lichtbron. De stands voor de 
handel en de PTT's waren op de 
bovenste verdieping te vinden; 
ze waren groot, goed toeganke
lijk en uitstekend verlicht - be
ter heb ik ze eigenlijk nooit ge
zien. 
Wat meteen veel indruk maakte 
was de nooit opdrogende 
stroom schoolkinderen die 
door de hal liep. De kinderen, 
die zich voorbeeldig gedroegen, 
werden begeleid door hun on
derwijzers. Ze opereerden 
groepsgewijs; elke groep was 
herkenbaar aan de kleurvan de 
petjes die de kinderen droegen. 
De aanvoer van volwassenen 
was veel minder constant. Casa 
del Campo heeft weliswaar een 
eigen metrostation, maar op 
het desbetreffende traject wer
den jammer genoeg net repara-
tiewerkzaamheden uitgevoerd. 
Gelukkig reden er wel bussen 
en was er ook plaats voor be
zoekers die met eigen vervoer 
kwamen. De toegangsprijs was 
heel bescheiden: volwassenen 
betaalden ongeveer een rijks
daalder en kinderen mochten 
zelfs gratis naar binnen. Door 
de week was het bezoek redelijk 

DOOR OTTO H O R N U N G , LONDEN 

Volgens een Japans gezegde mag iemand die geluk heeft 

driemaal op een meevaller rekenen, en iemand met pech 

driemaal op tegenslag. In Nederland houden we het erop 

dat een ongeluk nooit alleen komt. Hoe waar deze 

volkswaarheden zijn ervoeren de organisatoren van de 

internationale tentoonstelling Espaüo 2000, die driemaal 

door het noodlot werden getroffen. 

bescheiden, in het weekeinde 
vormden zich wel rijen voorde 
kassa maar de hal werd nooit 
zó vol dat het hinderlijk werd. 
Als ik een schatting moet ma
ken denk ik dat de tentoonstel
ling zo'n 25.000 betalende be

zoekers trok. jammer dat de 
drieduizend mensen die op 
zondag naarde postzegelbeurs 
op het Madrileense Plaza May-
orie vinden waren de weg naar 
Espana 2000 kennelijk niet had
den weten te vinden! 

NOODLOT SLOEG TOE 
Het noodlot trof de tentoonstel
ling zoals gezegd een aantal 
malen. Op 11 oktober blies een 
rukwind (sommigen hadden 
het zelfs over een mini-tornado) 
het dak van de entree van de 
tentoonstellingshal. Een pilaar 
met promotiemateriaal viel 
daarbij om; de 59-jarige Francis
co Martin, vader van vier kinde
ren, werd dodelijk getroffen. Po-
litie-agenten zorgden ervoor dat 
de tentoonstelling niet meer 

^ÊÊmi\i 
Links: de handelarenhal op Espana 
2000, met 80 handelaren- en 6y-post-
stands. Boven, ook in Spanje wordt 
veel post per fiets vervoerd 

langs deze weg toegankelijk 
was. Er volgde nog een rukwind 
en nu stortte een muur van de 
entreepartij in. Twee agenten 
raakten gewond, van wie een 
ernstig: hij moest met een ge
broken been en interne kneu-

Dit gebouw in Casa del Campo verschafte in oktober onderdak aan de internationale postzegeltentoonstelling Espana 2000. 



zingen worden afgevoerd. Es-
pafïa 2000 werd door nog een 
derde dramatische gebeurtenis 
getroffen. Op 12 oktober had
den enkele honderden mensen 
zich verzameld in het Teatro 
Royal in het centrum van Ma
drid om daar een concert bij te 
wonen ter gelegenheid van het 
20-jarig bestaan van Aflnsa, de 
grootste filatelistische onderne
ming van Spanje. Nadat het 
eerste deel van het optreden 
was afgerond werd Alexander 
Kroo, voorzitter van de prestigi
euze Club Philatélique de Monte 
Carlo, naar het toneel genood 
om daar een onderscheiding in 
ontvangst te nemen. Toen hij 
naar de voorzijde van het toneel 
liep moet hij verblind zijn ge
weest door de spotlights, want in 
plaats van aan de rand halt te 
houden deed hij één stap te 
veel. Kroo maakte tot ontzetting 
van het in de zaal verzamelde 
publiek een val van drie meter. 
Hij belandde op de bodem van 
de orkestbak, waar de toege-

Wie in de buitenlud^t wilde postzege-
len kon terec/it op de grote openlucht-
beurs die 's zondags op het Madrileen-
se Playa Mayor werd gehouden. 

snelde dokter een dubbel heup
breuk en een gescheurd bekken 
constateerde. Op het gevaar af 
van dit verslag een rampenver-
haal te maken meld ik nog het 
feit dat de vrouw van Fl P-voor
zitter Knud Mohr, Kirsten 
Mohr, tijdens de tentoonstel
ling opeens in elkaar zakte en 
naar het ziekenhuis vervoerd 
moest worden. 

RASPAARDJES 
Het hoofdbestanddeel van Es
pana 2000 bestond uiteraard uit 
postzegels, maar er waren ook 
andere dingen te zien. Vlak ach
ter de entree van de tentoon
stelling leidden 45 traptreden 
naar een apart gebouw; daar 
werden de jeugd- en maximafl-
Jie-inzendingen getoond en 
daar was OOK de Mophila-salon 
ingericht. Het licht was hier veel 
slechter, maar ondanks - of 
misschien juist dankzij - dat feit 
trok dit deel van de tentoonstel
ling veel jeugdig publiek. De or
ganisatie had hier enkele ras
paarden gestald, waaronder een 
grijze merrie met een veulentje 
van nog geen vijf dagen oud; 
het kon nog steeds niet goed op 

zijn benen staan. Op het podi
um werden poppenkastvoor-
stellingen gegeven en op het 
terras van deze hal konden de 
kinderen genieten van paarden-
dressuur. Verder was het moge
lijk pigeongrams - door duiven te 
vervoeren berichten - voor ver
zending aan te bieden. Een spe
ciale legereenheid was hier ver
antwoordelijk voor. 
Als ik op een tentoonstelling 
kom praat ik altijd met een aan
tal handelaren en met vertegen
woordigers van de postadmini-
straties. De standhouders op 
Espana 2000 bleken erg ingeno
men met hun stands, maar veel 
minder met hun omzet. Er wa
ren wat hen betreft niet genoeg 
bezoekers en als een gevolg 
daarvan viel de verkoop tegen. 
Een aantal handelaren gaf te 
kennen dat ze niet eens uit de 
kosten zouden komen. 

GLITTERING PRIZES 
Filatelistisch gezien was Espana 
2000 echter een indrukwekken-

Een kijlije in de stand van dt jpüunst. 
PTT; op de achtergrond zijn kinderen 
zichtbaar die een van de vele attractie
ve presentaties bijwonen 

de tentoonstelling. Bijnavier-
duizend kaders moesten door 
55 juryleden plus nog eens acht 
kandidaat-juryleden worden be
oordeeld. Ér werd 36 maal groot 
goud toegekend (plus nog eens 
29 voor de Erehof en de kam
pioensklasse van de FIP), 113 
maal goud, 154 maal groot ver
guld zilver, 144 maal verguld zil
ver, 130 maal groot zilver, l oo 
maal zilver, 76 maal verzilverd 
brons en 32 maal brons. 
Er waren ook de gebruikelijke 
Grand Prix. José Barreras Barre
ras (Spanje) won met zijn col
lectie 'Spanje 1850-1853' de 
Grand Prix d'Honneur van de 
kampioensklasse van de FIP. 
De Grand Prix International ging 
naar Peer Lorentzen (Spanje) 
voor zijn inzending'l<lassiek 
Denemarken 1851-1853'. De 
Grand Prix National was voor 
Luis Alemany Indarte (Spanje), 
die 'Het regering van Isabella II 
1850-1865' toonde. De prijs voor 
de mooiste jeugdinzending 
werd in de wacht gesleept door 
de collectie 'Kenmerken op 
poststukken' van Alfredo de Mi
guel Martinez (Spanje). De prijs 
voorde beste literatuurinzen-

WADP-CONGRES 
Op 6 oktober, de openingsdag [ 
van Espana 2000, werd een bij
eenkomst gehouden van de 
World Association Jor the Dcudop-
ment oJPhiIotely. Voorzitter Frank 
Daniels (De Post, België) trad op 
deze vergadering terug; hij heeft 
momenteel de handen vol aan de 
organisatie van de ten
toonstelling Bsî ica 2001 die vol
gend jaar in Brussel zal worden 
gehouden. Frank Daniels wordt 
opgevolgd door B.M. Som, di
recteur van India Post. 

ding werd toegekend aan het 
door Edifil uitgegeven negende-
lige 'Handboek van de emissies 
van Spanje 1901-1950' van Alva-
ra Martinez Pinna (Spanje). De 
Scouts on Stamps Society uit de 
Verenigde Staten ging aan de 
haal met de prijs voor de beste 
filatelistische website. Wie uit 
het voorgaande lijstje de indruk 
mocht krijgen dat er in Madrid 
nogal chauvinistisch gejureerd 
werd moet ik wijzen op Grana
da g2, toen alle extra prijzen in 
Spaanse handen bleken te zijn 
gevallen. Zo bezien was er in 
Madrid dus sprake van (enige) 
vooruitgang. 

NEDERLANDSE RESULTATEN 
Het Nederlandse deelnemers
veld op Espana 2000 was niet zo 
heel groot. Desondanks werden 
er respectabele resultaten ge
boekt. Er werden twee gouden 
medailles aan Nederlandse in
zendingen toegekend. Een 
daarvan ging naar Dirk Spek-
snijder, die in de thematische 
klasse zijn collectie 'Columbus 

ontdekt de Nieuwe Wereld -
aan de vooravond van een 
nieuw tijdperk' had ingezonden 
(92 punten). Johan van As te
kende voor de andere gouden 
medaille; m de luchtpostklasse 
was zijn inzending 'De lucht
postgeschiedenis van Palestina' 
negentig punten waard. 
Van de drie verguld zilveren 
medailles was die van Olga 
Huisson vooral opmerkelijk: zij 
won de plak in de jeugdklasse 
met haar inzending 'Swinging 
Sail, Rattling Wheels'. Inde 
jeugdklasse was de hoogste be
kroning namelijk groot verguld 
zilver (slechts eenmaal toege
kend, goed voor de eerder ver
melde prijs voor de mooiste 
jeugdinzending). De overige 
verguld zilveren medailles voor 
Nederlandse inzendingen gin
gen naar Paula van Gestel (the
matische inzending 'Van het 
schip') en Cees Heemskerk 
('Nederland 1852'). 
Wim Tukker sleepte een groot 
zilveren medaille in de wacht 
voor zijn collectie 'On Service -
Australia'. Zilver was er voor 
Pieter van de Loo ('De lucht
postzegels van Nederlands 
West-lndië 1929-1947) en verzil
verd brons voor René Hillesum 
('Boekenlandcatalogus', litera
tuurklasse). De drie aan Neder
landse inzendingen toegekende 
bronzen medailles gingen re
spectievelijk naar Arie OIckers 
('De Nieuwsbrief), Fleur jonge-
jans (jeugd, 'De geschiedenis 
van het Rode Kruis') en Len-
nard Ridsdale (jeugd, 'Dinosau
riërs'). 

FIP-CONGRES HIELD ZESENZESTIGSTE CONGRES 
Tijdens Espatia 2000 hield de Federation Internationale de Philatelie (FIP) 
zijn zesenzestigste congres. Jos WolfF(Luxemburg) werd benoemd tot 
vice-voorzitter. Lid van het bestuur werden Charles Peterson (VS), 
Lumir Brendl (Tsjechië) en Fernando Aranaz (Spanje); zij nemen de 
plaatsen in van de om statutaire redenen aftredende leden Patrick C. 
Pearson (Groot-Brittannië), F. Burton-Sellers en Cengiz Arsman (Tur
kije). Verder werden de voorzitters van diverse FlP-commissies (her)-
benoemd. Het ging daarbij om Egil H. Thomassen (Noorwegen, 
commissie Luchtpost); José Grandela Duran (Spanje, Astrofilatelie), 
Patrick C. Pearson (Groot-Brittannië, Vervalsingsbestrijding); Nicos 
Rangos (Cyprus, Maximafilie); Francis Kiddle (Groot-Brittannië, Lite-
rawur); Leo de Clerq (Belgiè, Postgeschiedenis); Alan Huggins (Groot-
Brittannië, Postwaardestukken); Giancarlo Morolli, Thematische Fila
telie); Michael Blake (Australië, Traditionele Filatelie); Juhani Olamo 
(Finland, Fiscale Zegels); Michael Madesker (Canada, Jeugd). 

Het FlP-congres tijdens Espana 2000 werd druk bezocht. 
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KINDERVELLETJES 
jaar poslfr is 

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

854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
1083 
1107 
1150 
1171 
1190 
1214 
1236 
1279 
1299 
1320 
1344 
1366 
1390 
1418 
1438 
1460 
1486 
1541 
1578 
1627 
1661 
1701 
1739 
1787 
1821 

56,50 
6,00 

11,30 
18,80 
20,80 
37,50 
26,30 
16,90 
24,50 
10,30 

6,80 
4,50 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
5,10 
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 

1 7 5 0 
1 7 5 0 
31,50 
23,50 
14,00 
21,00 

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 

KOLLEKTIE 35 STUKS 
POSTFRIS399,- GESTEMPELD 349,-

POSTZEGELMAPJES 
Komplete jaargangen 

Jaar 

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

Aantal prijs 

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 
15,UU 
22,5Ü 

6,UÜ 
7,50 
600 

5 
6a 
(ib 
(k 
6d 
6e 
6eF 
6IFp 
6( fq 
7a 
7b 
7bF 
8a 
8b 
8c 
8aF 
8bF 
8cF 
9a 
9b 
9cl 
9e 
9f 
9|! 
9h 
9aF 
9cF 
«F 
9eF 
my 
%f 
9hF 

5,00 
11,00 

225.00 
75.00 
75.00 
15.00 
5.50 

12.50 
75.00 

7.50 
7.50 

13.00 
22.50 
17.50 
75.00 
22.50 
37.50 

105.00 
30.00 

262.50 
190.00 
150.00 
190.00 
56.50 
37.50 
21,00 

110.00 
130.00 
262,50 
195.00 
50.00 
15.TO 

lObF 
l laF 

19.0Ü 
24.50 
36.00 
29.00 
35.00 
42,00 
60.00 
18.00 
18.00 
11.00 
4.00 
4.50 
5.50 
7.50 
4.00 
4.00 
4.50 
4.50 
4.50 
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.50 
6.00 
5.00 
9 40 
940 

13,30 
12.80 
5.50 
5.00 

5.00 
14.50 
11.30 
25.00 
13.30 
11.30 
11.40 
11..10 
12.50 
5.50 
6(H) 
6.(K) 
6.00 
6.50 
6.50 

13.30 
13.30 
6.50 
6.50 

13.30 
15,(H) 
6.(H) 

11..50 
4..50 
5.(H) 
5.(K) 
5.00 
5.(K) 
7.(K) 
6.(H) 
7.00 
6.(K) 
6.(M) 
6.(K) 
6.(X) 
6(H) 

TELBIOKJES PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
110 ST. 3250,-

K E R S T B O E K J E e n 
K E R S T V E L L E T J E S 

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

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

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 

14 si 
11 st 

2s t 
3 St. 
4 St. 
4 St. 

49,25 
22,25 

3,25 
7,50 
3,50 
4,90 

KOMPLEET 90 , -

RUIM UW RESTANTEN OP 
Prijs op basis van f ranl<eerwaarde (zonder toesiag), 

ongeteld en/of ongesorteerd minus 5%. 
NEDERLAND ƒ 0,65p.gulden 
BELGIË ƒ 3,00 p. 100 Fr. 
FRANKRIJK ƒ 0,14 p. Franc 
BUND ƒ 0,80 p. Mark 

ENGELAND /1,85p.£ 
VER.STATEN /1,15p.$ 
ARUBA /O.eOp.gld. 
ZWITSERL, ƒ 0,80 p.Franc 

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

INKOOP- VERKOOP-TAXA TIE 

Onze 
Ui tgebre iae^ 

Nieuwe Prijslijst 

Nederland 
Aruba & Ned. antillen 
Suriname & Sur. Rep. 

INDONESIË 

Wk' 

Verschenen 

Vraag NU aan ! 

A R U B A 
postfris 

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

49,00 
34,00 
45,00 
44,00 
45,00 
43,00 
38,00 
36,00 
40,00 
43,00 
39,00 
56,00 
39,00 
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 

6 2 5 -

JAARGANGEN1999 
Aland 
Andorra Frans 
Andorra Spaans 
Australië (Davo) 
Canada (Davo) 
Cyprus Grieks 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Engeland 
Estland 
Finland 
Gibraltar 

Groenland 
IJsland 
Italië 
Letland 
Litouwen 
Malta 
Nederland (Davo) 
Nederland FDC 
Nieuw Zeeland 
Noorwegen 

Slowakije 
Spanje 
Tsjechië 
USA (Davo) 
USA (Davo-extra) 
Zweden 
Zweden-boekjes 

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 

KOMPLETE JAARGANGEN 
OOST-EUROPA volgens Michel 
HONGARIJE 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

I ?a/?a 

• * 
64 , -
74, -
78, -
90, -
84 , -
8 1 , -
66 . -
9 1 , -
84 , -
78 . -

© 
54 . -
6 1 . -
6 0 . -
73 . -
65 . -
66 , -
50 , -
73 , -
69 , -
6 1 . -

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
19B9 

775.-

TJECH.SLO. POLEN 
* • 
65, -
75, -

102,-
75, -
72 , -

217,-
82 , -

128,-
317,-
166,-

® 
35,-
32,-
55,-
54,-
49,-

195,-
47,-
94,-

274,-
132.-

□ 

75,
55, 
7 1 , 
69, 
60, 
78, 
8 1 , 
83 , 
6 1 , 
63.

6 1 , 
44,
54,
57,
45,
59,
6 1 , 
6 1 , 
46,
48.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

885. 525c 

70/79 1275. 950"T" 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1962 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

211,
132,
205,
130,
193,
149,
285,
107,
220,

39.

181,
102.
149.

99,
164,
124,
256,

92,
210,

32,

70/79 

♦ * 
42 , 
57 , 
60 , 
7 1 , 
57 , 
47 , 
29 , 
28 , 
46, 
99 . 

& 
19, 
28 , 
2 6 , 
33 , 

33 , 
18, 
15, 

12,
19,
79 . 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

I 90/99 

67,
224,

9 1 . 
79. 
79. 
49 . 
93 . 
88 , 
85 , 

108.

51,
224,

9 1 , 
79,
79.
49.
93.
88.
85,

108.

1990 
1991 
1992 

1 6 2 5  1375.

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

529. 275.

RUSLAND 
121 , 
115,
162,
1 3 1 , 
123,

7 1 , 
149,
149,
129,

90,

43,
47,
74, 
47 , 
49 , 
35, 
80 , 
7 1 , 
64, 
42 . 

14,
2 1 , 
39,
24,
19,
15,
37,
50,
43,
44.

29,
29,
34,

23,
19,
24,

80/89 

8 5 0  S3Lz 

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t /m 1 9 9 9 
postfris 2 2 8 5 , 

gestempeld 1 9 6 5 , 

30= 65.

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

5 3 9 

70/79 1225.

® 
74.
66,
92,
78,
79,
36,
49,
84,
74,
51,

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

141,
74, 
7 1 , 
8 1 , 
95, 
64, 
63, 
69, 

109,

675,

34 . 
44 , 
59 , 
72 , 
48 , 
5 1 , 
7 2 , 

109,
49 , 

S0IS9 5 3 0 

19.
26,
39,
52,
29,
37,
51 , 
45,
45,
52.

80/89 

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

19 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

8 4 9  51äc 
100,

35, 
97, 
93, 
45 , 
89 , 

149,
152,
138,

59,

47,
35,
65,
50,
39,
89,

149,
152,
125,

37.

390.

KOLLEKTIE 
1 9 7 0 t /m 1 9 9 2 
postfris 2 9 5 0 , 

gestempeld 2 3 5 0 , 

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

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

90/99 SSSLz Za!L= 

K O L L E K T I E 
1 9 7 0 t /m 1 9 9 9 
postfris 2 9 9 5 , 

gestempeid 1 9 5 0 , 

http://www.postzegelhandel.com
mailto:phil@postzegelhandel.com


K O M P L E X E J A A R G A N G E N vanaf 5 0 % 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 voor 1970 hebben wij van de meeste landen veel in 
voorraad U kunt hiervan dus ook jaargangen, series blokken en losse waarden bestellen 

OVERZEE EUROPA VERENIGDE NATIES 

O m 
O. (3 

O O 
Cat NVPH Zonnebloem Yvert Michel Michel Yvert Michel Michel Michel Yvert Yvert Yvert Yvert Michel Michel Yvert Yvert Yvert Zonbl 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

• • 
9 

11 
11 
57 
16

• • 
14
17
13
16
15,

• • 
209
299
164
154
279,

* ■ * 

59 
50 
5 5 
6 4 
53,

• • 
62
4 3 
4 6 
3 9 
39,

• ■* 
11 
61 
22
24
46,

• • 
48
73
40
47
32,

• • 
21 
19
20
23
26,

• • 
21 
25
28
32
37,

• • 
21 
24 
2 5 
34 
49,

• • 
135

87
31 
i s 
le^ 

• • 
82

130
59 
18
16,

39
30,

• • 
6 

11 
13 
7 

15,

• • 
8 
7 
9 
6 
9,

• • 

1 0 
15 
11 
12,

• • * • 
41 
39
54
4 7 
12,

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

18
15
54
24
49

135
79
49
39
37

127
225
309
119
109

5 8 
5 6 
71 
8 5 
67,

61 
58
44
40
52

95
3 3 
4 3 
32
38

4 6 
2 4 
93
39
57

3 4 
31 
3 5 
3 3 
3 4 

3 4 
3 9 
3 3 
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'EEN POSTZEGELVERZAMELING 
HEEFT OOK EMOTIONELE WAARDE' 

Tineke en Joke en hun Nederlandse 'Road Show' 

Op zaterdag 13 januari 
2001 is het dan zover. 
Van 10.00 uur tot 17.00 

uur wordt in De Brug in Reeu
wijk een door Van den Berg en 
Ceertzen georganiseerde post
zegel en muntenbeurs gehou
den. Toegangsprijs anderhalve 
piek, kinderen tot een jaar of 
twaalf hebben gratis toegang. 
Terwijl haar collega Joke van 
den Berg instemmend knikt ver
telt Tineke Ceertzen (staand op 
onze foto) dat het absoluut 
geen gewone, alledaagse, routi
neus opgezette beurs wordt: 
'De gevarieerdheid is groot. Zo 
hebben we bijvoorbeeld heel 
bijzondere aanbiedingen en 
houden we een aantrekkelijke 
verloting', vertelt ze. 'Bovendien 
vindt de bezoeker bij ons ook 
zaken als aantekenstrookjes, 
ansichtkaarten en gelopen post
stukken. Verder is er een ruilta
fel en krijgt de jeugd veel aan
dacht van ons. Elk kind krijgt als 
het de beurs verlaat iets filatelis
tisch mee. En de 'kids' kunnen 
bij ons op speelse wijze te we
ten komen hoe een watermerk
zoeker werkt, hoe postzegels 
het best kunnen worden afge
weekt, hoe je met een tanding
meter moet omgaan, en nog 
veel meer. Want ook in onze 
branche geldt: wie de jeugd 
heeft, heeft de toekomst.' 

ROAD SHOW 
Joke van den Berg valt 
haar collega bij: 'Wat 
in de opzet van deze 
beurs nieuw is, is dat 
wehet publiek de mo
gelijkheid bieden om 
postzegelen munten
collecties te laten taxe

c=. ren.'Tineke Ceertzen: 
° 'Dat kan omdat we sa
■̂  menwerken met het 
" gerenommeerde vei
^ linghuis Rietdijk uit Den 
^ Haag. In een afgeschutte 
^ ruimtewe willen de pr/Va
° c/van de mensen zo veel 
^ mogelijk waarborgen  kan ie
^ mand die bijvoorbeeld uit een 
zi erfenis of op andere manier de 

— " ^ beschikking heeft gekregen 
QjCI over een verzameling postze
» • » gels of munten zich door 

deskundigen laten voorlich
ten over de waarde. Ze krij
gen dan eventueel ook de 
l<ans om hun materiaal op 

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

Filatelie, jammer maar het is zo, is vooral een 

mannenaangelegenheid. Met wat journalistieke 

overdrijving zou je kunnen zeggen dat het een macho

wereldje is. Daarin lijkt een lichte verandering in te 

komen. Joke van den Berg van Postzegelhandel Van den 

Berg uit Reeuwijk en Tineke Geertzen van Geertzen 

Philatelie uit Waarder laten van zich horen. 

de eerstvolgende veiling van 
Rietdijk aan te bie
den.' Het idee om 
op hun beurs 
openbare, kos
teloze taxaties 
te organise
ren ontstond 
nadat de bei
de dames 
hadden geke
ken naar het 
BBCpro
gramma Anti
ques 

\ \ 

Road Show (\r\ Nederland be
kend als 'Tussen Kunst &, 

Kitsch' van de Avro. In 
beide genoemde, 
veelbekeken televi
sieprogramma's 
komen particulie

f ren met hun door 
opa of oma nagela
ten spulletjes van 

allerlei aard voorde 
dag. Die zijn natuur
lijk benieuwd om 

J/ van de aanwezige 
^ specialisten te ho

ren wat ze er 
nou nog 

voor 

■ \ 

kunnen vangen. 'Van die taxa
tiesessies op de beurs stellen 
we ons veel voor,' vertrouwen 
Joke en Tineke de verslaggever 
toe. 'We zijn ook heel blij met 
de medewerking van Rietdijk; 
dat is toch in grootte het twee
de veilinghuis van Nederland. 
Tegelijkertijd hopen we met de 
beurs verzamelaars te enthou
siasmeren. We zeggen ze min 
of meer: mensen, postzegels en 
munten zijn niet saai of stofRg! 
En waar we natuurlijk op hopen 
is dat er bezoekers komen die 
helemaal vergeten waren dat er 
nog een verzameling van pa of 
ma op de zolder of in de gang
kast lag en die geen notie heb
ben van de inhoud of van de 
waardeervan.' 

PIEZIER OOK VAN BELANG 
Ten onrechte heeft bij veel men
sen de mening postgevat dat 
het verzamelen van postzegels 
of munten een goede geldbe
legging zou zijn. Zo van: alles 
wat je nu te pakken krijgt is over 
pakweg tien jaar het duobele 
waard. Niets is echter minder 
waar! Tineke Ceertzen vindt het 
jammer dat door die overspan
nen verwachtingen het pure 
plezier van een nobby ver
dwijnt. 'Als je uitzonderlijk goed 
kunt voetballen kun je schatrijk 
worden.'zegt ze. 'Maar echt 
voetbaltalent is dun gezaaid; 
het is dus maar voor een enke
ling weggelegd om met voetbal
len miljonair te worden. De 
meeste voetballers weten dat ze 
nooit de top zullen bereiken, 
maar ze genieten van het ni
veau waarop ze als amateurs 
wekelijks hun wedstrijd spelen. 
Dat gaat ook op voor postze
gels en munten: niet iedereen 
kan de zeldzaamste stukken in 
z'n collectie opnemen. Toch 
valt ook zonder die unieke 

exemplaren aan een verza
meling veel plezier te bele
ven. Behalve de waarde van 
een collectie is tenslotte 
ook de emotionele waarde 

\ van belang. En dat willen 
wij met onze beurs bena
drukken  we willen dat 
negatieve, dat 'och, 

zo'n collectie is uit
\ eindelijk toch niets 

\ waard', een halt toe
roepen.' 

\ 



Signoscopë 
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j , , . 9891 ƒ 15, 

Sigivoscope 
Tiatisiormatoi 
Setbattewetv 

StoflsaP 

Sigrvoscopeta Nt. SB^J { f g o 
Tjiax̂ sformatoi ^,,. 9811 ƒ ^'^^ 
Setbattemen 

Voor informatie omtrent de signoscopë 
of ovenge Safe artikelen, 

informeer bij uw fiandelaar. 
Of scfinjf of bel naar 

verzamelsystemen-testapparatuur 

Safe Nederland 
Fa M V Mastngt 

Botersloot 62 & 64, 3011 HJ Rotterdam 
Tel 010-4143077 Fax 010-4149499 
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gratis verzamelingen- en 
restanten lijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 
Uw MANCO-lijsten volgens Michel of Yvert cat zijn welkom 
WIJ hanteren zeer redelijke prijzen 

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

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

de venrayse 
postzegelhandel 
Julianasmgel 1 - 5802 AS Venray 

Winkel tel./fax. 0478-586391 (bestellingen) 
Prijslijsten- te l . 073-6572334, fax 073-6572785 
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\èiling nr. 69 
wordt gehouden op 

zaterdag 
27 JANUARI 2001 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam - Den Haag 

en All<maar 
Gratis catalogus op aanvraag. 

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

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

http://www.de-hollandse.nl
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COMMISSIE FILATELISTISCHE VORMING GING MET 
VOORTVARENDHEID AAN DE SLAG MET BELEIDSPLAN 

De Commissie Filatelisti-
sclie Vorming werkt 
sinds enige tijd met 
voortvarendheid aan de 
uitvoering van het Beleids
plan Filatelistische Vorming. 
Het idee erachter, de in
vulling van de organisatie 
en het oppakken van de 
genoemde taken zijn met 
daadkracht ter hand ge
nomen en de commissie 
wil u graag verder infor
meren over de huidige 
Stand van zaken van de 
Filatelistische Vorming 
en de mensen erachter. 

Even voorstellen 
In de eerste plaats laten 
we u kennis maken met 
de mensen die bereid ble
ken in de commissie zit
ting te nemen en de daar
aan verbonden werk
zaamheden te verrichten. 

B. (Bert) Langhorst uit Hel
mond 
Bert is al jarenlang do
cent in cursussen die na
mens de Nederlandse 
Bond van Filatelisten-
Verenigingen georgani
seerd worden. Hij heeft 
inmiddels honderden 
(aspirant)verzamelaars 
op het pad van de filatelie 
en het exposeren gezet. 
Daarnaast heeft hij een 
flink aantal mensen be
reid gevonden zich als 
docent in te zetten, de 
commissie Filatelistische 
Vorming opgezet en het 
Beleidsplan Filatelisti
sche Vorming gemaakt. 
Bert is coördinator van de 
commissie Filatelistische 
Vorming. 

D. (Daan) Koeleiuijn uit 
Waddinxueen 
Daan is jurylid en gespe
cialiseerd in het opleiden 
van mensen die belang
stelling hebben voor het 
thematisch tentoonstel
len. Daan exposeert zelf 
al jaren en scoort vooral 
met zijn thema 'Postduif 
heel hoog. Hij is een er
varen filatelist en een en
thousiast cursusbegelei
der. Daan is afgevaardig
de van de Bonds-juryle-
den en schrijver van het 
thematische onderdeel in 
de cursus BBE. 

S. (Sjoerd) hangma uit Stad 
aan het Haringvliet 
Sjoerd is gespecialiseerd 

in het thematisch verza
melen. Sjoerd is juist be
gonnen met exposeren 
en zijn ervaring in het ge
ven van cursussen is zeer 
groot (als voormalig di
recteur van een scholen
gemeenschap). Sjoerd is 
afgevaardigde van de se
niorenverenigingen. 

F. (Frans) Leijnse uit 
Emmeloord 
Frans is betrokken bij het 
deel van de opleiding 
Traditioneel en Posthis
torisch. Frans is ook jury
lid en zeer ervaren als 
verzamelaar. Verder heeft 
hij een schriftelijke bij
drage geleverd aan het 
materiaal voor de cursus 
Begeleiding Beginnende 
Exposanten, namelijk het 
onderdeel Traditioneel, 
Posthistorie en Aerophi-
latelie. Frans is afgevaar
digde van de Bonds-jury-
leden. 

C. (Cor)]Weijeruit 
Almelo 
Cor is een hartstochtelijk 
organisator van bijeen
komsten en exposities 
waar met name de jeugd 
een plek heeft. 

H. (Henny) uan Rooijen uit 
Nijmegen 
Henny heeft in zijn jaren
lange ervaring als jeugd
leider bij de vereniging in 
Nijmegen zich opgewor
pen als ontwikkelaar van 
filatelistische spellen. Op 
deze wijze komen kinde
ren in aanraking met de 
postzegels en verwerven 
kennis en inzicht in de 
achtergronden ervan. In
middels zijn al heel wat 
spellen gereed en keurig 
in hanteerbare kisten ver
pakt voor gebruik in de 
verenigingen (zie pagina 
859). 

B. (Ben) JVlol uit Leerdam 
Ben is vanuit zijn functie 
in het Bondsbestuur als 
commissaris Filatelisti
sche Zaken belast met de 
begeleiding van de filate
listische vorming. 

Takenpakket 
Dat zijn dus de mensen 
in de commissie, maar 
nu willen we het hebben 
over het werk dat deze 
mensen moeten verrich
ten. In een paar zinnen 

komt het neer op het vol
gende. In gezamenlijk 
overleg wordt de inhoud 
van de cursus vastge
steld. Zowel de cursus 
BBF (Begeleiding bij Fila
telie) als de cursus BBE 
(Begeleiding Beginnende 
Exposanten) zijn inhou
delijk deze commissie 
gepasseerd en gefiat
teerd. Als een docent les
materiaal ontwikkelt dan 
wordt dit materiaal voor
gelegd aan de commis
sie. De commissie beoor
deelt dit lesmateriaal en 
bekijkt op welke plaats in 
de cursus dit gebruikt 
kan worden en of een an
der stukje beschreven 
lesmateriaal vervangen 
moet worden. 
Docenten die met het 
materiaal moeten werken 
ontvangen via het Bonds
bureau het docentenma
teriaal; uiteraard gratis. 
De commissie zoekt 
plaatsen op waar propa
ganda gemaakt kan wor
den voor de filatelistische 
vorming. Ze staan bij
voorbeeld op beurzen en 

exposities. 
Omdat de commissiele
den zelf docent zijn ge
ven ze in het gehele land 
cursussen. 
Een andere taak is het op
richten van steunpunten 
in het land. Een steun
punt betekent voor u als 
vereniging dat u veel 
dichter bij huis over de 
cursusleiding en materia
len kunt beschikken en 
daardoor geen retourtje 
Utrecht (en dus tijd en 
geld) behoeft in te plan
nen. 

Belangstelling? 
Mocht er in uw vereni
ging op een bijeenkomst 
belangstelling zijn voor 
het volgen van een cursus 
of informatie over het 
werk van de commissie, 
neem dan contact op met 
het Bondsbureau in 
Utrecht. Zij spelen de sig
nalen onmiddellijk door 
naar het desbetreffende 
commissielid. 
De commissie Filatelisti
sche Vorming wenst u 
een uitstekend seizoen 
2000/2001 toe en hoopt 
dat er dit seizoen veel le
den uit uw vereniging een 
cursus zullen volgen. 

AANMELDINGEN 
AMPHILEX2002 

Zoals eerder werd ge
meld wordt van 30 au
gustus tot en met 3 sep
tember 2002 in de RAI in 
Amsterdam de interna
tionale tentoonstelling 
Amphilex 2002 gehouden. 
De tentoonstelling staat 
onder patronaat van de 
FEPA en wordt erkend 
door de FIP. 
Inzendingen zijn moge
lijk voor de tentoonstel
lingsklassen Traditio
neel, Thematisch, Post-

historie en leugd. Ook is 
het mogelijk deel te ne
men met éénkader-verza
melingen. 
Inzenders die willen 
deelnemen kunnen dit 
schriftelijk, met vermel
ding van volledige naam 
en adres, meedelen aan 
de Landscommissaris 
voor Amphilex 2002, de 
heer H. Buitenkamp, Ds 
van Petegemstraat 44, 
9645 NW Veendam. U 
krijgt daarna zo spoedig 
mogelijk Bulletin i en 
een aanmeldingsformu
lier toegezonden. 

Een legebandschnfi (onder) dat duidelijke taal spreekt. 

http://www.nbfv.nl


GROTE BELANGSTELLING VOOR WORKSHOPS 
TIJDENS TENTOONSTELLING POSTEX 2000 

Groot was de belangstel
ling van beginnende ex
posanten en begeleiders 
voor de eerste workshops 
die op vrijdag 20, zater
dag 21 en zondag 22 ok
tober, tijdens Postex 2000, 
werden georganiseerd 
door de Commissie Fila-
telistische Vorming van 
de Nederlandse Bond van 
Filatelisten-Verenigin
gen. 
De bedoeling was om de 
deelnemers en deelneem
sters vertrouwd te maken 
met de 'spelregels' voor 
het tentoonstellen in een 
categorie 3 tentoonstel
ling en een mogelijke 
'drempelvrees' voor deze 
wedstrijdtentoonstellin
gen weg te nemen. Voor
af werd aan de deelne
mers een brochure ge
stuurd, samengesteld 
door de Commissie Fila-
telistische Vorming, die 
men als voorbereiding 
kon bestuderen. 
Op de drie tentoonstel-
lingsdagen werden 56 
deelnemers door de com
missieleden Daan Koele
wijn (Thematisch) en 
Frans Leijnse (Traditio-
neel/Posthistorie) aan het 
werk gezet en begeleid. 
Na een rondleiding met 
toelichting langs enkele 
geselecteerde kaders in 
de wedstrijdklasse, wer

den groepsgewijs enkele 
thematische opdrachten 
uitgevoerd en werd een 
vragenformulier bespro
ken over een inzending 
in de klasse Posthistorie. 
Hierbij kwamen zulke as
pecten aan de orde als 
postmerken, tarieven en 
postroutes. 
Ter afsluiting volgde een 
geanimeerde discussie, 
waarbij iedereen de kans 
kreeg zijn of haar mening 
te geven. 
Uit de vele positieve reac
ties van deelnemers bleek 
dat dit experiment, in 
combinatie met een wed
strijdtentoonstelling in 
categorie 3, voor herha
ling in aanmerking komt. 
De opgedane ervaringen 
kunnen binnenkort wor
den opgevraagd bij het 
secretariaat van de NBFV; 
ze zijn bestemd voor ver
enigingen die een wed
strijdtentoonstelling ca
tegorie 3 gaan organise
ren en die belangstelling 
hebben voor dit works
hop-project. Bij voldoen
de belangstellingvan 
deelnemers wordt een 
nieuwe druk van de voor
bereidende brochure 'Be
geleiding Beginnende 
Exposanten' uitgegeven. 
De eerste druk raakte op 
Postex 2000 geheel uitver
kocht. 

BONDSBUREAU EVEN 
GESLOTEN 

In verband met de ko
mende feestdagen zal het 
Bondsbureau in Utrecht 
gesloten zijn van vrijdag 
22 december 2000 tot en 

met maandag i januari 
2 0 0 1 . 
Het Bondsbestuur en de 
medewerksters van het 
Bondsbureau wensen u 
allen prettige kerstdagen 
en een goede jaarwisse
ling! 

EUR0-CUPRUM2001 
IN POLEN 

Van I tot en met 9 sep
tember 2001 wordt in Lu-
bin in Polen de FEPA-ten-
toonstelling Euro-Cuprum 
2001 gehouden. De expo
sitie wordt gehouden ter 
gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van de ko
perindustrie in Polen, 
een bedrijfstak die in Lu-
bin een belangrijke plaats 
inneemt. Door omstan
digheden was een eerde
re mededeling op deze 
bondspagina niet moge-
lijk.Inmiddels heeft zich 
al een aantal inzenders 
aangemeld. De aanmel
dingstermijn is - met uit
zondering van inzendin
gen in de literatuurklasse 
- echter inmiddels helaas 
verstreken. 
Nadere informatiekuntu 
krijgen bij de Landscom-
missaris voor Euro-Cup
rum 2001, de heer P.F.A. 
van de Loo, Bergweg 43, 
1217 SB Hilversum, tele
foon. 035-6245169. 

KANDIDAAT-LID 
BONDSBESTUUR 

Begin oktober is de heer 
F.B. (Frans) Leijnse als 
kandidaat-bestuurslid 
opgenomen in het 
Bondsbestuur. Hij zal 
zich voorlopig gaan be
zighouden met een aan
tal zaken met betrekking 
tot Filatelistische Vor
ming. De heer Leijnse is 
lid van de Commissie Fi
latelistische Vorming en 
had een groot aandeel in 
de voorbereiding van de 
tijdens Postex 2000 ge
houden workshops voor 
beginnende exposanten. 

REGIO 11 MAAKT 
HERSTART 

Op 14 maart 2000 werd 
een 'eerste' oriënterende 
bijeenkomst van Regio 11 
gehouden. Ondanks het 
feit dat slechts enkele 
verenigingen aanwezig 
waren, was de discussie 
zo positief dat men tot 
een tweede bijeenkomst 
op 18 september besloot. 
Op deze tweede bijeen
komst waren vele vereni
gingen aanwezig die zich 
duidelijk positief opstel
den. Het belang van over
leg binnen de regio werd 
alom onderschreven; zo 
ook het uitwisselen van 
informatie over diverse 
zaken als ruildagen, le
zingen e.d. 
Van groot belang werd 
ook de positie van de 
Bond ten opzichte van de 
verenigingen geacht. Wil 
de filatelie in Nederland 

ook in de toekomst tot de 
belangrijke hobby's blij
ven behoren dan is een 
samenspel tussen Bond 
en verenigingen noodza
kelijk. De regio kan hier
bij een belangrijke rol 
spelen; gezamenlijk kun
nen verenigingen een 
veel duidelijker positie 
innemen binnen de de
mocratisering van de ge
organiseerde filatelie in 
Nederland. 
De vergadering besloot 
na een positieve discussie 
tot (her)oprichting van 
regio II. Er werden een 
voorzitter, een secretaris 
en een penningmeester 
benoemd voor een perio
de van één jaar. 
Tot slot vermelden we 
nog de inspirerende me
dewerking van de heer 
C.M. van de Bosch, voor
zittervan Regio 8, bij het 
(opnieuw) tot stand ko
men van Regio 11. 

MEVROUW P.M. VAN DER MEER BENOEMD 
TOT NIEUWE BONDSBIBLIOTHECARIS 

Het Bondsbestuur heeft 
op 6 oktober besloten om 
mevrouw P.M. (Monjke) 
van der Meer te benoemen 
tot bibliothecaris van de 
Bondsbibliotheek. 
De benoeming volgde na
dat de heer C. Spoelman 
het bestuur op 12 sep
tember had laten weten 
dat hij met onmiddellijke 
ingang zijn werkzaamhe
den voor de Bondsbiblio
theek had beëindigd. Re
den voor zijn besluit was 
dat hij zich niet langer 
kon verenigen met het 
bestuursbeleid ten aan
zien van de ontwikkelin
gen binnen de biblio
theek. Het bestuur heeft 
met spijt het besluit van 

de heer Spoelman geac
cepteerd. De heer Spoel
man heeft de functie 
ruim 17 jaar met grote 
toewijding vervuld. Hij 
werd mede daarom tij
dens de Algemene Verga
dering in april onder-

MevrouujP M.uan der Meer 

scheiden met de Waller-
medaille. 
Mevrouw Van der Meer 
deed begin dit jaar haar 
intrede in de Bondsbibli
otheek en werkt sinds die 
tijd met grote inzet aan 
het toegankelijk maken 
van de bibliotheek via in
ternet. Daarnaast ver
zorgt zij al enige tijd al
lerlei informatie over de 
bibliotheek op de website 
van de Bond. 
Mevrouw Van der Meer 
heeft voor zij 'in de VUT' 
ging een jarenlange erva
ring als bibliothecaresse 
opgebouwd en daarbij in
tensief met computers 
gewerkt. Het bestuur feli
citeert haar met de be
noeming en wenst haar 
veel succes in de komen
de jaren. 

SPELEN EN SPELLEN 
MET POSTZEGELS 

De Bond heeft voor u een 
aantal spellen gereed lig
gen. Deze door Henny 
van Rooijen en Dick Lo-
rentz ontworpen spellen 
zijn uitermate geschikt 
om op uwjeugdavonden 
of-bijeenkomsten te ge
bruiken. Ook als uw ver
eniging een beurs of ten
toonstelling organiseert 
zijn deze spellenpakket-
ten bijzonder bruikbaar; 
ze vormen een welkome 
aanvulling op uw evene
mentenpakket, ze zijn 
zeer visueel en actief ont
worpen. Deze spellen 
zijn in kisten verpakt. 
De Bond - eigenaar van 
de spellen - stelt het ma
teriaal gratis ter beschik

king aan de bij hem aan
gesloten verenigingen. 
Neemt u vooraf contact 
op met de dames van het 
Bondsbureau om de da
tum en tijd van afhalen 
en terugbrengen vast te 
leggen. Uiteraard zijn de 
kosten voor het afhalen 
en terugbrengen voor uw 
rekening. 
We geven voorbeelden 
van spellen die beschik
baar zijn: 
Het Europaspel (kennis 
over de landen van Euro
pa), Olympische Spelen 
(welke disciplines komen 
aan de orde). Sprookjes- en 
strip/iguren, Fruitspel en 
nog veel meer. In totaal 
zijn er zeventien verschil
lende spellen beschik
baar, verpakt in kisten 
met drie spellen. 



DE BRIEFKAARTEN VAN DE 
ZUIDAFRIKAANSCHE REPUBLIEK 

De restanten van de briefkaarten 

SPOORWEGBRIEFKAARTEN 
VAN 1891 
Op 12 oktober 1895 schreef de 
Controleur aan de Directeur Ge
neraal dat er onder andere nog 
3.385 briefkaarten van 1 penny 
(met een bedrukte achterzijde) 
aanwezig waren. Hij vroeg wat 
daarmee gebeuren moest. 
In verband met het schrijven 
van UhoogEd.Cestr. d.d. i De
cember i8g4, No. 1425g Pz. 
geef ik in overweging deze in de 
eerstvolgende vernietiging te 
begrypen. 
Volgens een opgave van En
schedé zouden er echter nog 
3.420 kaarten over zijn. Er ont
breken dus vijfendertig kaarten! 
Op i8 oktoben895 scnreef de 
ambassadeur van de ZuidAfri
kaansche Republiek het volgen
de aan de Directeur Generaal: 
Wat de nog aanwezige voorraad 
van zegels en briefkaarten 
nieuw model betreft, zoo kun
nen die, voorzoover zij besteld 
waren, verzonden worden, 
edoch niet in mindering van de 
nieuwe bestelling. Voor zoover 
zij niet besteld waren, behooren 
zij te worden vernietigd evenals 
die welke nog van het oude mo
del aanwezig zyn. 
We mogen hier uit opmaken 
dat de briefkaarten dus wel ver
nietigd zullen zijn. 

BRIEFKAARTEN VAN 
1 8 9 6 / 1 8 9 7 
De ControleurMagazijnmees
ter, j . van de Poll, schreef op 27 
Maart 1903 aan de Directeur 
Generaal der Posterijen en Tele
graphic de volgende brief: 

Betreffende ZuidAfrikaansche 
zegels en drukplaten. 
Van de postwaarden enz. der 
voormalige ZuidAfrikaansche 
Republiek, die bij de firma En

D O O R L.M.A. CRANDEL, HEEMSKERK 

Van de partijen briefkaarten die door Joh. Enschedé voor 

de ZuidAfrikaonse regering werden gedrukt bleven 

restanten in Nederland achter. Dat er met die restanten 

uiteindelijk iets moest gebeuren was duidelijk  maar 

wat? Daarover handelt de laatste bijdrage in de reeks 'De 

briefkaarten van de ZuidAfrikaansche Republiek'. 

Tabel a  Overzicht magazijnvoorraad van 
ZuidAfrikaansche Republiel( (behoort bij de 

Soort postwaarde 

Enkele briefkaarten 
Dubbele bnefl<aarten 
Enkele briefkaarten 
Dubbele briefkaarten 
Spoorwegkaarten 1896/7 

Waarde
indruk 
'h penny 
'U penny 
I penny 
I penny 
•U penny 

de postwaarden var 
missiw ran 27 maart 

Opgave van de 
Controleur 
3.412 stuks 
5.458 Stuks 

35.717 Stuks 
6.942 stuks 
6.352 Stuks 

de 
190 

voormalige 
3, nummer 4015) 

Opgave van 
Joh. Enschedé 

3.411 stuks 
5.457 stuks 

35.716 Stuks 
6.941 Stuks 
6.352 Stuks 

schede alhier werden aange
maakt, zijn de op bijgaande 
staat vermelde hoeveelheden 
nog bij mij in het magazijn. De 
firma Enschedé acht het wen
schelijk dat niet tot de vernieti
ging dier waarden en van het 
voor den aanmaak daarvan ge
diend hebbende drukmateriaal 
worde overgegaan, zoolang de 
Engelsche Regering ten gevolge 
van de met Haar geopende 
briefwisseling betrekkelijk de 
onbetaalde rekening der firma, 
hare zienswijze dienaangaande 
niet heeft doen kennen. Hoewel 
ik mij met dit gevoelen kan ver

eenigen heb ik, echter gemeend 
voor mijn aftreden de aandacht 
op deze aangelegenheid te 
moeten vestigen. 
De ControleurMagazijn
meester 
j. van de Poll 

De Chef der Afdeling (Hoofdbe

stuur der Posterijen en Tele

graphic, iste afdeling) schrijft in 

de kantlijn van deze brief het 
volgende: 
Hoe komt den Controleur aan 
dien voorraad; niet beter te we
ten, word toch elke bestelling 
terstond afgeleverd? 
H.J. Mahieu 
Er bestaat een conceptbrief aan 
Mahieu, met daarin de volgen
de zinsnede: 
De aanwezige voorraad Transv. 
postwaarden, zou, indien de fir
ma E. dat wenscht, bij de eerst
volgende gelegenheid, ter ver
nietiging kunnen worden voor
gelegd. 
Iemand vraagt zich af Zou van 
die waarden niet een beter ge

bruik te maken zyn dan ze te 
vernietigen? In verband daar
mede doe ik de vraag of het niet 
voldoende zou zyn, wanneer de 
2de alinea van de minute ein
digde met de woorden: 'worden 
gesteld'? Dus niet 'worden 
voorgelegd'. 
Daaronder staat de opmerking: 
Dienovereenkomstig gewijzigd; 

het is mij echter niet duidelijk 
wat F. met die zegels zou kun
nen uitvoeren. 
De oplossing is daar weer on
der geschreven: verkoopen. De 
paraaf is in ieder geval van ie
mand van het Hoofdbestuur 
van de P.&.T. 
Op 20 april 1903 volgt het ant
woord van het Hoofdbestuur, 
met daarin onder andere deze 
passage: Wat de aanwezige 
voorraad Transvaalsche post
waarden betreft, deze kan ter 
beschikking van de firma En
schedé worden gesteld. 

VERSCHIL VAN ÉÉN 
In tabel a op deze pagina wordt 
een overzicht gegeven van de 
magazijnvoorraden van Zuid
AfriKaanse briefkaarten volgens 
de Controleur en volgens opga
ve van Joh. Enschedé. Het is 
een raadsel hoe de Controleur 
van de vier eerstgenoemde 
kaarten er steeds één meer in 
voorraad kan hebben dan er 
volgens de telling van Enschedé 
aanwezig zou moeten zijn. 
Alle restanten van de ZuidAfri
kaansche drukopdrachten 
postzegels zowel als postwaar
destukken werden op 29 mei 
1907 door de Controleur over
gedragen aan joh. Enschedé in 
Haarlem. Wat er daarna met de 
kaarten is gebeurd is een geheel 
ander verhaal... 
Ik wil tot slot mijn dank over
brengen aan diegenen die me 
bij de samenstelling van deze 
artikelenserie hebben geholpen. 
Het gaat hier om de medewer
kers en mede werkers van het 
Museum voor Communicatie 
in Den Haag (het vroegere PTT 
Museum), de Stichting Muse
um joh. Enschedé &, Zonen in 
Haarlem en het Algemeen Rijks 
Archief in Den Haag. 

W«KM««kr'UbUK 

■ 

in het oktobernummer 1998 van 'Philatelie' (toen nog met 'ph') werd op de pagina's 716 
toten met 719 de eerste aflevering geplaatst van Leo Grandels artikelenreeks 'De brief
kaarten van de ZuidAfrikaansche Republiek' (links). Daarna verschenen nog vier afleve
ringen, waarvan de hierboven afgedrukte de laatste is. Voor het gemak geven we u een 
overzicht van alle afleveringen in de reeks: 

oktober 1998: 
maart 1999: 
juli 2000: 
november 2000: 
december 2000: 

Vürtheimbriefkaart (1885) en spoorwegbrjefkaarten (1891) 
Disselboombriefkaarten 
'Tweekleuren'briefkaarten (1896/97) 
Spoorwegbriefkaarten (1896/97) 
Restanten van de briefkaarten. 



4- FILATELIE "DE BOEIER" 4-
N E D E R L A N D Z W I T S E R L A N D 
Postzegels in luxe kwaliteit postfris of gestempeld; geen fdc's 
Prijslijst gratis op aanvraag. Prijzen in Nfl. 

UIT ONZE PRIJSLIJST ZWITSERLAND POSTFRIS (nummen., ..Igens Michel) 

128-29 350,00 
130-32 240.00 
133-35 120,00 
142 395,00 
143-44 78,50 
146-48 17,00 
149-51 32,50 
153-55 32,50 
172-74 29,50 
175-78 32,00 
185-88 25,00 
209-12 7,00 
214-17 5,00 
218-21 5,00 
222-25 4,25 
226 182,50 
229-32 4,50 
235-38 5,50 
241-44 4,50 
246-49 15,00 
250-55 132,50 
262-65 11,25 
266-69 9,25 
281-84 9,00 
287-90 8,75 
294-96 12,50 
blok 2 102,50 
306-09 11,25 
314-17 4,50 
blok 3 8,50 
321-24 24,50 
326y 1,00 
326z 42,50 
blok 4 75,00 
328-30V 275,00 
328-30W 240,00 
328-3QX 37,50 
331-34 5,00 

335-43 32.50 
356 1.50 
357-58 2,00 
359-62 5.50 
blok 5 525,00 
373-76 5.00 
377-85 65.00 
386 0,75 
387-94 97.50 
396-97 2.25 
398 0.75 
399-02 4,25 
blok 6 147.50 
405-07 17.50 
408-09 2,10 
blok 7 122,50 
412-15 4,50 
416 0,50 
blok 8 105,00 
blok 9 105,00 
420-21 2,00 
blok 10 87,50 
424-27 4,50 
428-30X 2,75 
431-34 8,25 
435-37 1,50 
439-42 5,25 
443-44 3,50 
blok 12 187,50 
460-63 19,50 
464 1,00 
465-68 5,75 
469 0,50 
471-74 11,50 
475-78 4,50 
480-83 11,50 
484-87 4,75 
488-91 4,50 

496-99 2,75 
508-11 8,75 
blok 13 115.00 
514-17 5.50 
518 42,50 
519-21 1,75 
522-24 2.50 
525-28 9,00 
529-40 26.00 
541-44 5.25 
545-49 24,00 
550-54 15,00 
555-59 24.00 
blok 14 357.50 
561-65 11.75 
566-69 5,50 
570-74 15,75 
575-79 10,75 
580-84 14,75 
585 6,00 
586-87 1,00 
588-92 13,50 
593-96 6,75 
597-01 13,50 
602-06 13,50 
607-10 5,25 
blok 15 122,50 
613-17 13,50 
618-22 12,50 
623-26 5,00 
627-31 11,25 
632-36 8,25 
637-40 4,75 
641-45 9,75 
646-47 3,75 
648-52 8,50 
653-56 2,50 
657-61 8,00 

662 0,50 
663-67 5,50 
668-71 2,50 
blok 16 17,50 
674-78 6,75 
679-80 1,50 
681-82 19,50 
683-86 14,50 
687-91 5,25 
692-95 5,00 
696-13x 21,00 
714-18 11,50 
blok 17 52,50 
720-21 1,00 
722-26 8,50 
727-30 3,50 
731-35 5,75 
736-37 1,25 
738-41 49,50 
742-46 4.75 
747-50 4,50 
751-55 3,50 
756-57 1,75 
758-62 3,75 
blok 18 6,75 
764-67 10,50 
768-73 6,50 
blok 19 8,50 
775-79 3,25 

780 4,75 
781 0,60 
782-85 2,00 
786-88X 3.75 
786-90y 5.25 
791-94 2,00 
795-99 2,25 
800-01 1,00 
802 3,25 

803-07 2,00 
808-11 1,25 
blok 20 1,75 
814-18 2,00 
819 0,35 
820-21 1,50 
822 0,35 
823-24 0,60 
825 0,50 
826-30 2,00 
831-32 4,25 
833-35 1,10 
836-40 2,00 
841 0,35 
842 0,35 
843-44 0,95 
845-49 2,00 
850 0,35 
851-52 0,35 
853-57 2,00 
858-61 1,50 
862-65 11,50 
866-69 2,00 
870-73 1,50 
874-77 2,00 
878-86 7,00 
887-90 1,50 
891-94 2,00 
895-99 4,25 
899 2,50 
900-01 1,00 
902-05 2.00 
906-10 2.50 
Voor met vermel
de nummers en 
complete laar
gangen zie onze 
gratis pnislijst 

Onze prijslijst heeft nummering volgens Michel, Yvert en Zumstein 
Bestellingen schnftelijk of per fax. Levenng tegen vooruitbetaling of onder 
rembours. 
Bij bestellingen tot Hfl. 250,- -t- 3,50 verzend-/adm. kosten (rembours + 16,-). 
Boven Hfl. 250,- franco levering. Minimumorder s.v.p. Hfl. 50,-. 
BIJ VOORUITBETALING 5% KORTING! 
Betaling door overmaken naar giro/bankrekening of bijsluiten betaalkaarten/euro
cheques 
KLIPPER 75, 2991 KL BARENDRECHT TELEFAX: 0180-621428 
TELEFOON: 0180-619743 ('s avonds en in het weekend) Geen winkel 
POSTGIRO: 2718493 ABN/AMRO: 50.50.44.978 

(kilo)waar voor uw geld 
grootformaat kwaliteitskilowaar per 100 gram 
Nederland rijke variatie met veel '99 12.50 
Australië met '99 en veel HW 18.00 
Nw. Zeeland met "99 en iets HW 25.00 
Denemarken met'99 en iets HW 15.00 
Noorwegen met '99, HW en boekjeszegels 18.00 
Zweden mei'99 en boekjeszegels 18.00 
BRD 1 met '99 en iets toeslag 15.00 
BRD 2 idem met 1/3 toeslag 25.00 
USA met '99, alleen 32c/33c zegels, prachtig 26.00 
Engeland 1 met '99, greetings en HW 15.00 
Engeland 2 idem 50 % greetings en HW 27.50 
IJsland prachtig met hoge(re) waarden 65.00 
Canada met veel '99. mooie sortering 28.00 

Een uitgebreide lijst sturen wij u op aanvraag toe. 
Spaar nu voor gratis küowaar van uw eigen keuze! 
Spanjersberg Filatelie 
Breestraat 12 D 2311 CR Leiden 
Tel/fax: 071 - 5145332/e-mail: inailto:spanjers@xs4an.nI 
Prijzen zijn incl. porto. Prijswijzigingen voorbehouden. 
Levering na vooruitbetaling op giro 799 8305 

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

Jaarlijks 3 postzegelveilingen 

Inkoop postzegelverzamellngen 
of nalatenschappen 

tegen contante betaling 

Internationaal Postzegelveilinghuis 
GmbH 

Rudolfstrasse 13-17 
60327 Frankfurt/Main 

ZEER GROTE VOORAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 

EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD 

INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 

OUDE ANSICHTKAARTEN. 

Postzegel-en Muntenhandel D e d o b e 
Nieuwstraat Ö1, 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708, Bank 303385952 

mailto:spanjers@xs4an.nI
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Opgaven voor deze rubriek 
in het februarinummer 2000 
(verschijnt begin februari) 
moeten uiterlijk op i januari 
2001 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', Klip

per 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 
■ S t/m II februari 2001: 
Berlijn (Duitsland). Bephila 
2001, tentoonstelling van 
postwaardestukken (Rang 2), 
georganiseerd door de Berli
ner GanzsachenSammler
Verein. Gecombineerd met 
de Berliner Bnefmarkmtage In
ternational en de jeugdwed
strijd Meine Briefmarken. Mes
sehalle bij de Funkturm. Ope
ningstijden: op 8, 9 en IG 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
DürrStrasse 43, D74074 
Heilbronn (Duitsland) of op 
uiuiu).bricfmarkenmesse.de. 
• 24 en 25 maart: 
Beek. AstaPhil, tentoonstel
ling ter gelegenheid van het 
zeventigjarig bestaan van 
postzegelvereniging 'De Phi
latelist'. Asta Cultuurcen
trum, Markt 6. Ca. 100 ka
ders. Openingstijden onbe
kend. Inlichtingen: H. Web
ers, Mergelakker 51, 6181 JE 
EIsloo, telefoon 046
4372897. 
• 10, II en 12 mei: 
Ede. Tentoonstelling (klas
sen 2 en 3 plus Ikader, Open 
Klasse, Jeugd en Propaganda) 
ter gelegenheid van het 55ja
rig bestaan van de afdeling 
Ede van 'De Globe'. Tennis
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 g tot 17 uur. 
InschrijDing sluit op ijanuari 
2001. Inlichtingen: N. van der 
Lee, Arkelstein 12, 6714 AW 
Ede of per email: 
N.uander,Lce(3)hccnet.nl. 
• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Ho^ia 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 
door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan
mark en de Deense handela

renorganisatie. Thema: Buil
ding bridges betujecn people Bel
la Center. Inzendingen in 
drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg
raesvej 134, DK2770 Kastrup 
(Denemarken). 

• 9 t/m 15 juni: 
Brussel (België). Belgica 2001, 
internationale postzegelten
toonstelling onder FlPpatro
naat in het kader van het the
ma '500 jaar Europese poste
rijen'. Organisatie: ProPost. 
Hallen 3,4 en 8 van Brussels 
Expo (Heizelcomplex). Ca. 
3.000 kaders. Uitvoerige in
formatie volgt in de kolom
men van 'Filatelie'. Inlichtin
gen: Belgica 2001, Korte Mi
nimenstraat 2, Biooo Brus
sel (België). 

• 3 , 4 en 5 mei: 
Leek. Noordphila 2002 en Bird
pex4. Nienoordcollege, Wae
zenburglaan 51, g.3016.30 
uur. Inlichtingen: telefoon 
0505034550 (na ig uur) of 
05050ig547. 
• 8 t/m II mei: 
Vaduz (Liechtenstein). 
LIBA02, multilaterale ten
toonstelling, georganiseerd 
door het Liechtensteiner Philate
listenVerband in samenwer
king met het Verband Schujcize
rischer PhilatelistenVereinc. 
Deelname van verzamelaars 
uit Liechtenstein, Duitsland, 
Oostenrijk, Zwitserland en 
Nederland. Ca. 1.800 kaders. 
Locatie nog niet bekend. In
lichtingen: Postfach 532, FL
g4go Vaduz (Liechtenstein). 

RUILDAGEN EN HAN
DELSBEURZEN 
• 6 december: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 0252

I 212080. 
• 9 december: 

! Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321

314305
Haren (On). De Mellens

1 horst, Waterhuizerweg, 10
16. Telefoon 0504og3722. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 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
nigstraat3,10.3015.30. Te
lefoon 0316529241. 
• 10 december: 
Boxtel. Bellevue, Boscheweg 
34,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. Het Trefpunt, Heu
velstraat 8, g.3014.30. Tele
foon 0493691428. 
Echt. VVilIiebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
Harraelen. H.I. Gebouw, 
Prins Willem Alexanderlaan 
1,1116. Telefoon 030
6oi ig i8 . 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 46,1014. Telefoon 
0246413608. 
• 16 december: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla

menstraat70,1016. Tele
foon 02g7325i58. 
Doetinchem. Ketz, Hout
kampstraat 64, 10.3015.30. 
Telefoon 026333265. 
Heeze. De Pompenmaker, 12
17. Telefoon 0402263ig2. 
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 oi823g6440. 
Winschoten. De Klinker, Mr 
D.U. Stikkerlaan 41,1016. 
Telefoon 05g7423692. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 
• 17 december: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
'sGravenhage. Congresge
bouw, Churchillplein 10,10
16. Telefoon 0306o63g44. 
KaalheideKerkrade. De Jr
eets, Kaalheidersteenweg 
105,1417. Telefoon 045
5415088. 
• 18 december: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.3022. Telefoon 024

3974654
• 23 december: 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat 76,13.3016.30. 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
16. Inlichtingen: H. Thyssen, 
Weertersteenweg 119c, 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
mastraat 21,1016. Telefoon 
0529458267. 
Oegstgeest. 't Groot Profijt, 
Boerhaveplein, 1016. Tele
foon 0715175684. 
•28 december: 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0252212080. 
• 29 december: 
Apeldoorn. Kayersheerdt, 
Eerste Wormenseweg 494, 
1016. Telefoon 055
3558600. 
•30 december: 
Hardinxveld. Hervormd Cen
trum, Talmastraatg, 1017. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat i, 1016. Telefoon 038
4216493. 

• 3 januari: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 0252
212080. 
• 6 januari 2001: 
Dieren. Nederlandse Vereniging 
uoor Thematische Filatelie. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 0313415000. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3g9a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Terneuzen. Zuidlandtheater, 
1017. Telefoon 0115618125. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 7 januari 2001: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
04936gi428. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon o7354g8o4g. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerwegi82b, 1013. Telefoon 
0773517700
• 13 januari 2001: 
Dieren. NFVSkandmame. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321
314305. 
Hilversum. De Koepel, Kapit

telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4, 10
16. Telefoon 0235613929 
(na 20 uur). 
MaassluisWest. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12
16. Telefoon 0105916747. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarkt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0302886891. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
• 14 januari: 

Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, 9.3017. Telefoon 
0302886891. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 46,1013. Telefoon 
0246413608. 
• 20 januari 2001: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Barneveld. Veluwehal, Nieu
we Markt 6,1016. Telefoon 
0342412915. 
Delfzijl. Aquariom, Zeebad
weg 3,1016. Telefoon 0596

626213. 
Harderwijk. De Kiekmure, 
Tesselschadelaan/Vondel
laan, 1016. Telefoon 0341

554535
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 
• 21 januari: 
VeghelZuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30
12.30. Telefoon 0413
367786. 
• 22 januari: 
Nijmegen. De Klokketoren, 
Slotemaker de Bruineweg 
272,19.3022. Telefoon 024
3974654. 
•27 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 3,1016. Tele
foon 0235617279. 
Brielle. Zalencentrum, Lan
gestraat76,13.3016.30. Te
lefoon 0181415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,1017. Te
lefoon 0252212080. 
Purmerend. De Doele, Koe
markt 56, 1016. Telefoon 
0299426576. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat 1,1016. Telefoon 038
4216493. 
• 28 januari: 
Brouwhuis. De Zonnesteen, 
Rijnlaan 91, 9.3012.30. Tele
foon 0493691428. 
Diemen. De Schakel, Burge
meester de Kievitstraat 75, 
1016. Telefoon 020
6932064. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 
13.3016.30. Telefoon 0486
474197. 
• 3 februari 2001: 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldi
straat4,1016. Telefoon 
0252411406. 
Nunspeet. De Wheme, Dr. de 
Bouterlaan 5,13.1516.30. 
Telefoon 0341256163. 
Nijverdal. Spoortheater, Pa
rallelweg, 1016. Telefoon 
0548612656. 
Uithoorn. Dienstencentrum, 
Bilderdijkhof 1,1015. Tele
foon 0235643024. 
• 4 februari: 
Asten. Jan van Hoek, Markt 
12, 9.3012.30. Telefoon 
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0493'69H28. 
Heemskerk. De Jansheeren, 
Kerl<weg47,10-17. Telefoon 
0251-241075. 
Schijndel. De Vink, Hoeven-
braaksestraat, 9.30-12.30. 
Telefoon 073-5498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker-
kerweg 182b, 10-13. Telefoon 
077-35I7700-
• 7 februari: 
Noordwijk-Binnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.30-17. Telefoon 0252-
212080. 
• 8 februari: 
Berlijn. Messehalle am Funk
turm, tijden onbekend. 
• 9 februari: 
Berlijn. Messehalle am Funk
turm, tijden onbekend. 
• 10 februari 20C1: 
Berlijn. Messehalle am Funk
turm, tijden onbekend. 
Dronten. De Open Hof, 
13.30-16.30. Telefoon 0321-
314305. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10-
16. Telefoon 023-5613929 
(na 20 uur). 
Maassluis-West. De Ko
ningshof, Uiverlaan 20,12-
16. Telefoon 010-5916747. 
Oosterwolde. De Miente, 
Snellingerdijk 39,10-17. Te
lefoon 0516-441646. 
Zeist. CC Zeist-Kerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,10-16. Te
lefoon 072-5337739. 
• II februari: 
Berlijn. Messehalle am Funk
turm, tijden onbekend. 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.30-13. Telefoon 0411-
673775-
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, g.30-12.30. Telefoon 
0493-691428. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 4-6,10-16. Telefoon 
024-6414855. 

POSrZEGELVEILINGEN 

• 23 en 24 maart 2001: 
Maimö (Zweden). Pre-Haf-
niaveiling. Postiljonen AB, 
P.O. B0X4118, S-20312 
Malmö (Zweden). 
• 19 en 20 oktober: 
Malmo (Zweden). Hafniavei-

ling. Postiljonen AB, P.O. 
Box 4118, S-20312 Malmö 
(Zweden). 

NIEUWE EMISSIES 
Nederland 

2 januari 2001: 
Bijplalae^el. Zegel ter aanvul
ling van niet-opgebruikte 
kortingzegels. Waarde 20 
cent. 
26 januari: 
Honderdjaar KNNV. Postzegel
boekje ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de Konink
lijke Nederlandse Natuurhis
torische Vereniging. Vijf ver
schillende zegels van 80 cent. 
14 maart: 
Land uan herkomst. Velletje van 
tien zegels 'in lijn' met de 
Boekenweek (thema 'Land 
van herI<omst - tussen twee 
culturen'). Tien verschillende 
zegels van 80 cent. 
14 maart: 
Rotterdam Culturele Hoojdstad 
2001. Speciale priorityzegel 
van iio cent. 
3 april: 
VnjuJilligersujerk. Emissie ter 
gelegenheid van het Jaar van 
de Vrijwilliger. Blokje met 
twee zegels van 80 cent. 
3 april: 
Max Euuje. Eerbetoon aan Ne-
derlans enige wereldkam
pioen schaken. Twee zegels 
van 80 cent. 
24 april: 
Zornerzê els. Thema 'Tuinen 
en bloemen in Nederland'. 
Velletje met zes verschillende 
zegels en een mailer met tien
maal drie verschillende ze
gels van 80+40 cent. 
15 mei: 
Kunst uit de negentiende eeuu). 
Emissie, gewijd aan de kunst 
in het laatste decennium van 
de negentiende eeuw. Velletje 
met tien verschillende post
zegels van 80 cent. 
2 juli: 
Eurozegels. Drie boekjes met 
elk vijf dezelfde zegels. 
28 augustus: 
Cartoonzegels. Emissie gewijd 
aan de humoristische teke
ning. 

25 september: 
Verrassingszegel. Blijft nog een 
verrassing. 
Oktober: 
Honderduijftig jaar Nederlandse 
postzegels. Emissie ter promo
tie van Amphilex 2002 en ter 
herdenking van het honderd-
vijftigjarig bestaan van de Ne
derlandse postzegels. Blokje 
met twee zegels. 
Oktober: 
EeuujfeestKVGO. Emissie ter 
gelegenheid van het hon
derdjarig bestaan van het Ko
ninklijk Verbond van Grafi
sche Ondernemingen. Twee 
zegels. 
7 november: 
Kinderpostzegels. Thema, aan
tal zegels en waarden onbe
kend. 
27 november: 
Kortingzegels, Thema, verschij
ningsvormen en waarden on
bekend. 

Aruba 

31 januari: 
Standaardzegels (III). Afbeel
dingen van huisdieren. Waar
den: 5, 30, 50 en 200 cent. 
26 maart: 
Cultuercle zegels. Veertig jaar 
Mascaruba. Waarden: 60 en 
150 cent. 
31 mei: 
Klassieke auto's. Waarden: 25, 
40, 70 en 75 cent. 
6 augustus: 
Standaardzegcls (IV). Schelpen, 
lemen huis, bergkristal, 
goudsmelterij. Waarden 15, 
35,100 en 250 cent. 
9 oktober: 
Wereldpostunie. Samenspraak 
tussen beschavingen. Waarde 
175 cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels. Jaar van de vrij
willigers. Waarden 40H-20, 
60+30 en 100+50 cent. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 
Zeestraat 80-82 
2518 AD 's-Gravenhage 
Telefoon 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 

Fax: 070-3608926 
Internet: ww.muscom.nl 

Openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 10-17 uu') za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 uur; op 25 december en 
I januari gesloten. 

Toegangsprijzen: volwasse
nen f7.50, 65-plussers en 4-
t/m 15-jarigen f6.-, kinderen 
tot en met 3 jaar en houders 
van een Museumjaarkaart of 
Cultureel Jongerenpaspoort 
gratis. 

Permanent te zien: 
• Nederland en de (voormali
ge) Overzeese Rijksdelen 
• Collectie G. Buys: post-
waardestukken Nederlandse 
Overzeese Rijksdelen 
• Postzegels van de landen 
van Europa 
• De Blauwe Mauritius 

Tijdelijke exposities: 
• 'Een kleintje kunst'. De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met onder 
andere een speciale diapre
sentatie over het ontwerppro
ces, een computerprogram
ma voor kinderen en ontwer
pen van nooit uitgegeven 
postzegels. 
• 'Vogels onder de loep', een 
thema-verzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve-
loppen, maximumkaarten, 
luchtposten 
ontwerpen/proeven met het 
thema vogels. De geschiede
nis en ontwikkelingvan het 
thematisch verzamelen. 

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

OPLOSSINGEN VAN DE 
RUBRIEK 'FILAQUIZ' 

Vraag i: 
Het sleuteltje staat op de Ou-
derenzegel van 80+40 c. uit 
1993 (NVPH-nummer 1559). 

Vraag 2: 
De zegels van de tweede 
emissie van Nederland wer
den - overigens vrij geruis
loos - in 1864 geïntrodu
ceerd. 

Vraag 3: 
De prachtige driehoekszegels 
uit 1936 herinneren ons aan 
het 300-jarig bestaan van de 
Utrechtse universiteit. 

SHSiiHS' 
In de laatste maand van 
het jaar kan ik u berich
ten over twee bijzondere 
poststempels. Tot uiter
lijk 31 december 2000 
kunt u correspondentie 
gefrankeerd met geldige 
Nederlandse postzegels 
of automaatstroken zen
den naar de CoUectclub, 
Postbus 30051, 9700 RN 
Groningen. Toezending 
moet geschieden in een 
voldoende gefrankeerde 
omslag en linksboven op 
de voorkant vermeldt u 
het stempel dat u wenst. 

Van 17 tot en met 19 no
vember 2000 werd in 
Oslo de National Stamp Ex-

National Stamp 
Exhibi t ion Oslo 

o 
o 
o 

1 7-19 november 

hibition Oslo 2000 georga
niseerd. Tijdens dit eve
nement gaf PTT een bij
zonder poststempel uit 
met afbeelding van een 
vissersboot op zee, in het 
kielzog gevolgd door een 
vlucht zeemeeuwen die 
een hapje van de vis
vangst proberen mee te 

SAMENSTELLING: 
KEES VERHULST, DEN HAAG 

pikken. Noorwegen, 
maar ook Nederland, vist 
graag op de smakelijke 
kabeljauw. 
Op de omslag moet wor
den vermeld: 'Stempel 
Exhibition Oslo 2000'. 

In Monaco werd van i tot 
en met 3 december een 
bijzonder poststempel 
gebruikt ter gelegenheid 
van de internationale 
postzegeltentoonstelling 
Monaco 2000. Op deze 
beurs werd PTT Post ver
tegenwoordigd door haar 
agent Bolaffi SPA. Mona
co, met name Monte Car
lo, is beroemd om zijn 
jachthaven en casino. Op 

Vraag 4: 
Het was 'vadertje Drees' die 
ter gelegenheid van zijn hon
derdste verjaardag in 1986 
bedacht werd met een Neder
landse postzegel van 55 cent. 

PTT P o s t 
1-3 december 2000 

het stempel zijn een 
speelbord met fiches en 
een plezierjacht afge
beeld. Het bord heeft een 
postzegelkarteling. 

Beide stempels zijn we
derom ontworpen door 
grafisch ontwerper Paul 
Pleijs uit Den Haag. 

Vraag 5: 
Het jaartal '45' op de Bevrij
dingszegel uit 1995 is veran
derd in '44'. 



SAMENSTELLING: CHRISTA VAN HATEREN 
POSTBUS 214, 2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN 

Als in deze rubriek wordt ge
sproken van ajbeelims 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 bi] de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALBANIË 
i7'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
10, 40, 90, 250 L. Resp. bas
ketbal, voetbal, hardlopen, 
wielrennen. 
27'oo. Honderd jaar lucht
schepen. 
Blok met 15, 30, 300 L. Resp. 
LZ I boven Friedrichshafen, 
zeppelin boven Parijs, R34 
boven New York. 
Blok 300 L. Portret Ferdinand 
graaf von Zeppelin (1838
1917). Op rand afbeeldingen 
als zegels hierboven. 

ANDORRA FRANS 
6ii'oo. Europa, gemeen
schappelijk erfgoed. 
3.80 F. (€0.58). Gemetselde 
stenen, Europese sterren. 

o.io, 0.22, 0.30, 0.65 L. Af
beelding dier en horens van 
resp. Capra ibex, Ovis am
mon, Bison bonasus. Bos 
grunniens. 

CYPRUS 
2i i  'oo. Kerstmis 2000. 
10, 25, 30 c. 

K T I I r U i KIBRISCYPRUS 
ÉMÉÉMÉÉAÉÉÉÉMI 

DENEMARKEN 
8ii'oo. De twintigste eeuw, 
IV. 
4., 4.50, 5.25, 5.50 kr. Resp. 
deel titelpagina 'Berlingske 
Tidende' van 3io'72 met 
foto Jens Olaf Krag, minister
president: uitslag referen
dum over toetreding EG; deel 
tekening Bo Bojesen (geb. 
1923): zo zou rector studen
ten kunnen begroeten (1969); 
affiche eerste film 'Olson
Bande' (1968); communicatie 
in 1999: homepage op inter
net Deense post met deel 
frankeerzegel (Yvertnr. 2). 
Blok met de vier 'filmzegels' 
uit de serie. Postzegelboekjes 
met tienmaal 4. en tienmaal 
5.25 kr. Velletje met twintig 
zegels uit de serie. 

I i > ■ ■ jnî iiiiiim<w m HiimmmAtkmék 

BELGIË 
Afbeelding melding 11/766, 
hedendaagse kunst. 

DUITSLAND 
gii'oo. Serie vrouwen uit 
Duitse geschiedenis. 
100, iio Pf (€0.51, 0.56). 
Grethe Weiser (19031970), 
actrice en zangeres; Käte 
Strobel (19071996), politica. 
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864 BULGARIJE 
ig'oo. Nieuwe christelijke 
kerken in Bulgarije. 
0.22, 0.24, 0.50, 0.65, 3., 
5. L. Kerkgebouwen. 
259'oo. Dieren, geacclima
tiseerd in Bulgarije. 

r « T W « W « W « W ^ i W W V ^ i ^ 

ataattéttê» 
gii'oo. Serie 'parlementen 
van deelstaten in Duitsland'; 
landdag'Saarland', 
no Pf Casinogebouw uit 
1866 van Keulse architect 
I.e. RaschdorfF(i823i9i4), 
sinds 1947 zetel Saarlandse 
parlement. 

■■■•■•■■■•■Éii 

gii'oo. Kerstmis 2000; 
toeslagzegels sociale 
zorg; gezamenlijke uit
gifte met Spanje. 

100150,110+50 Pf 
(€0.51+0.26, 0.56+0.26). 
Resp. schilderij 'Geboorte van 
Chrisms' (1403) van Conrad 
von Soest, transparant van 
Christiane Hemmerich: kerst
kribbe, drie koningen, stal. 

gii'oo. Honderdvijfentwin
tigste geboortedag Rainer 
Maria Rilke, dichter (1875
1926). 
iio Pf Boekomslag. 

* 
XMntr3Kana:«urt 
tS7^ 1926 
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gii'oo. Honderdste geboor
tedag Arnold Bode (1900
1977) begon in 1955 met 
overzichtstentoonstellingen 
kunst uit 20ste eeuw: 'docu
menta'. 
iio Pf Portret en beeldmerk 
'documental'. 

amold bode 
1900-1977 i 

FARÖER 
iSg'oo. Frankeerzegels, 
Faröereilanden. 
2., 6.50, 7.50,10. kr. Resp. 
de eilanden Skuvoy, Hestoy, 
Koltur, Nolsoy. 

iSg'oo. Geboorte van 
Christus. 
4.50, 6. kr. Resp. tekst Mi
cha 5:1, Maria in verwach
ting, bloemenrank; tekst Joh. 
1:14, Maria met Kind, bloe
menrank. 

FINLAND 
3ii'oo. Kerst. 
2.50, 3.50 Fm. Resp. 'Tier
napojat' traditioneel Fins 
kersttableau gebaseerd op 
verhaal van drie koningen, 
kerstdecoratie van stro met 
vogel. 
Zegel 3.50 Fm. met aan
hangsel waarvoor eigen af
beeldingen besteld kunnen 
worden. 

ji i 'oo. Automaatzegel; 
fauna. 
2.50, 3., 3.50, 4.80 Fm. 
Rendieren. 

FRANKRIJK 
6ii'oo. De muziekkapel van 
de verliefde paren in Valence 
van Raymond Peynet (1908
1999). 
3.F. (€0.46). 

Pff^f/^^r 046€ 3,00F 

6ii'oo. Fauna, bedreigde 
soorten; gezamenlijke uitgif
te met NieuwZeeland. 

0,79 €5 .20 F 

3., 5.20 F. (€0.46,0.79). 
Resp. Apterys australis, Faico 
naumanni. 
Postzegelboekje met twee
maal de Franse en tweemaal 
de NieuwZeelandse zegels. 

i3ii'oo. RodeKruiszegel, 
eindejaarsfeesten; toeslagze
gel. 
3. + 0.60 F. (€0.55). Houten 
speelgoed: vliegtuigje met 
pakjes. 

i3ii'oo. Beste wensen, ge
lukkig nieuwjaar. 
Tweemaal 3. F. (€0.46). Ijs
kristallen, blaadjes. Bonne 
année; wereldbol met Euro
pa, rode muts, Meilleurs 
voeux. 

i3ii'oo. Derde duizendjarig 
tijdperk. 
3. F. (€0.46). Velletje met 
tien zegels met aanhangsel. 
Enveloppe waarin twee hoof
den en apenstaartje gaan; 
aanhangsel met apenstaartjes 
en 'meilleurs voeux'. 

GIBRALTAR 
i59'oo. 'Wings of Prey', II 
(I: i95'99); gevechtsvlieg
tuigen en roofvogels. 
Twee blokken met driemaal 
30, driemaal 42 p. Resp. 'Gi
braltar' Supermarine Spitfire 
Mk.II, RAF Hawker Hurrica
ne Mk.IIC, RAF 'City of Lin
coln' Avro Lancaster BI3; 
Hieraaetus fasciatus, Falco 
columbarius (m), Falco co
lumbarius (v). 
Drie velletjes met elk vijf pa
ren 30 en 45 p. 
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i59'oo. Frankeerzegel. 
£ 5.. Middeleeuws kasteel 
'Moorish Casde'. 

GROOTBRJTTANNIË 
5i2'oo. 'Sound & Vision'; 
millenniumzegels 2000, XII, 
nrs45,46, 47,48. 
Zegels 2nd, ist, 45, 65 p. 
Resp. 'Ringing in the millen
nium', klokken uit de klok
kengieterij in Loughborough; 
'Year of the artist', oog; 
'Canolfan Mileniwm/ Cardiff 
detail Welse harp; 'TS2K Ta
lent and Skills 2000', tralie
werk van transparant en goud 
waarin figuur omhoog klimt. 

HONGARIJE 
igg'oo. Rehgieuze geschie
denis; kerken II. 
120 Ft. Dohany synagoge in 
Boedapest met op achter
grond roosvenster (gezamen
lijke uitgifte met Israël; mel
ding 11/770). 

9io'oo. Frankeerzegels, an
tieke stoelen III. 
4, 5, 6, 80, 90 Ft. Resp. eiken 
armstoel van Geza Maroti ca. 
1900, stoel van Odon Farago 
{1900), geschilderde houten 
stoel van Marton Kovacs 
(1893), stoel uit periode 1810
1850, rood gelakte stoel met 
stoffen bekleding uit 1928 
van Lajos Kozma. 

. s 

if 
i6io'oo. Kerst 2000. 
26, 34 Ft. Resp. Maria met 
baby Jezus op ezel ontvlucht 
Bethlehem, zakhorloge 
vastgehouden door twee en
geltjes  met wijzer naar 2000 
en afbeelding geboorte 
Christus. 

28, 29 Ft. Resp. sneeuwland
schap met kaars en kerkje, 
kerstboom. 
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ITALIË 
3i7'oo. Serie sport; wereld
kampioenschap wielrennen 
op de baan voor junioren. 
800 L. (€0.41). Fietser op een 
denkbeeldige baan langs we
reldbol, beeldmerk kam
pioenschap. 

ig'oo. Serie sport; XXVII 
Olympische Spelen. 
800,1000 L. (€0.41, 0.52). 
Resp. juichende atieet in 
kleuren olympische ringen 
op achtergrond olympisch 
stadion, beeld 'discuswer
per' op achtergrond opera
gebouw Sydney. 
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49'oo. Komst van het jaar 
2000; oorlog en vrede. 
Blok met tweemaal 800 L. 
(€0.41). Reproducties fres
co's van Taddeo Zuccari 
(15291566) gemaakt tussen 

n » i m n n m n m i 

1560 en 1566 voor Farnesepa
leis in Caprarola; op zegel 
'oorlog' scène waarin Pietro 
Farnese de vijand van Santa 
Romana Chiesa verslaat bij 
Cosa, 'vrede' wordt voorge
steld door deugdzame vrouw; 
op rand vergrote details uit de 
zegels. 

209'oo. Jaar van Fellini 
(19201993). 
800 L. (€0.41). Gestileerde 
wolkenkrabbers, twee hanen 
in rok (geïnspireerd op film 
'Ginger e Fred' (1985) van Fe
derico Fellini). 

WM 
^ 

23g'oo. Dag van de postze
gel. 
800 L. {€0.41). Kind kijkt in 
schoolbank met loep naar 
postzegel, onderwijzer wijst 
op schoolbord met tekst 'W 
de filatelie op school' (W 
komt in Italiaans alleen in 
vreemde woorden voor). 

jog'oo. Honderdste sterf
dag pater Luigi Maria Monti 
(18251900). 
800 L. (€0.41). Portret stich
ter liefdadige congregatie en 
pater bezig met verpleeg
werk. 

PADRE LUIQI MARIA MONTI tU\n 
1825-1900 ?, ^•■B-PUU 
«0,41 _, f , 

309'oo. Tweehonderdvijf
tigste geboortedag Antonio 
SaUeri (17501825). 
4800 L. (€2.48). Portret com
ponist naar steendruk van 
H.E. Winter, ganzenveer met 
muzieknoot, Gsleutel. 

2io'oo. Serie sport; para
lympics, Sydney. 
1500 L. (€0.77). Rolstoelrij
ders bezig met schermen, 
basketbal en atletiek. 

ITALIA 
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GIOCHI PARAOLIMPICI / 
SYDNEY ZOOO X _̂̂  

i4io'oo. Mondiaal jaar van 
de wiskunde. 
800 L. (10.41). Bol in cilinder, 
beeldmerk jaar van de wis
kunde, afbeelding die tegen
woordige wiskunde symboli
seert. 

20io'oo. Vierhonderdste 
sterfdag Giordano Bruno 
(15481600). 
800 L. (€0.41). Afbeelding 
filosoof, handschrift, 
ganzenveer (door zijn 
voorstelling van een 
onemdig heelal werd hij in 
1592 gearresteerd, na zeven 
jaar cel volgde de 
brandstapel). 

25io'oo. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed'; werk van 
Luca della Robbia (1400
1482), beeldhouwer en kera
mist. 
800 L. (€0.41). La Madonna 
detta 'del roseto'. 

A l>l U A IMIHHIA 

26io'oo. Tweehonderdvijf
tig jaar geleden werd 'Ac
cademia Roveretana degli 
Agiati' gesticht. 
800 L. (€0.41). Wapenschild 
academie, zoals op oorkonde 
officiële erkenning uit 1753. 

3ii'oo. Serie 'artistiek en 
cultureel erfgoed'; werk van 
Benvenuto Cellini {1500
1571), beeldhouwer. 
1200 L. (€0.62). Detail van 
bronzen beeld 'Perseus'. 

JERSEY 
24i'oi. Chinese dierenriem: 
jaar van de slang**. 
Blokfi.. Slang met das om 
de hals. 

24i'oo. Maritieme verbin
dingen met Frankrijk, I; hon
derdvijftig jaar geleden tewa
terlating eerste in Jersey ge
bouwde stoomschepen. 
22, 26, 36, 40,45, 65 p. Resp. 
de stoomschepen Rose (1851
i86i),Comete(i856i867), 
Cygne (18941912), Victoria 
(18961918), Attala (1920
1925), Brittany (19331962); 
alle schepen hebben post ver
voerd. 

JOEGOSLAVIË 
2io'oo. Wereldkinderdag; 
'vreugde van Europa'. 
30., 40. Ndin. Kinderteke
ningen van resp. geiten en 
ooievaars. 
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5io'oo. Wereldlerarendag. 
10. Ndin. Hand met pen 
schrijft 'World Teachers' 
day', beeldmerk Unesco*. 

5io'oo. XIII Congres van 
Apislavia, associatie van 
bijenhouderorganisaties in 
Slavische en Centraal
Europese landen. 
10. Ndin. Bloem met bij, 
beeldmerk Apislavia. 

KROATIË 
gg'oo. Dag van de post
zegel. 
Tweemaal 2.30 kn. Tekst '150 
jaar geleden eerste postzegel 
op Kroatisch grondgebied' 
en afbeelding 'g laeuzer' 
Oostenrijk (Yvertnr. 5), auto
matische postsortering 
(SARPP). 

i5g'oo. Olympische Spelen. 
5. kn. Vijf ballen (van 
basketbal, voetbal, handbal, 
waterpolo, tennis) symbool 
voor olympische ringen. 

LIECHTENSTEIN 
4i2'oo. Kerst 2000; kerst
stallen. 
0.80,1.30,1.80 F. Resp. stal 
van wortelhout, oosterse stal, 
stal met figuren van stof. 

4i2'oo. Paddestoelen; II. 
0.90, i.io, 2. F. Resp. 
iWycena adonis, Chalciporus 
amarellus, Hygrocybe 
calyptriformis. 

LITOUWEN 
7io'oo.Tien jaar postzegels 
in onafhankelijk Litouwen. 
i.Lt. 
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2iio'oo. Wapenschilden. 
I., I., 1.30 Lt. Wapen
schilden van resp. Raseiniai, 
Taurage, Utena. 
iiii'oo. Kerstmis en nieuw
jaar. 
I., 1.70 Lt. Besneeuwde 
dorpen. 
25ii'oo. Het grote 
jubileumjaar 2000. 
Blok met viermaal 2. Lt. 
Geboorte Jezus, Jezus kiest 
apostelen, Jezus dood aan 
kruis, opstanding. 
2i2'oo. Litouwen verwel
I<omt derde millennium. 
I. Lt. Wereldbol in cirkel van 
amber. 

MACEDONIË 
56'oo. Internationale dag 
natuurbescherming. 
5 den. Bloem groeit uit 
wereldbol. 
85'oo. Week van het Rode 
Kruis. 
Verplichte toeslagzegel 2.50 
den. in week 8 tot 155. 
Gestileerde figuren. 

MOLDAVIË 
i28'oo. Houten I<erken en 
kloosters op rotsen. 
25 b., 1.50,1.80, 3. L. Resp. 
klooster Tipova, Nicolaas
kerk in Heciul Vechi, kerk bij 
Palanca, klooster Butuceni. 

MONACO 
ii2'oo. Internationale post
zegeltentoonstelling, 
Monaco. 
Blok met tweemaal 20. F. 
(€3.05), ongetand, genum
merd, beperkte uitgifte, sa
men met catalogus tentoon
stelling te koop, tevens toe
gangsbewijs. Monaco vanuit 
de lucht. 

MONACO 
20,OOF j,, 3,05€ 

T J rt i óccrmbrr 100 

OEKRAÏNE 
2i7'oo. Schilderijen van 
Tatjana Pata (18841976). 
Tweemaal 40 k. en tussen

zegel zonder waarde 
(portret). Boeket veld
bloemen {1950), tak met 
bloemen en vogels (1957). 

OOSTENRIJK 
Afbeeldingen melding 
ii;767
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24ii'oo. Tweehonderd jaar 
bescherming door inenting. 
7. S. Kind bij moeder wordt 
door dokter ingeënt terwijl 
broertjes en zusjes toekijken. 
24ii'oo. Vijftig jaar 
Vereniging van Oostenrijkse 
Volkshogescholen. 
7. S. Gebouw 'Urania' in 
Wenen. 
ii2'oo. Kerstmis 2000. 
7. S. Geboorte van Christus 
(detail altaar kerk in 
Ludesch). 

PORTUGAL 
loii'oo. Honderdvijfen
twintigjarig bestaan geografi
sche vereniging, Lissabon. 
85., IOC e. (€0.42, 0.50), 
doorlopend beeld. Resp. 
theodoliet, tekening 
Afrikaanse vrouw, portret 
geograaf, sextant; sextant, 
beeldmerk vereniging, land
kaart, zebra's. 

llllllil̂  
ROEMENIË 
2g9'oo. Paleizen uit Boeka
rest. 
1700, 2200, 2400, 3900 L. 
Resp. paleis van het ministe
rie van landbouw, Cantacuzi
nopaleis (nu museum 'Geor
ge Bnescu'), Grigore Ghica
paleis, Stirbeipaleis (kera
miek en glasmuseum). 
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SLOWAKIJE 
277'oo. Frankeerzegel; stad 
Roznava. 
20. Sk, Uitzichttoren en 
stadswapen. 
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i88'oo. Organisatie voor 
veiligheid en samenwerking 
in Europa (OSCE*) vijfen
twintigjaar. 
4. Sk. Duif in vorm 'E', 1975
2000, Helsinki Slotakte. 

i4g'oo. Historische 
bruggen. 
6. Sk. Houten brug uit 1832 
in Klukava over Hornadrivier. 

SLOVENSKOi 

i49'oo. Serie natuur
bescherming; bessen. 
Blokmetii., 13., 15.Sk. en 

zegel zonder waarde. Resp. 
Rubus idaeus, Fragaria vesca, 
Vaccinium myrtillus, bos
plant; op rand bosplanten. 

SPANJE 
229'oo. Briefwisseling tus
sen scholieren; III (promotie
campagne). 
Twee velletjes met elk twaalf
maal 20 P. Geschiedenis 
Spanje getekend door 
Gallego & Rey, eerste velletje 
gaat van 'de man van 
Atapuerca' tot begin 
5de eeuw, tweede van de 
Visigoten (415) tot 
Ferdinand en Isabella (1479). 

TSJECHIË 
i5ii'oo. Kunstwerken. 
13., 17., 26.Kc. Resp. 
schilderij op hout 'St. Lucas 
de evangehst' (ca. 1365) van 
meester Theodoricus (na 
1320ca. 1370) in kapel van 
het H. Kruis te Karlstein, 
'Simeon met het kind Jezus' 
(na 1725) van Joh. Peter 
Brandl(i668i735), 
'Brunette' (1897) van 
Alfons Mucha (18601939). 

IVWVVV^MVWWVVV«**««««* 
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i5ii'oo. Kerst. 
5. Kc. Kerstkribbe. 

IJSLAND 
gio'oo. Vlinders. 
40., 50. kr. Resp. 
Chloroclysta citrata, 
Cerapteryx graminis. 

gio'oo. Dag van de postzegel, 
honderdvijfentwintig jaar emi
gratie naar NoordAmerika. 



Blok 200.- kr. IJslanders ves
tigen zich bij meer van 
Winnipeg, schilderij van 
Ami Sigurdsson (1884-1970). 

Grimsel, mountainbiker en 
stenen brug en klein kerlqe in 
Biasca. 

1 X \ D \ A M ISl E\D1N0\ 
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ZWITSERLAND 
2i-i i- 'oo. Papieren kerst
decoraties uit Dresden, 
go c. Engel van karton in 
reliëf, gemaakt tussen 
i S / o e n i g i o . 

BUITEN EUROPA 

ARGENTINIË 
i j -g - ' oo . Tweehonderdste 
geboortedag 
Dalmacio Velez Sarsfield 
(1800-1875). 
75 c. Portret, handtekening 
jurist en schrijver Burgerlijk 
Wetboek (1870), 
wapenschild. 

2i-i i- 'oo. Pro Juventute 
toeslagzegels; motieven uit 
kinderboek 'Little Albert' van 
Albert Manser in Appenzell. 
70+35,70+35,90+45, 
go+45 c. Resp. paardenslee 
met Sint Nicolaas en hulp 
'Schmutzli' brengen op 
6 december pakjes naar kin
deren in Appenzell, kinderen 
pratend bij hekje, hardlopen
de jongen onder paraplu met 
hondje, kinderen sleeën van 
heuvel. 

23-g-'oo. Olympische Spelen 
Sydney 2000. 
Viermaal 75 c. Zeilen, hockey, 
volleybal, hoogspringen; 
beeldmerk spelen. 

-HELVETIA 70*3= 
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2i-i i- 'oo. Dag van de post
zegel; Zürich. 
70 c. Thema 'Sechselauten': 
ruiters van het Gilde van de 
Drie Koningen rijden om 
vreugdevuur waar 'Bóögg' 
wordt verbrand, achtergrond 
torens Grossmünster. 

7-io-'oo. Wereldpostzegel-
tentoonstelling Spanje 2000. 
Blok met 25, 75 c. Resp. 
postkoets doorkruist een 
moeras, benoeming Bautista 
en Simon de Tassis als 
'Hostes Mayores de la Corte' 
getekend door Carlos I van 
Spanje (1518); paard geschil
derd doorMarcela Astorga; 
op rand beeldmerk tentoon
stelling, Spaanse postzegel 
(Yvert nr. i) , nooit uitgegeven 
zegel 'Gauchito' (1857), 
stempel Merlino en 
Campanella boodschapdienst. 
7-io-'oo. Paardenrassen. 
Velletje met 25, 25, 50, 50, 
75,75 c. Resp. 'tiroargentino', 
'petiso argentine', 'criolla', 
'caballo peruano de paso', 
'polo argentino', 
'silla argentino'. 

2i-ii-'oo. Frankeerzegels, 
toerisme. 
200, 300 c. Resp. benen met 
wandelschoenen en gebied 

ASCENSION 
i6-io-'oo. Kerst 2000; 
kerstliedjes. 
15,25,40, go p. Resp. 
'I saw three ships', 
'Silent night ' , 
'Away in a manger' , 
'Hark the herald angel sings'. 

AUSTRALIË 
Aanvulling melding io/6gi , 
zestienmaal 45 c : 17-9 Ian 
Thorpe, zwemmen, 400 m 
vrije slag; mannen, zwem
men, 4X100 m vrije slag esta
fette; 18-9 iVlichael Diamond, 
trapschieten; 20-g paardrij
den, samengestelde proef 
(military); Susie O'Neill, 
zwemmen, 200 m vrije slag; 
mannen, zwemmen, 4x200 
m vrije slag estafette; 21-9 
Simon Fairweather, boog
schieten; 22-9 mannen, fiet
sen, koppelkoers; 24-9 
Grant Hackett, zwemmen, 
1500 m vrije slag; vrouwen, 
waterpolo; 26-9 vrouwen, 
beachvoUeybal; Cathy 
Freeman, atletiek, 400 m; 
28-9 Lauren Burns, taekwon-
do, onder 49 kg; 30-9 vrou
wen, hockey; i - io vrouwen, 
zeilen, 470; mannen, zeilen, 
470. 

Van elke zegel dus zeven va
rianten met de tekens: 
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j - io- 'oo. Thema 'maand van 
het postzegel verzamelen': 
ruimte (leven van mensen op 
Mars). 
Zesmaal 45 c. Astronaut, 
ruimtevaartuig, bemanning, 
landingsplaats, landschap 
met overdekte dorpen, robots 
maken staaf zeewier schoon. 
Velletje met doorlopend 
beeld en de zes zegels. 
Zegels met astronaut en land
schap ook als niet-doorlo-
pende zegel. 

lo-io-'oo. Openingsceremo
nie Olympische Spelen 
Sydney 2000. 
45 c. Cathy Freeman met 
olympische toorts, ring van 
vuur tegen een achtergrond 
van vallend water 
i8-io-'oo. Paralympische 
toorts. 
Tweemaal 45 c. met aan
hangsel waarop persoonlijke 
afbeelding mogelijk is. 
Beeldmerk paralympische 
spelen, visueel gehandicapte 
atleet met paralympische 
toorts. 

i - i i - 'oo. Kerst 2000. 
40, 50 c. Kerstlied 'Stille 
nacht': resp. Maria en Kind 
'Sleep in heavenly peace', 
verlichte stal 
'All is calm, all is bright'. 
Velletje met vijf afbeeldingen 
waarvan twee zegels, boekje 
met twintigmaal 40 c. 
80 c. (internationale post). 
Byron Bay, New South Wales, 
'Season's Greetings'. 

BELIZE 
iS-g-'oo. Vijftig jaar 'Peoples 
United Party'. 
10, 25, 60, 75 c , $ I.-. Resp. 
begin partijpolitiek, mensen 
krijgen stemrecht, zelf
bestuur, bouw nieuwe 
hoofdstad Belmopan, 
onafhankelijkheid 
21 september '81. 

BERMUDA 
26-9-'oo. Wenszegels. 
30 ,45 c. 

BHUTAN 
iS-g-'oo. Belangrijke uitvin
dingen laatste honderd jaar 
in medische wereld. 
Velletje met zesmaal 25 nu. 
A. Calmette (tuberculose), 
C. Golgi en S. Ramon y 
Cajal, A. Fleming 
(penicilline), J. Salk (polio), 
C. Barnard (harttrans
plantatie), L. Montagnier 
(aids). 
i8-g-'oo. Honderd jaar mo
derne Olympische Spelen. 
Velletje met zesmaal 25 nu. 
P. de Coubertin, hand die 
stokje doorgeeft (symbool 
voor is te moderne spelen), 
Jesse Owens (4X goud 
ig36), symbolische 
afbeelding bloedbad 
München 1972, luchtfoto 
Sydney, twee jongens met 
t-shirt 'Athene 2004' . 
i8-g-'oo. Ontdekkings
reizigers. 
Twee blokken 100 nu. 
James Cook (i728-i77g), 
Christopher Columbus 
(1451-1506). 
i8-g-'oo. Thomas van Aquino 
(ca. 1224-1274). 
25 nu. Portret. 

BOTSWANA 
2g-9-'oo. Stamhoofden en 
presidenten. 
35 t., I.-, 2.-, 2.50 P. Resp. 
stamhoofden Sebele I van 
Bakwena, Bathoen I van 
Bangwaketse en Khama III 
van Bangwato; Seretse Khama 
(1921-1980, kleinzoon 
Khama III, eerste president 
van ig66-ig8o); 
Ketumile J. Masire 
(president van ig8o-i988); 
Festus G. Mogae (geboren m 
193g, werd in ig88 derde 
president van Botswana). 

BRUNEI 
2-io-'oo. Inheemse flora. 
30, 50, 60 s. Resp. lUfïIesia 
pricei, Rhizanthes lowe. 
Nepenthes rafïlesiana. 

CENTRAALAFRJKAANSE 
REPUBLIEK 
6-2-'97! Inheemse flora. 
Velletje met negenmaal 205 F. 
Bomax costatum, 
Clappertonia ficifolia, 
Canarina abyssinica, 
Kigelia africana, Adenium 
obesum, Oncoba spinosa, 
Orinum ornatum, Gloriosa 
simplex. Strophantus gratus. 
6-2-'97! Secretarisvogel. 
Blok 1500 F. Sagittarius 
serpentarius. 
i3-2-'97! Dieren en 
paddestoelen. 
175, 200, 250, 300, 350, 
450, 500, 600, blok 2000 F. 
Resp. Pandion haliaetus, 
Hypolimnas mis ippus , 
Hongaarse brak, Amanita 
aspera, Pholomachus 
pugnax, Amanita caesarea, 
Morpho port is , Karthuizer 
kat, Bunaea alcinoe; behalve 
zegels hond en kat: 
beeldmerk scouting. 
i8-2-'97l Kater 'Socks ' . 
Velletje met negenmaal 
200 F. Afbeeldingen Socks, 
kat van Bill Clinton, presi
dent Verenigde Staten. 

CHINA (Republiek, Taiwan) 
j- io- 'oo. Aanvulling tweede 
druk antieke Chinese prent. 
NT$ I.-, 3.50,10.-. Vogels. 

3-i i - 'oo. Vierentwintig 
seizoenperiodes (kalender
systeem waarbij de jaarlijkse 
rondgang van de aarde om 
de zon is verdeeld in 24 
periodes, die de veranderin
gen in het weer beschrijven); 
winter. 
Zesmaal NT$ 5.-. 'Begin 
winter ' om gezond en fit te 
blijven: versterkend voedsel 
(blad met pot), 'weinig 
sneeuw' landschap wordt 
wit (tak met sneeuw), 'veel 
sneeuw' in noorden van 
China erg koud in Taiwan 
bergtoppen met sneeuw, 
'winterzonnest i ls tand' 

167 



kortste dag en langste nacht 
 voor Chinezen 'klein 
nieuwjaar'  families eten 
rijstballen als symbool voor 
gaafheid en saamhorigheid, 
'koud' (tak met rijp), 'zeer 
koud' (blokhut); op achter
grond doorlopend beeld van 
besneeuwde bergen. 
8ii'oo. Universiteit van 
Tamkang bestaat vijftig jaar. 
NT$ 5., 25.. Resp. boule
vard met paleislampen en pa
leisachtig schoolgebouw, 
maritiem museum van de 
universiteit (gebouw lijkt op 
boot) en'Scroll Plaza'. 

ii2'oo. Chinees nieuwjaar, 
jaar van de slang**. 
NT$ 3.50,13.. Tekeningen 
van slang. 
Blok met tweemaal de twee 
zegels, postzegelboekje met 
twaalfmaal NT$ 3.50. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i63'99! Afbeeldingen uit 
Handynastie. 
Driemaal 50, driemaal 150 f 
Resp. ploegen, weven, dan
sen, rit met koets, aanslag 
van Jing Ke op keizer 
Qinshihuang, vlucht godin 
Chang'e naar maan. 
84'99! Junkeramiek. 
80,100,150, 200 f Wijn
beker, wijnbeker, urn, vaas. 
i5'99! Frankeerzegels; 
Chinese muur. 
60 f, 10, 20, 50 y. Resp. 
Huanghuatoren, Huama, 
Sanguankoupas, 
Jiayuguanpas. 

DOMINICA 
59'oo. Tachtigste verjaar
dag paus Johannes Paulus II. 
Achtmaal$i.. 

EGYPTE 
ig6'oo. Tiende bijeenkomst 
Gi5landen in Cairo. 
125 P. Beeldmerk 
bijeenkomst en piramides. 
266'oo. Internationale dag 
tegen drugsmisbruik. 
20 P. Doodshoofd, spuit. 
gg'oo. Olympische Spelen, 
Sydney 2000. 
20 P. Kangoeroe met daarin 
beeldmerk Sydney 2000. 

EL SALVADOR 
gio'oo. Dag van de postzegel. 

5.C.Brief komt uit compu
ter en vliegt om wereldbol. 

FILIPIJNEN 
62'oo. Frankeerzegels; pre
sidenten Fihpijnen 1946 tot 
heden. 
Tweemaal 5. P. Manuel A. 
Roxas (19461948), Elpidio 
Quirino (19481953); beide 
met presidentieel zegel. 
mrmmmmmn 
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i96'oo. Frankeerzegels; 
presidenten Fihpijnen 1946 
tot heden. 
Tweemaal 13., tweemaal 15.
P. Resp. Corazon C. Aquino 
(19861992), Fidel V. Ramos 
(19921998), Joseph E. 
Estrada (iggSheden), 
presidentieel zegel. 
37'oo. Frankeerzegels; 
presidenten Fihpijnen 1946 
tot heden. 
Tienmaal 5. P. Presidentieel 
zegel, Joseph E. Estrada 
(1998heden), Fidel V. Ramos 
(19921998), Corazon C. 
Aquino (19861992), 
Ferdinand E. Marcos (1965
1986), Diosdado Macapagal 
(19611965), Carlos P. Garcia 
(19571961), Ramon 
Magsaysay (19531957), 
Elpidio Quirino (19481953), 
Manuel A. Roxas (19461948). 
(■««■■nmffmi 
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48'oo. Frankeerzegels; pre
sidenten Fihpijnen 1946 tot 
heden. 
Tweemaal 10., tweemaal 
11. P. Resp. Ramon Magsay
say (19531957), Carlos P. 
Garcia (19571961),), Diosd
ado Macapagal (19611965), 
Ferdinand E. Marcos 
(19651986). 
i5io'oo. Huis van afgevaar
digden (sinds '87 bestaat het 
congres weer uit senaat en 
huis van afgevaardigden). 
5.P. In vergadering. 

GRENADA 
i5'3"'99' Locomotieven. 
25,35.45.75.90c.,$i., 3., 
4.; vier velletjes met zesmaal 
$ 1.50; vier blokken $ 6.. 
Resp. Grand Trunk Western, 
Louisville & Nashville, Gulf 
Mobile & Ohio, Missouri 
Pacific, RTGwagen, Florida 
East Caost, Kansas 
City Southern, New Haven; 
Burlingtonroute, Texas 
Special, City of Los Angeles, 
Northwestern, Canadian 

National, Rock Island; 
Rio Grande, Erie Lackawanna, 
New York Central, 
Pennsylvania, Milwaukee Road, 
Illinois Central; Western 
Pacific, Union Pacific, 
Chesapeake & Ohio, 
Southern Pacific, Baltimore & 
Ohio, Wabash; TGV, HST, 
TEE, Anconaexpress, XPT, 
APTP; ELD4, Shinkansen, 
Santa Fe, ICE. 

HONGKONG 
22io'oo. Honderd jaar Chi
nese Kamer van koophandel. 
$ 1.30, 2.50, 3.10, 5.. Resp. 
1900 stichting Kamer met 
naam 'Wah Sheung Kung 
Kuk' (straat met riksja), hui
dige en vroeger hoofdkan
toor, uitreiking van hulp
pakketten na de brand in 
'Pak Tin Village' Shamshuipo 
Kowloon in 1953, van 
telraam naar 'high technology'. 
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25ii'oo. 'Hongkong 2001', 
postzegeltentoonstelling in 
februari 2001 metals thema 
'natuur'; IV, fauna. 
Blok met zegel $ 10.. Koraal 
(Zoanthus), op rand witte 
dolfijn met jong, 'butterfly
fish' en zeeanemonen. 

INDONESIË 
3ii2'g9. Afscheid 1999. 
1000 Rp. Dichtgeslagen 
agenda 1999, klok bijna 
twaalfuur. 
Blok met zelfde zegel, zegel 
met aanhangsel voor eigen 
portret. 
ii'oo. Welkom 2000. 
2000 Rp. Kindergezicht, 
'2000', klok even over twaalf 
Blok met zelfde zegel, zegel 
met aanhangsel voor eigen 
portret. 
ii'oo. Serie 'bezoek 
Indonesië', X; jaar van 
technologie. 
500,1000 Rp. Resp. 'remote 
sensoring' satelliet boven zee 
metvissen, plantsysteem op 
watercultuur (paprika's). 

22'oo. Vijftig jaar 
Universiteit van Indonesië. 
500,1000 Rp. Resp. campus 
aan Salemba, universiteits
gebouw uit 1987 aan Depok 
in Jakarta. 

52'oo. Serie 'Indonesische 
sagen', III. 
Vel met twintigmaal 500 Rp. 
Per strook van vijf zegels 
met doorlopend beeld een 
sage: 'Tapaktuan' uit Aceh 
(meisje groeit op bij draken, 
gaat op boot met mensen 
mee, draken veroorzaken 
orkaan, oude man komt te 
hulp, verslaat draken), 
'Batuballah'uit West 
Kalimantan (MakRisah 
verandert in een steen), 
'Sawerigading' uit Zuid 
Sulawesi (Sawerigading wil 
zijn tweelingzuster 
Tanriabeng trouwen, ze ver
zint onmogelijke eisen: een 
boot bouwen van het magi
sche Walenrenghout, met 
toverspreuk viel boom op 
berg, berg splitste in 
tweeën: Bulupoloe), 7 Putri 
Kahyangan uitMolukken 
(zeven engelen zwemmen, 
prins neemt een paar vleu
gels weg, trouwt met de en
gel zonder vleugels, krijgt 
drie kinderen, engel vindt 
haar vleugels terug en ver
trekt, prins op adelaar er 
achteraan, engel wil niet te
rug, geeft kroon mee  nu 
nog te zien op Ternate). 

i3'oo. Serie 'Indonesië 
2000', IV; edelstenen. 
500,1000, 2000 Rp. Resp. 
prehniet, chalcedoon, 
vulkanisch obsidiaan. 
(Mogelijk: aanhangsel met 
eigen afbeelding.) 
Blok 5000 Rp. 'Jasperized' 
kalksteen. 

i33'oo. Figuren uit 
cartoons. 
Vijfmaal 500 Rp. 
'Panji Koming' van Dwi 
Koendoro (vanaf r4io'79), 
'PakTuntung' Basaki 
(233'73), 'MangOhle' 
Sutedjo (1955), 'Pak Bei' 
Masdi Sunardi (6i2'86), 
'I Brewak' GunGun (1981). 

233'oo. Vijftig jaar World 
Meteorological Organization 
(WMO). 
500 Rp. Indonesische archi
pel met isobaren. 

253'oo. Bangkok 2000, 
postzegeltentoonstelling 
voor jeugd en dertiende 
Aziatische internationale 
postzegeltentoonstelling. 
Blok 5000 Rp. Koningsdraak. 

JAPAN 
235'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', X; the
ma's uit de jaren 19451952. 
Tweemaal 50, achtmaal 80 
yen. Resp. 'Astro boy' strip 
van Tezuka Osamu uit 1951, 
idem uit igói, detail omslag 
partimur 'Song of apples' en 
appelboom, deel omslag eerste 
deel komisch boek 'Sazae 
San' door Hasegawa Machiko, 
motief van 35'47 Japanse 
grondwet: moeder met kind 
en parlementsgebouw en ver
sierde trein, Furuhashi 
Hironoshin behaalt in '49 
vier nieuwe wereldrecords 
zwemmen, dr. Yukawa Hideki 
krijgt Nobelprijs natuurkunde, 
begin 'Kohaku Uta Gassen' 
radioprogramma uit '51 (nog 
steeds op radio en tv op 
nieuwjaarsdag), scène uit 
film 'Kimono Na Wa', portret 
Tsuboi Sakae, haar hand
schrift en illustratie omslag 
eerste boek. 

2i6'oo. Top industrielan
den in KyushuOkinawa. 
Tweemaal 80 yen. Op voor
grond bloemen 
('Indian coral bean', 
'crinum', 'plum') en vlinder 
('Ohgomadara'), achter 
blauwe zee. 
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236'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', XI; the
ma's uit de jaren 19531958. 
Tweemaal 50, achtmaal 80 
yen. Resp. in samenhang: 
Tokiotoren (voor radio en tv) 
uit 1958, radio en tvtoestel 
uit 1953, in samenhang: por
tret Kurosawa Akiro tijdens 



opnames voor de film 
'Shichinin No Samurai' 
(1954), portret Rjkidozan 
(sumoworstelaar) en 
kampioensmedaille, scène 
uit wedstrijd van Rjkidozan, 
scène uit film 'GoziUa' 
(1954), zomermode in 
badplaats, portret 
Shotokutaishi (uit 10.000 
yenbiljet uitgegeven in '58, 
ovale zegel). 

A * A * * J M , « A A A * A A * * * 

306'oo. Vijftigjaar 
misdaadpreventie. 
Tweemaal 80 yen. 
Zonnebloemen. 

KOREA NOORD 
277'oo. Helden en wapen
toerusting (19501953). 
60, 80 eh., I. w. Resp. 
Ri Tae Hun (19271950) en 
'76 mm geschut', 
Ko Hyon Bin (19241950) en 
tank 'T34', Paek Ki Rak 
(19281951) en jachtvliegtuig 
'Yak9P'. 

i58'oo. Wereldpostzegel
tentoonstelling 'Indonesia 
2000'. 
Tweemaal 50 eh., blok i. w. 
Overdruk mandarijneend 
(melding 10/693). 
i58'oo. Mineralen. 
30, 60 eh., blok 1.60 w. Resp. 
fluoriet, grafiet, magnesiet. 

i59'oo. Olympische Spelen. 
80 eh., 1.20, 2. w. Triatlon 
resp. zwemmen, fietsen, 
hardlopen. 

279'oo. Berg 'Myohyang'. 
40,40 eh., 1.20 w. Resp. 
Sanjuwaterval, rots Inho, 
Sangwonvallei. 
25io'oo. Vijftig jaar geleden 
l<wamen de 'Chinese People's 
Volunteers (CPV)'bij de 
Koreaanse oorlog. 
30 ch. Soldaatvan Koreaanse 
volksleger met soldaat van 
CPV, allebei met geweer, 
notenbalk met muziek CPV
lied. 

5ii'oo. Bloemen rond de 
bergPaektu. 
30, 50, 70 ch. Resp. Aquilegia 
oxysepala. Lychnis fiilgens. 
Prunella vulgaris. 

LESOTHO 
i5io'g8! Internationaal 
jaar van de oceanen; vissen. 
I., I., I., I., 1.50,1.50, 
1.50,1.50, 2., 2., 2., 2., 
3., 4., 5., 6., 7. M, Resp. 
Capoeta tetrazona, Gadus 
morrhua, Sebastes serri
ceps, Sphaeroides spengleri. 
Terranatos dolichopterus, 
Aphyosemion christyi, Botia 
macrocantha, Monacanthus 
ciliatus, Betta smaragdina, 
Prionotus tribulus, Torpedo 
California, Salvelinus 
fontinalis, Lienardella 
fasciata, Arusetta asfiar, 
Lactophrys bicaudalis, 
Anarrichthys ocellatus, 
Centropyge argi. 
Vier velletjes met achtmaal 
2. M. Xiphophorus 
variatus, Toxates jaculator, 
Chitala ornata, Synodontis 
angelicus, Osteoglossum 
ferreirai, Scatophagus 
argus, Pelviachromis 
pulcher, Aphiosemion 
occidentale; Lepomis 
macrochirus, Nematelestris 
decora, Plectorhynchus 
chaetodonoides, Coris 
ft)rmosa, Centropyge 
bicolor, Aspidontus 
taeniatus, Synchiropus 
splendidus, Paracanthurus 
hepatus; Amphiprion 
ocellaris, Sciaenops 
ocellatus, Macaira 
nigricans, Thunnus 
albacares, Sphyraena 
barracuda, Morone saxatilis, 
Carcharodon carcharias, 
Trachinotus carolinus; 
Lepomis macrochirus, 
Thymallus arcticus, 
Theragra chalcogramma, 
Salmo trutta, Salrao salar, 
Esox lucius, Micropterus 
salmoides, Salmo gairdneri. 
Viermaal blok 12.F. 
Heterodontus fi'ancisci, 
Oncorhynchus sp., 
Pseudopleuronectes 
americanus, Cyprinus 
carpio. 
3iio'98! Een jaar na de kro
ning van koning Letsie III. 
Strook met driemaal i. M. 
Kroning Letsie III (eerder 
koningvan iggo1994). 
23ii'g8! Frankeerzegels; 
bloemen, 
o.10, 0.15, 0.20, 0.40, 0.50, 

0.60, 0.70, 0.80 ,1 .  , 2., 
2.50, 3., 4.50, 5., 6., 
10. M. Resp. Pelargonium 
sidoides, Aponogeton 
ranuncuHflorus, Sebaea 
leiostyla, Sebaea grandis, 
Satyrium neglectum, 
Massonia jasminiflora, 
Ajuga ophrydis, Nemesia 
fruticans. Aloe bromii, 
Wahlenbergia androsacea, 
Phygelius capensis, 
Dianthus basuticus, 
Rhodohypoxis baurii, 
Turbina oblongata. Hibiscus 
microcarpus. Lobelia erinus 
en Moraea stricta. 
i85'9g! Honden. 
0.70,1., 2., 4.50 M. Resp. 
akita inu, 'kanaanhond', 
'eskimohond', Noorse 
elandhond. 
Twee velletjes met zesmaal 
2. iVl. Siciliaanse brak, 
Afghaanse windhond, Finse 
spits. Dalmatische hond, 
basset, sharpei, boxer, 
Catalaanse herdershond, 
king Charles spaniel, 
greyhound, keeshond, 
bearded collie. 
Tweemaal blok 8. M. Barsoi, 
langharige Schotse herder. 
ig'oo. Klassieke auto's. 
Twee velletjes met zesmaal 
3. M. Cadillac Eldorado 
Seville, Citroen DS, Zephir 
Zodiac MKII, MGTHE TF, 
Porche 356, Ford Thunder
bird; Cisitalia 202 Coupe, 
Dodge Viper, TVR Vixen SI, 
Lotus 7, Ferrari 275 GTB/4, 
PegasusTouring Spider. 
Twee velletjes met zesmaal 
4.M. Fiat Type O, Stutz 
Bearcat, Leyat, Benz uit 
1886, Isotta Fraschini Type 
8A, Markus 1887; Morris Mi
nor, HispanoSuizaType 68, 
MG TC, Morgan 4/4, 
Jaguar Xki20, 
Triumph 1800/2000 Roadster. 
Vier blokken 15. M. AC 
ACE, Morris Minor 1000, 
Ferrari F40, Bersey 
elektrische taxi 1896. 

MACAU 
jog'oo. Datum melding 
7/518. 
9io'oo. Hedendaagse 
beeldhouwwerken. 
$ I., 2., 3., 4., blok 10.. 

ijg'oo. Vogels. 
0.15, 0.25, 0.30, i.Rf. 
Resp. Gygis alba, 
Sula leucogaster, 
Todirhamphus chloris, 
Himantopus himantopus. 
Twee velletjes met zesmaal 
10 Rf Resp. Todirhamphus 
chloris, Turdus 
poliocephalus, 
Phaethon rubricauda, 
Falco peregrinus, 
Nycticorax nycticorax, 
Casmerodius alba; Frigata 
minor, Anous stolidus. 
Sterna hirundo, Sula sula, 
Sterna fuscata, 
Phaethon lepturas. 
Velletje zesmaal 13 Rf 
Charadrius hiaticula, 
Arenaria interpres, 
Esacus magnorostris, 
Pluvialis squatarola, 
Dromas ardeola, 
Numenius arquata. 
Twee blokken 25 Rf 
Phalacrocorax carbo, 
Bubulcus ibis. 

MARSHALLEILANDEN 
i4g'oo. Vlinders. 
Velletje met twaalfmaal 60 c. 
Celastrina argiolus, Papilio 
machaon, 'clouded yellow 
butterfly', Aglais urticae, 
Libythea celtis, Lampides 
boeticus, Vacciniina 
optilete, Coenonympha 
pamphilus, Agrodiaetus 
coelestinus, Hypodryas 
iduna, Maculinea arion, 
Danaus plexippus. 
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3io'oo. Tien jaar sinds 
Duitse eenwording. 
33 c. Veel mensen bij 
Brandenburger Tor in 
Berlijn, Duitse vlag, kaart 
Duitsland. 

MALDIVEN 
ig'oo. Honderdvijfenzeven
tig jaar spoorwegen. 
Tweemaal 10 Rf. Locomotief 
no. I van George Stephenson, 
'Puffing Billy' van William 
Hedley. 
ijg'oo. Vijfentwintig jaar 
geleden ApolloSoyuzproject. 
Driemaal 13 Rf, blok 25 Rf. 
Apollo 18 en Soyuz 19. 
ijg'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
Viermaal 10 Rf. Suzanne 
Lenglen uit Frankrijk, tennis, 
ig20; schermen; verspringen; 
luchtfoto olympisch stadion 
Tokio (1964), Japanse vlag. 
igg'oo. Honderd jaar 
zeppelin. 
Driemaal 13 Rf., blok 25 Rf. 
Resp. LZ127 (ig28), LZ127 
(ig38), LZg (1911); LZ88 
(1918). 

i2io'oo. Onderzeeërs. 
Viermaal 33 c. USS S44 
(i925),USSGato(i94i), 
USS Wyoming (1996), 
USS Cheyenne (1997). 

Blok met viermaal 3.  F. 
(€0.46). Cassis cornuta, 
Charonia tritonis, 
Cyraecassis rufa, Cyprae 
mauritania en Cyprae tigris. 

28io'oo. Zéna M. Déré 
(19171999). 
3.F. 

MICRONESIË 
4io'9g. Eeuwwisseling II, 
belangrijke gebeurtenissen 
(11001150). 
Velletje met zeventienmaal 
20 c. Dood keizer Hendrik IV 
(1106), Taira en Minamoto
krijgers straffen strijdende 
monniken uit 
Enryakujikloosters (1108), 
stichting Johannieterorde 
(1113), zoon koning Hendrik I 
van Engeland verdrinkt 
(1120), Concordaat van 
Worms maakt eind aan 
investituurstrijd (1122), 
dood van de Perzische 
wiskundige en dichter 
Umar Khayyam (1126), dood 
hertog Willem IX van 
Aquitaniè (1127), Roger II 
wordt tot koning van Sicilië 
gekroond (1150), begin 
burgeroorlog Engeland 
(1135), geboorte joodse 
filosoof Moses Maimonides 
(1138), kerk veroordeelt 
Franse filosoof en theoloog 
Peter Abalard (1140), Franse 
en Duitse kruisridders 
worden bij Damascus 
verslagen (1148), ondergang 
van Mexicaanse stad Tula 
(11501160), voltooiing 
Cambodjaanse Angkor 
Vattempel (1150), opkomst 
koninkrijk Chimu Peru 
(11501160), Japanse 
boeddhisten monnik Honen 
wordt kluizenaar (1150). 
22ii'9g. Klederdrachten. 
Velletje met twintigmaal 
33 c. (doorlopend beeld). 
Franse prinsessenjurk 
(19001910), werktuigen, 
kleding Afrikaanse 

8(9 
MAYOTTE 
25g'oo. Beschermde 
schelpdieren. 

Massaikrijger, Franse 
renaissance, prinsessenjurk, 
huwelijksdracht Micronesië, 



Massaikleding, renaissance, 
prinsessenjurk, huwelijks
dracht Micronesië, Massai
kleding voor vrouwen, 
renaissance, prinsessenjurk, 
huwelijksdracht Micronesië, 
Japans kostuum Kabuki
theater, paspop, scharen 
(i8de eeuw), Japanse stof, 
Japans kostuum Kabuki
theater, strijkijzers (i8de 
eeuw). 
ii2'9g. Kerst; schilderijen 
van Anthonis van Dijck 
(15991641). 
33, 60 c, $ 2.. Heilige familie 
met Johannes de Doper, 
Maria met Kind, Maria met 
Kind en twee mannen met 
geschenken. Blok $ 2.. 
9i2'99. Honderd jaar 
vliegtuigen. 
Velletje met vijftien zegels en 
vijftien aanhangsels. Flyer I 
(1903), BleriotXI (1909), 
Fokker D VII (1917/18), 
Dornier Komet I (1925), 
Ryan NYP (1927), Mitsubishi 
A6M (1940), BoeingB29 
Superfortress (1943), Messer
schmitt 262A (1944), Bell XI 
(1947), MikojanGurewitsch 
MiG19 {1952), Lockheed U2 
(1956), Boeing 707 (i960), 
Concorde (1969), McDonnell 
Douglas DCio (1970), 
Northrop B2 Spirit (1993). 
Tweemaal blok $ 2.. Vlieg
boot Dornier DO X (1929), 
Lockheed P38 Lightning 
(1939)
5i'oo. Orchideeën. 
Drie velletjes met zesmaal 33 
c. Oncidium obryzatum, 
Oncidium phalaenopsis, 
Oncidium pulvinatum, 
Paphiopedilum armeniacum, 
Paphiopedilum dayanum, 
Paphiopedilum druryi; 
Esmeralda clarkei, Gomesa 
crispa, Masdevallia 
elephanticeps, Maxillaria 
variabilis, Mitoniopsis roezlii, 
Oncidium cavendishianum; 
Baptistonia echinata, 
Bulbophyllum lobbii, 
Cattleya bicolor, Cischweinfia 
dasyandra, Cochleanthes 
discolor, Dendrobium 
bellatulum. 
Tweemaal blok $ i.. 
Ticoglossum oerstedii, 
Paphiopedilum 
hirsutissimum. 

i8i'oo. Bekende personen 
=. uit de 20ste eeuw. 
° Velletje met twaalfmaal 33 c. 
<. Martin Luther King (1929
« 1968), Albert Schweitzer 
^ (19751965), paus Johannes 
3E Paulus II, Sarvapalli 
^ Radhakrishnan (18881975), 
^ Toyohiko Kagawa (18881960), 
■̂  Mahatma Gandhi (1869
— 1948), moeder Teresa (1910
^ 1997), Khyentse Rinpoche 
< (Tibetaans hoogwaardig
Zi heidsbekleder), Desmond 

Tutu, Chiara Lubich, dalai 

8J U lama Tenzin Gyatso, 
/ W Abraham Heschel (19071972); 

zie volgende kolom. 

52'oo. Chinese dierenriem: 
jaar van de draak**. 
Blok $ 2.. Draak. 

282'oo. vlinders. 
Velletjes met zesmaal 20 en 
zesmaal 55 c. Salamis par
hassus, Morpho rhetenor, 
Danaus plexippus, Phyciodes 
actinote, Idea leucone, 
Actinote negra sobrina; 
Graphium sarpedon, Papillo 
machaon, Ornithoptera 
priamus, Ornithoptera 
chimaera, Graphium 
antiphates, Pachiopta 
aristolochiae. 
Driemaal blok $ 2.. Anthene 
sylvanus, Hamadryas 
amphinome, Colias croceus. 
i33'oo. Eeuwwisseling III, 
belangrijke gebeurtenissen 
(19201929). 
Velletje met zeventienmaal 
20 c. Mahatma Gandhi leidt 
geweldloze onafhankelijk
heidsbeweging in India 
(1920), internationale Dada
Messe in Berlijn (1920), 
vrouwenkiesrecht in V.S. 
(1920), gerechtszaak Sacco 
en Vanzetti (1921), Herman 
Rorschach ontwikkelt psy
chologischdiagnostische 
methode (1921), George W. 
Watson sticht computerbe
drijf IBM (1924), eerste 
kleinbeeldcamera Leica 
(1935), proces over evolutie
leer tegen John Scopes 
(1925), eerste solovlucht 
over Atlantische Oceaan 
door Charles Lindbergh 
(1927), George Lemaitre pu
bliceert theorie van uitdijend 
heelal (1927), TjiangK'aisjek 
leider China (1927), Werner 
Heisenberg formuleert 
onzekerheidsrelatie in de 
kwantummechanica (1927), 
Alexander Fleming ontdekt 
peniciUine (1928), Hirohito 
tot keizer van Japan 
gekroond (1928), beurskrach 
op 'zwarte donderdag' 
(1929), eerste vlucht rond de 
wereld met vliegtuig (1924), 
Erich Maria Remarque pu
bliceert 'lm Westen nichts 
neues' (1929). 
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MONGOLIË 
i22'oo. John F. Kennedy jr. 
(19601999). 
3.T. Portret. 

NEDERJ.ANDSE ANTILLEN 
25io'oo. Voor het kind 
2000, toeslagzegels. 
40H5, 75^25,110445, 
225noo c. Resp. kind reikt 
naar sterren en maan, 
kinderen met computers 
(gaan via internet ruimte in), 
kinderen spelen met zeil
bootje bij water (schone 
energie, mooie natuur), 
kinderen bij landkaart 
(grenzen vervagen, een 
wereldgemeenschap). 

NEVIS 
4i'oo. Eeuviwisseling; 
vakantieplaatsen. 
Blok met viermaal 30 c. 
Vakantiedorp, palmenstrand, 
golfbaan, strandwandeling. 
i8'oo. Gedenkdagen en 
gebeurtenissen in 2000. 
Honderd jaar geleden eerste 
zeppelinvlucht. Blok met 
driemaal $ 3., blok $ 5.. 
LZ129 Hindenberg (1929), 
LZi (1900), LZii Viktoria 
Luise, LZ127 Graf Zeppelin 
(1928). 
Honderdvijfenzeventig jaar 
geleden eerste spoorlijn 
(DarlingtonStockton). Blok 
met tweemaal $ 3.. Locomo
tief no. I van George 
Stephenson in 1825, origine
le tekening stoomlocomotief 
Trevithick uit 1804. 
Olympische Spelen Sydney. 
Blok met viermaal $ 2.. 

i Gisela Mauermeyer, discus
werpen, 1936; brug met 
ongelijke leggers; paarden
rennen bij de antieke Griekse 
olympiades; luchtfoto 
Wembleystadion in Londen. 
Albert Einstein (Time Maga
zines 'man van de eeuw'). 
Blok met driemaal $ 2.. Por
tretten van Einstein (1879
1955) publiceerde in 1905 
relativiteitstheorie. 
Vijftig jaar Berlijns filmfestival. 
Velletje met zesmaal $ 1.60, 
blok $ 5.. Scènes uit films 
die gouden of zilveren Bear 
Award wonnen: 'Rani Radovi', 
Joegoslavië, 1969; 'Salvatore 
Giuliano', Italië, 1962; 
'Schonzeit fur Fuchse, Duits
land, 1966; 'Disparate 
Characters', USA, 1971; 
'Le chat', Frankrijk 1971; 
'Tabejad Bijad', Iran, 1974; 
'Komissar', Sovjetunie, 1988. 
Honderdste Cricket Test 
Match op Lords Ground. 
$2., 3., blok $5.. Resp. 
Derek Parry, Keith Arthurton, 
foto Lords Ground. 
Onderzoek naar Mars. Twee 
velletjes met zesmaal $ 1.60, 
Tweemaal blok $ 5.. Mars IV, 
Mars Water, Mars i. Viking, 
Mariner 7, Mars Surveyor,, 
Mariner, Mars 3, Mariner IV, 
Planet B, Mars Express Lander, 
Mars Express; Mars Observer, 
Mars Climate Orbiter. 
Tweehonderdvijftigste sterf
dag Johann Sebastian Bach 
(16851750). Blok $ 5.. Por
tret componist. 
i48'oo. Tweede Caribische 
congres van bijenhouders. 
Blok$ 6.. Honingraat met 
koningin en werkbijen, 
honingslinger; op rand bijen, 
attributen. 

NICARAGUA 
238'oo. Vogels. 
5., 7.50, IC, 12.50 Cd. 
Resp. Cotinga amabilis, 
Galbula ruficauda, Guiraca 
caerulea, Momotus momota. 
Velletje met tienmaal 3. Cd. 
Ara macao, Amazona 
ochrocephala, Chloroceryle 
americana, Archilochus 
colubris, Pharomachrus 
mocinno, Ramphastos 

salfiiratus, Coereba flaveola, 
Piculus rubiginosus, Passerina 
ciris, Busarellus nigricoUis. 
Twee blokken 25. Cd. 
Aulacorhynchus prasinus, 
Megaceryle alcyon. 

NIEUWCALEDONIË 
i5g'oo. Olympische Spelen 
2000. 
10, 30, 80,100 F. Resp. boog
schieten, boksen, wielren
nen, schermen; olympische 
ringen. 

25io'oo. Bibliotheek 
Bernheim. 
500 F. 

NIEUWZEELAND 
2io'oo. Frankeerzegels; 
landschappen. 
90 c., $ 1.30. Resp. 
'Rangitoto Island' in de Golf 
van Hauraki, 'Lake Camp' in 
wintertooi. 
5io'oo. Poppen en beren; 
toeslag gezondheidskampen 
voor kinderen. 
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40H5, 8045 c, $ i.io, 1.20, 
1.50,1.80. Resp. witte mohair 
beer, Franse porseleinen en 
Amerikaanse houten pop, 
'Chadvalley'beer, porselei
nen pop, grote en kleine 
beer, aankleedpop en klein 
beertje. 
40 c. ook zelfklevend, zes ze
gels in doorlopend beeld, 
blok met 40 en 80 c. 

5io'oo. Canpex 2000, 
nationale postzegeltentoon
stelling. 
Blok met eerder uitgegeven 
(77'oo) landschapsweer
spiegelingen 40c. en $1.80. 

NIGER 
288'97! Geschiedenis van 
de ruimtevaart. 
Velletjes met achtmaal 375, 
450 F.; twee blokken 2000 F., 
blok met tweemaal 2000 F. 
Resp. John Glenn met 
Mercuryruimtecapsule, 
ruimtevaartuig 'Cassini
Huygens', hond Laika en 
Spoetnik 2, Walenüna 
Tereschkowa en Wostok 4, 
Edward White en Gemini 4, 
Aleksej Leonow en Woschod 2, 
Luna 9, koppeUngvan 
Gemini en Agema; Skylab, 
Pioneer 13 en Venus 2, Giotto 
en komeet Halley, koppeling 

Apolloi8enSojusi9, 
Mariner 10, Viking i. Venera 11, 
Surveyor i; Y. Gagarin met 
Sergej Koroljow en AD 107, 
John F. Kennedy met 
N. Armstrong en Samrn V.; 
zelfde zegels als blokken. 
288'g7! Honderdvijftig jaar 
spoorwegen in Zwitserland. 
Blok met viermaal 400 F, 
blok 1500 F. Resp. krokodil
locomotief Gotthardbaan, 
'RE460', 'Rode schicht', 
Brötlibaan, 'RE 4/4II11349' 
met beeldmerk Seethalbaan. 
24i2'g7! Amerikaanse 
filmacteurs. 
Velletje met negenmaal 300 
F. Eddie Murphy, Elizabeth 
Taylor, Bruce Willis, James 
Dean, Clint Eastwood, Elvis 
Presley, Michelle Pfeiffer, 
Marilyn Monroe, 
Robert Redford. 
24i2'g7! Dood van prinses 
Diana. 
Velletjes met negenmaal 250, 
300 F., blokken 1500, 2000 F. 
Portretten. 

PALAU 
ig'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
Twee velletjes met viermaal 
$0.55, blok. Portretten. 

PARAGUAY 
iSg'oo. Brandweer. 
100, 200,1500,1600 Gs. 
Resp. Blussen van brand bij 
directie postzegels op 
II januari 2000 door beroeps
brandweer, beroepsbrand
weerman in paradeuniform 
en beeldmerk politie, vrijwil
lige brandweer blust brand in 
hoofdstad, brandweerwagen 
AB12 en vrijwillige brand
weer in uniform. 

Qombcros del li:^ 
Paraguay  f l 
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5io'oo. Wegen voor 
economische ontwikkeling. 
500, 3000 Gs. Resp. 
asfaltering traject San 
Bernardino  Altos met Rosa 
banksiae, asfaltering en 
verdubbeling van de weg 
Caaguazu  Ciudad del 
Este  weg VII met Calliandra 
brevicaulis. 

POLYNESIË 
3io'oo. Traditioneel 
handwerk. 
Tweemaal 85 F. Gevlochten 
waaiers, gevlochten hoed. 

gii'oo. Jaar van 
polynesische talen; 
'Hitimano'. 

' o 



120 F. Twee gestileerde 
figuren in gesprek. 

SINGAPORE 
77'oo. Stampin' the future, 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen door kinderen. 
60 c , $1., 2., zonder waar
deaanduiding (lokale post). 
I?.esp. wereldbol en steden in 
de ruimte, kind speelt 
computerspelletjes terwijl 
robot eten brengt, ruimte
schepen met gebouwen en 
vliegende bussen, infra
structuur voor in de ruimte 
levende mensen. 

ii8'oo. 'Carefornature'; 
moerasleven. 
Samenhangend blok met 
tweemaal $1. en twee zegels 
zonder waardeaanduiding 
(lokaal). Resp. Todirhamphus 
chloris, Ucavocans, Toxotes 
jaculatrix, Lutrogale 
perspicillata. 
i59'oo. Olympische Spelen, 
Sydney 2000. 
60 c, $ I., 2., zonder waar
deaanduiding (lokaal). Resp. 
silhouet met daarin foto van 
discuswerpen en badminton, 
turnen en voetbal, ringen en 
tafeltennis, hoogspringen en 
zwemmen; beeldmerk Syd
ney 2000. 

^ • ■  f 
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iiio'oo. Feesten. 
Viermaal 30 c. (ruitvormig), 
en viermaal zonder waarde
aanduiding (lokale post). 
Resp. 'Hari Raya Puasa Adil
fitri' (islam, afsluiting rama
dan), Chinees nieuwjaar 
(feest duurt 15 dagen), 'Dee
pavali' (hindoefeestvan licht 
over duisternis en goed bo
ven kwaad), kerstmis (ge
boorte van Christus). 

iliHII 
r~%j 
fps ( ? l 

mB 
ST. PIERRJE ET JMIQUELON 
gio'oo. 'Salines' in november. 
15.50 + 3. F. Strandhuisjes 
met bootjes, achtergrond 
dorpje. 
9io'oo. 'L'Inger'. 
5.40 F. Zeilschip. 

ST. VINCENT 
5g'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
$ 1.40. Portret. 
i6io'oo. Oorlogen uit de 
2oste eeuw. 
Twee velletjes met achtmaal 
$1.. Explosie USS Shaw 
Pearl JJarbor 1941, B24 
Liberators raken olievelden 
in Roemenie 1943, Sovjet 
T34 tanks op weg naar 
Berlijn 1945, USS New Jersey 
BB62 NoordKorea 1951, 
USAF F86 Sabre boven 
NoordKorea 1951, 
USS Enterprise CVNÖ5 bij 
IndoChina, B52 Vietnam 
1972, troepen aan boord M113 
APC 1967; F4 Phantoms van 
Israël 1967, T72 tanks van 
Egyptische leger, 
SurfacetoAir Missile (SAM) 
buiten Cairo 1973, Israeliti
sche M48 tanks 1973, 
HMS Hermes op weg naar 
Falklandeilanden 1982, 
AV8 Harders 1982, S 
Si ScudB 1990, US MiAi 
Abrams tanks golfoorlog 1990. 
Twee blokken $ 5.. Koude 
Oorlog 19451989, Jom 
Kippoeroorlog 1973. 
i6io'oo. Muziek; blues. 
Twee velletjes met zesmaal 
$ 1.40. Ida Cox, Lonnie 
Johnson. Muddy Waters, 
TBone Walker, Howhn' 
Wolf, Sister Rosetta Thorpe; 
Bessie Smith, Willie Dixon, 
Gertrude Rainey, W.C. Handy, 
Leadbelly, Big Bill Broonzy. 
Twee blokken $ 5.. Billie 
Holiday, Robert Johnson. 

SUDAN 
i3'oo. Honderdvijfentwin
tig jaar UPU*. 
75,100,150 D. Driemaal zelf
de afbeelding: kamelen, 
stadspoort, beeldmerk UPU*. 

TANZANIA 
Zonder datum. Activiteiten 
van 'World Vision' (interna
tionale organisatie werkt 
voor armen en onderdrukten) 
in Tanzania. 
200, 600, 800,1000 Sh. Resp. 
kinderen met potten drink
water op hoofd, gezin met 
pan voedsel, verpleegster 
weegt kindje, kind met boek 
en familie. 

TOGO 
59'oo. Albert Einstein 
(18791955) en Mau 
Tsetoeng (18931976). 
Twee velletjes met achtmaal 
290 F. Fotomozaïeken. 
8g'oo. Treinen en schepen. 
Vier velletjes met zesmaal 
425 F. Stoomlocomotief van 
Richard Trevithick (1804), 
'Adler' van Robert 
Stephenson (1835), 
'The Continent' 
Thomas Russell Crampton 
(1852), locomotief 442 
(1894), 'Ivatt' (1898), 440 
'City of Truro' (1904); 482 
(1925), 464 (1937), 
'Duchess' (1938), 
'Twentieth Century' (1938), 
'J'class 484 (1939), 

Standard 5100 
'Evening Star' (1960); 
Vikingschip 'Knaar' (ca. 1000), 
'Cog' (ca. 1380), Spaanse 
caravel (ca. 1500), 
'Henri Grace a Dieu' (1514), 
ark 'Royal' (1588), Neder
landse 'Hooker' (ca. 1670); 
HMS 'Victory' (1805), 
HMS 'Warrior' (1861), 
'Cutty Sark'(1869), 
USS 'Olympia' (1892), 
'Empress of Canada' (1928), 
'James Clark Ross' {1990). 
Vier blokken 1800 F. 
TVG Atlantic (1989), 
Eurostar (1994), Brits 
poolonderzoekschip 
'Discovery' (igoi), veerboot 
'Sea Cat' (1990). 

TRINIDAD EN TOBAGO 
23io'oo. Nationaal 
postcentrum. 
$ 3., 10.. Afbeeldingen van 
nieuwe gebouw voor post
sortering. 

VANUATU 
Afbeelding melding 11/773. 

M WEM 
VANUATU 

m 
iplH i | 90 \ 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
2io'oo. Vijftig jaar World 
Meteorological Organization 
(WMO). 
50, 250 fils. Landkaart met 
barometer, gedetailleerde 
landkaart met wijzer van 
barometer. 

■ ■■«■■■VW«««« 

VERENIGDE STATEN 
i8io'oo. Het Witte Huis. 
33 c. Presidentshuis in de 
sneeuw; 1792 eerste steen 
gelegd, in 1800 was 
John Adams, tweede 
president, de eerste bewoner. 
24io'oo. Hollywood legen
des, VI; Edward G. Robinson, 

geboren in Roemenie als 
Emanuel Goldenberg (1893

1973)
33 c. Publiciteitsfoto van 
Warner Bros. film 'Five Star 
Final' (1931), waarin Robin
son journalist speelde. 

ZAMBIA 
89'oo. Vogels. 
700, 800,1200,1400,1500, 
3000 K. Resp. Lanius 
collurio, Tmetothylacus 
tenellus, Nectarinia vio
lacea, Cardeulis cardeuhs, 
Tauraco erythrolophus, 
Merops nubicoides. 
Velletje met negenmaal 1000 K. 
Chloebia gouldiae, 
Erythrura psittacea, 
Uraeginthus ianthinogaster, 
Euplectes orix, Paroaria 
coronata, Monarcha 
trivirgatus, Ephthianura 
tricolor, Garrulax pectoralis, 
Ptilorrhoa castononota. 
Velletje met negenmaal 1200 K. 
Cotinga amabilis, Rupicola 
peruviana, Chloropsis hard
wickii, Ilicura militaris, 
Psarisomus dalhousiae, 
Baryphthengus martii, 
Cardeulis tristis, Taeniopygia 
bichenovii, Cosmopsarus 
regius. 
Velletje met negenmaal 1400 
K. Icterus jamaicaii, Wilsonia 
citrina, Cyanerpes caeruleus, 
Entomyzon cyanotis, Piranga 
olivacea. Tangara seledon, 
Malarus pulcherrimus. Pitta 
guajana, Pipra filicauda. 
Twee blokken 5000 K. 
Pterocles alchata, Eupodotis 
afra. 

ZIMBABWE 
24io'oo. wilde vruchten. 
$ 2., 6.70,7.70,9.10,12., 16.. 
Resp. Ziziphus mauritiana, 
Strychnos spinosa, Bercher
mia discolor, Hexalobus 
monopetalus, Vangueria 
in&usta, Annona senegalensis. 

i t m t m i i t t 

gio'oo. Dag van de postzegel. 
1.30 R. Enveloppe, hart met 
tekst 'send a letter to a loved 

ZUIDAFRIKA 
gio'oo. Chinese dierenriem; 
jaar van de draak**. 
Blok4.6oR. Draak. 

, / i r r 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
December 2000. Britse 
poolonderzoeksschepen. 
20, 33. 37. 43 P Resp. 
RRS Bransfield laadt vracht 
uit bij Halley, bevoorradings
schip Tula en RRS Ernest 
Shackleton, RRS Bransfield, 
RRS Ernest Shackleton. 
December 2000. 
Poolsymfonie. 
37. 37. 43. 43 P Resp. 
ijsberg, RRS James Clark 
Ross en vaargeul door het ijs, 
kamp op Jonesijsplaat, 
bevroren zee. 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUWZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY) 
4ii'oo. Vervoer op het ijs. 
40, 80 c. $ i . io , 1.20,1.50, 
1.80. Resp. vhegtuig (RNZAF 
C130 Hercules), terreinwa
gen (Hagglunds BV206), mo
torfiets (Tracked 4x4), 
vrachtwagen (ASVTrack), 
helikopter (Squirrel), 
sneeuwscooter (Elan skidoo). 
*: Gebruikte afkortingen: 

OSCE Organization for Se
curity and Coopera
tion in Europe 

Unesco United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural 
Organization 

UPU Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 

**: Chinese dierenriem (zo
diac): 62'oo tot 23i'oi Jaar 
van de draak; vanaf 24i'oi 
tot i22'o2 Jaar van de slang. 
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De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 
en 
filatelistische benodigdlieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)-521 54 26 - Giro 1945222 
Onze winkel is dagelijks geopend van 9.30-17.30 uur, 
maandags van 13.30-17.30 uur, donderdags koopavond. 

NIEUV7 Z E E L A N D 
Schriftelijke veilingen - directe verkoop van Nieuw Zeeland 

Australië - Pacific Islands - Wereld 

VRAAG CATALOGUS EN PRIJSLIJSTEN 

Schrijf naar: 

AUCKLAND CITY STAMPS 
P.O. Box 3496 

AUCKLAND NIEUW ZEELAND 
Tel: 0064-9-3735489 - Fax: 0064-9-3735014 

email :nzstamps @ hotmail.com 

Stuur ƒ 20- en u ontvangt de 2000 kleurencatalogus van NZ. 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 
Nederland postfris volgens cat NVPH 

106 
110/13 
141/43 
208/11 
212/19 
220/23 
225/28 
229/31 
232/35 
238/39 
240/43 
248/51 
252/55 
261/64 
265/66 
274/77 
278 
283/86 
287/88 
289/92 
293/95 
296/99 
300/04 
305/09 
313/17 
318/22 
323/24 
325/26 
327/31 
332/45 
346/49 
350/55 
356/73 
374/78 
392/96 
397/01 
402'/03' 
404 
405/21 
422 
428/42 
443 
444/48 
449/53 
454/59 
460/68 
469/73 
474/89 
490/94 
495/99 

ƒ 10,00 
ƒ 27,50 
ƒ 35,00 
ƒ 40,00 
ƒ 240,00 
ƒ 45,00 
ƒ 90,00 
ƒ 80,00 
ƒ 75,00 
ƒ 120,00 
ƒ135 00 
ƒ 150,00 
ƒ 85,00 
ƒ 130,00 
ƒ 85,00 
ƒ 140,00 
ƒ 95,00 
ƒ 90,00 
ƒ 17,50 
ƒ 72,50 
ƒ 15,00 
f 55,00 
ƒ 45,00 
ƒ 47,50 
ƒ 45,00 
ƒ 55,00 
ƒ 17,50 
ƒ 32,50 
ƒ 50,00 
ƒ 32,50 
ƒ 575,00 
ƒ 40,00 
ƒ 170,00 
ƒ 12,50 
ƒ 5,00 
ƒ 2,50 
ƒ 250,00 
ƒ 0,25 
ƒ 2,50 
ƒ 0,25 
ƒ 11,50 

ƒ 10,00 
ƒ 3,50 
ƒ 160,00 
ƒ 8,50 
ƒ 6,50 

500/03 
504/05 
506/07 
508/12 
513/17 
518/33 
534/37 
538/41 
542/43 
544/48 
549 
550/55 
556/60 
561/62 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
582 
583/87 
588/91 
592/95 
596/00 
601 
602/06 
607/11 
612/16 
617/36 
645V34' 
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 

8 50 
3,50 
4,50 
8,50 

ƒ 18,50 
ƒ 350,00 
ƒ1250,00 
ƒ 17,50 
ƒ 11,50 
ƒ 20,00 
ƒ 2,75 
ƒ 55 00 
ƒ 82 50 
ƒ 11,50 

25,00 
30,00 

ƒ 22,50 
ƒ 26,50 
ƒ 3,00 
ƒ 18,50 
ƒ 9,50 
ƒ 72,50 

13,50 
I 0,75 
ƒ 23,50 
ƒ 15 00 
ƒ 18,50 
ƒ 13,50 
ƒ 16,50 
ƒ 32,50 
ƒ 27,50 
ƒ 3,75 
ƒ 6,50 
ƒ 17,50 
ƒ 1,50 
ƒ 18,50 
ƒ 2 00 
ƒ 13,50 
ƒ 18,50 
ƒ 38,50 
ƒ 13,50 
ƒ 45,00 
ƒ 13 50 
ƒ 14,50 
" 6,50 

8,50 
8,50 

ƒ 15,00 
ƒ 15,00 
ƒ 1,75 

713/14 ƒ 1,25 
715/19 ƒ 11,50 
720/21 ƒ 1,25 
722/26 ƒ 15,00 
727/28 ƒ 3,50 
729/30 ƒ 1,75 
731/35 ƒ 9,50 
736/37 ƒ 4,25 
738/42 ƒ 15,00 
743/44 ƒ 7,50 
745/46 ƒ 3,50 
747/51 ƒ 14,50 
752/56 ƒ 9,25 
Groenland 
Postfris 
volgens Yv 
1/9 ƒ 92 50 
10/18 ƒ283,50 
19/27 
28/29 
30 
31 
32 
33 
34 
36/52 
53/54 
56/58 
59 
62/63 
64 
70 
71 
91 
107 
117 

ƒ120 00 
ƒ 80,00 
ƒ 5,25 
ƒ 5,25 
ƒ 14,50 
ƒ 6,50 
ƒ 2,50 
ƒ 35,00 
ƒ 5,75 
ƒ 7,25 
ƒ 5,25 
ƒ 9,00 
ƒ 2,50 
ƒ 3,25 
ƒ 4 25 
ƒ 3,50 
ƒ 2,75 
ƒ 8,25 

119/20 ƒ 2,75 
121 ƒ 4,25 
128 ƒ 17,50 
131/33 ƒ 3,50 
136/38 ƒ 4,75 
141 ƒ 3,50 
142 ƒ 7,25 
143/44 ƒ 4,25 
145/46 ƒ 4,75 
149 ƒ 3,50 
150 ƒ 4,75 
153/54 ƒ 3,75 
156 ƒ 5,25 
162/63 ƒ 2,75 

164/65 
167/68 
185/86 
189/92 
193/95 
197/98 
206/07 
233/34 
237/39 
240/41 
Pakket 
2 ƒ 145,00 

ƒ 143,50 
ƒ 77,50 
ƒ 240,00 
ƒ 30 00 
ƒ 50 00 

ƒ 42,50 
Spanje posttfis 
Yvert et Tellier 
367/79 ƒ 150,00 

5 
6 
11 
Thule 
115 

412/28 
442/56 
509/11 
512/21 
622 
635 
705/07 
708/10 
712/14 
718/26 
725/29 
730/38 
739/42 
764/74 
800 
802/05 
806/07 
811/15 
816/20' 
823 
826/30 
832/33 
835/37 
838/39 
841/42 
843/52 
853 
854/69 

ƒ 52,50 
ƒ 140,00 

5,00 
70,00 
24,00 

5,50 
3,25 
3,50 
4 75 

65,00 
9,75 

ƒ 25,00 
ƒ 11,75 
ƒ 25,00 
ƒ 18,50 
ƒ 335,00 
ƒ 145,00 

50,00 
4500 

f 7,25 
ƒ 46,50 
ƒ 31,50 
ƒ 27,50 
ƒ 2,25 
ƒ 55 00 
ƒ 14 50 
ƒ 10,75 
ƒ 35,00 

870/72 
873/75 
877 
878/81 

890 
891/96 
901/10 
911/12 
913/20 
921/26 
927/36 
943/54 
955/64 
975/76 

999/01 
1007/16 
1017/20 
1047/54 
1055/60 
1061/66 
1067/72 
1074/78 
1083/92 
1099/02 
1103/08 
1109/12 
1113/18 
1125/32 
1134/44 
1151/56 
1157/60 
1161/70 
1195/02 
1218/27 
1228/41 
1257/70 
1286/93 
LP31/36 
37/49 
50/55 
56/57 
96/10 
193 
227 
228 
231/32 

ƒ 6,50 
ƒ 35,00 
ƒ 6,50 
ƒ 23,50 
ƒ 7,25 
ƒ 14,75 
ƒ 6,50 
ƒ 23,50 

ƒ 1150 
ƒ 20,00 
ƒ 11,50 

6,50 
3,75 
4,25 
i,50 

20,00 
16 75 
9,00 

ƒ 10,00 
ƒ 9,50 
ƒ 20,00 
ƒ 10,75 
ƒ 10,75 
ƒ 4 75 
ƒ 28,50 
ƒ 11.50 
ƒ 4.25 
f 4.75 
ƒ 5.25 
ƒ 7,25 
ƒ 135,00 
ƒ 27,50 
ƒ122,50 
ƒ 32,50 
ƒ 35,00 
ƒ 360,00 
ƒ 23,50 
ƒ 5.50 
ƒ 47.50 

234 ƒ 3.00 
235 ƒ 6.75 
236/37 ƒ220.00 
242/45 ƒ335.00 
248 ƒ 9.75 
250/54 ƒ 29,50 

ƒ 6,75 
ƒ 53,50 

257/61 ƒ 21,75 
262/63 ƒ720,00 
264 ƒ 7,25 
286/89 ƒ 3,50 

Bloks 
2 
5 
12 
19/20 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31/32 
Expres 
4 
11 
25 

ƒ 23,50 
ƒ 70,00 
ƒ 38,50 
ƒ 90,00 
ƒ 13,25 
ƒ 13,25 

ƒ 3,50 
ƒ 3,25 
ƒ 5,50 

ƒ 25,00 
ƒ 3.25 
ƒ 9.00 

Wij wensen al 
onze klanten en 

toekomstige 
klanten Prettige 
Feestdagen en 

een voorspoedig 
2001 

Inlichtingen verkrijgbaar bij: Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
O 1 ^N _i ^ ^ _i j . Tel./Fax 030-2618720 
o . J . u . d e n O u d s t e n Bank39.47.69.112 

Giro 2162775 

^SON.V.P.H.C' 
POSTZEGELHANDELAREN 

(vakhandel fi latelie) 

heten u 
van har te v\felkonn 

op de 

13^ FILATELIË-
BËlIRS 2001 

LOOIilDRECHT 
DE BEURS VOOR DE GESPECIALISEERDE VERZAMELAAR 

Vrijdag 26 januari 2001 van 13.00 tot 18.00 uur 
Zaterdag 27 januari 2001 van 10.00 tot 17.00 uur 
Zondag 28 januari 2001 van 10.00 tot 16.30 uur 

- informele stands van gespecialiseerde 
verenigingen 

- tentoonstelling van gespecialiseerde 
verenigingen 

- handelarenstands 

Plaats: 
Panda Hallen, Industrieweg 10 

te Nieuw Loosdrecht 

Tijdens de openingstijden gaat er ieder lialf uur een 
gratis buspendel van en naar tiet Station 

N.S. IHilversum (actiterzijde/Oosterspoorplein) 

T O E G A N G G R A T I S 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 



SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRA(a)CHELLO.NL 

GAAT DE THEMATISCHE FILATELIE AAN 
BLOKKEN EN VELLETJES TEN ONDER? 

Het antwoord op de nog
al dramatisch klinkende 
kop boven dit stukje 
luidt: 'Nee, natuurlijk 
niet'. Verzamelaars - en 
zeker thematische verza
melaars - bepalen zelf 
welk materiaal ze een 
plek in hun verzamelingen 
gunnen. Maar ook een 
thematische verzamelaar 
is niets menselijks 
vreemd. Het zal hem of 
haar niet ontgaan dat 
postadministraties 
steeds vaker postzegels 
in alle soorten en maten 
(blokjes, boekjes, velle
tjes enzovoort) uitgeven, 
kennelijk in de verwach
ting dat verzamelaars 
daar wel belangstelling 
voor zullen hebben. Zelfs 
landen die er vroeger een 
'serieus' uitgiftebeleid op 
nahielden schromen te
genwoordig niet om aan 
die rage mee te doen. 

Thematische uraa t̂ekens 
Behalve de bekende post
zegelboekjes zijn het 
vooral de velletjes waar
mee PTT's proberen extra 
inkomsten te verwerven. 
Soms leidt die uitgifte-
drang tot merkwaardige 
uitwassen. De themati
sche verzamelaar is daar
van niet gediend. 

heid van Leeghwater 
links op de bovenrand 
van het velletje. Centraal 
thema van deze emissie 
is duidelijk de ontwikke
ling van de posterijen. In 
tegenstelling tot de post-
geschiedems zélf is het 
thema 'Post' niet bepaald 
een favoriet verzamelthe-
ma. Het nevenmotief van 
het recente blokje - de 
droogmaking van pol
ders - valt zo goed als 
weg. Bovendien is in het 
linkerdeel nog een derde 
thema gestopt, namelijk 
het zogenoemde 'wereld
erfgoed' van Unesco. 
Verzamelaars van deze 
(rand)thema's zullen dus 
zo'n blokje wel moeten 
kopen. Gelukkig kost dat 
in dit geval niet al te veel 
geld. 
In deze reeks zal ook het 
400-jarig bestaan van de 
Verenigde Oostmdische Com
pagnie (VOC) aan bod ko
men, al helemaal een on
derwerp dat het niet ver
dient om te worden weg
gemoffeld in een velrand; 
dat jubileum is een 'ech
te' serie waard. 
Het kan trouwens nog er
ger. Toen de serie 'Ne
derland-Waterland' uit 
1998 werd aangekon
digd, kwam de medede-

Ook onze eigen PTT Post 
bewandelt in dit opzicht 
wegen waar (themati
sche) vraagtekens bij 
kunnen worden ge
plaatst. Ik doel hier op de 
over drie jaar (2000, 2001 
en 2002) uitgesmeerde 
blokjesuitgifte '150 jaar 
post' die aandacht vraagt 
voor Amphilex 2002. De 
blokjes zijn gebaseerd op 
historische thema's. Dit 
jaar zijn de postkoets en 
de trekschuit afgebeeld 
tegen de achtergrond van 
de droogmakerij 'De 
Beemster'. Dit laatste feit 
verklaart de aanwezig-

ling uit de lucht vallen 
dat die werd uitgegeven 
ter gelegenheid van twee 
eeuwen Rijkswaterstaat. 
Maar we kregen wel twee 
'anonieme' zegels. 

Overdaad schaadt 
In veel gevallen komt bij 
velletjes het verschijnsel 
'Overdaad schaadt' om de 
hoek kijken. Slovenië gaf 
op 14 september in de Na
tuurbeschermingsreeks 
een serie 'Bessen' uit. De 
drie zegels zitten in een 
grafisch gezien prachtig 
ogend velletje met een 
bosachtige omgeving als 

entourage. Bovendien 
zijn de zegels verbonden 
door een vignet met bos-
flora. Op de zegels zijn de 
Sloveense en de Latijnse 
namen vermeld. 

(Vaccmium myrtillus) te 
zien. Voor drie normale 
zegels bent u in uw album 
echter wel een ruimte van 
ruim vijftien bij tien centi
meter kwijt! 

Op de zegel van 11 Sk. is de 
wilde framboos (Rubes ida-
cus) opgenomen. De zegel 
van 13 Sk. toont de aardbei 
{Vragana vesca) en op de ze
gel van 15 Sk. is de bosbes 

Uit de talloze voorbeel
den nog eentje uit Malei
sië. Op 7 augustus ver
schenen maar liefst vier 
velletjes ter gelegenheid 
van het wereld-bosbouw-

congres in Kuala Lum
pur, elk met vijf zegels 
plus een gemeenschap
pelijk vignet. Het formaat 
is weliswaar bescheiden 
(zo'n zeven bij negen 
centimeter), maar met 
z'n vieren vullen ze al 
snel een half albumblad. 

Toch zijn ze voor verza
melaars van het thema 
'bomen' of'het bos' the
matisch best interessant. 
Het eerste velletje toont 
vijf bomen, het tweede 
bladvormen, het derde 
boomschors en het vierde 
voorbeelden van de 
Maleisische fauna in de 
wouden. Toch een aan
trekkelijk kwartet dus. Zo 
moeten verzamelaars 
geregeld lastige keuzes 
maken. 

Ondeelbare velletjes 
En dan heb ik het nog 
niet gehad over series 
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met ongelijksoortige the
ma's. Namibië gaf op 22 
mei het velletje Namib du-
nes (Namibische zanddui
nen) uit met daarop zes 
verschillende dieren. Wie 
bijvoorbeeld hagedissen 
verzamelt zal belangstel
ling hebben voor de zegel 
met de Zuidwest-Afri-
kaanse schoffelsnuitha-
gedis (Aporosaura 
anchietae). Hij of zij moet 
dan wel het complete vel
letje aanschaffen. Die ene 
zegel wordt er dan niet 
uitgescheurd, want de 
hagedis is in zijn natuur
lijke omgeving afgebeeld 
en die komt pas goed tot 
uitdrukking op een intact 
velletje. Dat is niet alles -
het velletje bevat nóg een 
thematische verrassing. 

Er zijn niet alleen dieren 
afgebeeld die uitsluitend 
in de Namibische woe
stijn voorkomen, maar 
het velletje toont ook 
planten en dieren die een 
voedselketen vormen. De 
kever (Onymacris un^uicu-
laris) eet droge planten en 
de keverlarven worden 
gegeten door de hagedis, 
de duinleeuwerik (Certhi-
\auda erythrochtamys) en 
de Namibische woestijn-
goudmol (Arimitalpafltan-
ti nabimensis). De dwerg-
pofadder (Bitis peringueyi) 
eet de hagedissen en de 
bruine hyena (Hyaena 
brunnea) eet alles als een 
snack. De cirkel wordt 
gesloten door de kever, 
die de kadavers van al 
deze dieren opruimt. Als 
toegift (speciaal voor jon
ge verzamelaars!) is het 
velletje voorzien van een 
fosforescerende opdruk 
die de sporen van de die
ren toont. 
Zelf heb ik geen pasklare 
oplossing voor 
het probleem van de 
velletjes(zond)vloed. Wel 
heb ik een advies: laat u 
niet meeslepen door 
compleetheidsdrang; 
blijf nuchter en maak een 
weloverwogen keuze. Uw 
portemonnee en uw ver
zameling zullen er wel bij 

I KERSTMIS 
L̂  Temidden van de jaarlijk-
^ se overvloedige oogst aan 
° Kerstzegels vallen de ze-
3 gels van Engeland vaak 
5 extra op. Dit jaar geldt de 
i elfde en voorlaatste afle

vering van de Millen-
8 7 4 nium-reeks als Kerstemis-

' T sie (thema Spirit and 
Faith). In tegenstelling 
tot de eerdere, nogal 
kunstzinnige zegels in 
deze reeks, zijn de ont

werpers ditmaal goed bij 
de les gebleven. De reeks 
sluit aardig aan bij die uit 
1999 (Christian's Tale). 

«P' 

Heel sfeervol is de eerste-
klaszegel. De Engelse 
Church Floodliflhtinfl Trust 
had als doel vierhonderd 
kerken letterlijk in de 
schijnwerpers te zetten. 
Dankzij het ruim vier 
miljoen pond kostende 
project waren er eind 
1999 al 350 installaties 
geplaatst; in april van dit 
jaar werd het project af
gerond. Op de zegel zien 
we zo'n in de schijnwer
pers gezette kerk, St. Peter 
and St. Paul in Oversto-
wey. 

De tweede-klaszegel 
toont een glas-in-lood
raam van St. Edmundsbury 
Cathedral in Bury St. Ed
munds. Deze onvoltooi
de Anglicaanse kathe
draal wordt jaarlijks door 
duizenden toeristen en 
pelgrims bezocht. In 
1999 is men met de vol
tooiing van de kathedraal 
begonnen. Dankzij dit 
project kan kennis over 
en ervaring met de bouw 
van kathedralen worden 
vergaard. Het gehanteer
de leerlingenstelsel zorgt 
er voor dat ook volgende 
generaties hiervan kun
nen profiteren. 

De zegel van 45 p. is ge
baseerd op een foto van 
een Latijns koorboek uit 
het eind van de twaalfde 
eeuw. Hiermee wordt 

St. Patrick Centre in Down-
patrick geëerdd, dat op i 
februari 2001 zal worden 
geopend. Het centrum is 
gewijd aan de geschiede
nis van St. Patrick, van 
wie wordt aangenomen 
dat hij in Downpatrick is 
begraven. Jaarlijks wor
den tachtigduizend be
zoekers verwacht. 

De zegel van 65 p. (Mys
tery Plays/York JVlinster) 
laat het kegelvormige dak 
van de kapittelzaal van de 
kathedraal van York zien. 
De York Mystery Plays 
stonden in de Middeleeu
wen bekend als de Cor
pus Christi-spelen. Van 
de veertiende tot en met 
de zestiende eeuw wer
den dergelijke passiespe
len gewoonlijk in de bui
tenlucht opgevoerd. Het 
Festival of Britain her
stelde deze traditie in ere. 

De twee zegels van Faer-
öer over de geboorte van 
Christus (18 september) 
hebben dezelfde vormge
ving als de serie 'Maria 
Boodschap' van 27 sep
tember 1999. 

Beide reeksen werden 
ontworpen door Anker 
Eli Petersen. Aan de beel
den op de zegels valt wei
nig toe te voegen; die 
spreken voor zichzelf 
Thematisch interessant 
is dat de ontwerper de 
voorstellingen heeft ge

plaatst op een onder
grond van Faeröerse 
teksten. Op de zegel van 
4.50 k. is een gedeelte uit 
het bijbelboek Micha 
(5:1) gebruikt en voor die 
van 6.00 k. een fragment 
uit Johannes (1:14) 

Heel mooi zijn de kerst-
sluitzegels (Jul-zegels) 
van Aland. Alle twintig 
exemplaren (vijfmaal vier 
verschillende zegels) in 
vel zijn voorzien van een 
kerstmotief met holo
gram. De kerstpost op 
Aland ziet er deze maand 
dus extra feestelijk uit. Zo 
zien we waar een klein 
land groot in kan zijn; de 
Julpost-zegels van het gro
te Zweden zien er maar 
'gewoontjes' uit. 

ZELDZAME 
PADDESTOELEN 
In augustus 1997 gaf 
Liechtenstein voor het 
eerst een serie postzegels 
met paddestoelen uit. 
Thematisch gezien was 
die interessant omdat er 
zeldzame soorten op 
staan die in het vorsten
dommetje voorkomen. 
De serie heeft op 4 de
cember - gelukkig - een 
vervolg gekregen: drie 
zegels met afbeeldingen 
van heel zeldzame exem
plaren. Wat de serie the
matisch extra interessant 
maakt is dat de bewuste 
paddestoelen waarschijn
lijk nog niet eerder op ze
gels zijn afgebeeld; in 
Collect Fun î on Stamps 
(Stanley Gibbons, 2e 
druk, 1997) komen ze al
thans niet voor, net zo 
min als in de gangbare 
mycologische handboe
ken die ik kon raadple
gen. Ik volsta daarom 
met de Duitse en Latijnse 
namen. 
Op de zegel van 90 r. is de 
korallenroter Helmlin^ of 

Adonis-Helmling (Latijnse 
naam: Mycena adonis) af
gebeeld, die te vinden is 
in het beschermde gebied 
Ruggeler Riet (afgebeeld 
op de Europazegel van 
90 r. van 1999). De padde
stoel groeit zowel solitair 
als in groepjes. 
Heel zeldzaam is de bit
terliche Zujeräröhrlintj (La

tijnse naam: Chalciporus 
amarellus), op de zegel 
van i.io f In het stukje 
Alpen op Liechtensteins 
grondgebied komt deze 
soort maar op twee plaat
sen voor. 
Ook zeldzaam is de rosa
roter Sojtlinfl (Latijnse 

naam: Hy r̂ocibe calyptri-
Jormis). Een groepje van 
deze paddestoelen staat 
op de zegel van 2 f Deze 
soort, die op hoger gele
gen graslanden en wei
den voorkomt, wordt 
ernstig bedreigd door het 
toenemend gebruik van 
kunstmest; in feite staat 
de soort op het punt van 
verdwijnen. De PTT van 
Liechtenstein merkt te
recht op dat de zegels 
niet zozeer een bood
schap hebben voor verza
melaars, maar eerder een 
oproep doen aan boeren 
en verzamelaars van pad
destoelen om deze zeld
zame paddestoelen zo
veel mogelijk te ontzien. 

GOED JAAR VOOR 
NATUURLIEFHEBBERS 
In de herfst maken veel 
PTT's hun emissiepro
gramma voor het volgend 
jaar bekend. Bij ons 
wordt slechts een tipje 
van de sluier opgelicht, 
andere landen weten een 
een kant-en-klaar pro
gramma te presenteren. 
Finland valt in die laatste 
categorie. Op 5 oktober 
werden niet alleen alle 
gegevens bekendge
maakt, maar gingen van 
een aantal emissies ook 
de ontwerpen al de gehe
le wereld over. Die tonen 
we hier nog niet, want u 
vindt het vast veel leuker 
om elke maand te kun
nen lezen (en zien) wat 
de postadministraties 
voor moois voor u in pet
to hebben. 
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Ik maak één uitzonde
ring, omdat Finland zelf 
aangeeft dat 2001 'een 
postzegeljaar voor na
tuurliefhebbers' wordt. 
Veertien van de achten
dertig zegels zijn opge
hangen aan de thema's 
'fauna' en 'flora'. Eén van 
die emissies is de uit drie 
zegels bestaande serie 
'vogels' (6 september 
2001). Mooie foto's to
nen drie vrij bekende vo
gels: de pimpelmees (Pa
rus caeruleus), de witte 
Icwikstaart (JVlotacilla 
alba) en de wielewaal 
(Onolos onoius). 

VLINDERS OP IJSLAND 
Op IJsland komen zo'n 
vijftig verschillende soor
ten vlinders voor, buiten
landse gasten niet mee
gerekend. Twee veel 
voorkomende soorten 
vinden we op de twee ze
gels die IJsland op 9 ok
tober uitbracht; hun na
men zijn in het IJslands 
en het Latijn vermeld. 
Op de zegel van 40 k. is 
de donkere marmer 
spanner (Chloroclysta citra
ta) uit de familie Geometn
dae te zien, een vlinder 
die alleen op de laaglan
den van IJsland voor
komt. 
De bonte grasuil (Cerapte
ryxgraminis), hoofdmo
tiefvan de zegel van 

50 k., behoort tot de fa
milie van Noctuidae (ui
len). Het gaat in feite om 
een beruchte soort: de 
larve van de grasuil, de 
grasmade, richt geregeld 
aanzienlijke schade aan 
het grasland aan. 
Ter aanvulling kan ik 

melden dat er wordt ge
werkt aan een lijst van 
Nederlandse namen voor 
bij ons voorkomende 
nachtvlinders. Daaraan 
danken we het feit dat de 
vaste vlinderinformant 
voor deze rubriek, de 
heer P.D. Jopse uit Kruin
ingen, voor beide IJs
landse vlinders een Ne
derlandse naam kon ver
schaffen. 

BEDREIGDE VOGELS 
Zowel in Frankrijk als in 
NieuwZeeland maakt 
men zich zorgen over in 
hun voortbestaan be
dreigde vogels. Dat leid
de op 6 november tot een 
tweelingemissie van 
tweemaal twee zegels. 
Elk land is op de weder
zijdse series met één vo
gel vertegenwoordigd. 

Om met Frankrijk te be
ginnen: op de zegel van 
3 f. zien we de overbe
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kende kiwi (Apteryx aus
tralis). Het is de zoveelste 
zegel, maar wel een 
fraaie. De kleine toren
valk (Faico naumanni) is te 
vinden op de zegel van 
5.20 f Deze vogel, die ze
ker tienmaal eerder op 
een zegel werd afge
beeld, treffen we vooral 
aan op de Crauvlakte in 
de Provence. Vijftig jaar 
geleden werden er in de 
Provence en in Lan
guedoc Roussillon nog 
tweehonderd paren klei
ne torenvalken geteld. In 
1995 waren daar nog vie
rendertig van over. Ge
lukkig lijkt het er op dat 
het aantal de laatste jaren 
weer stijgt. 

VAN JERSEY NAAR 
FRANKRIJK 
In 2001 is het 150 jaar ge
leden dat op Jersey de 
eerste twee stoomsche
pen werden gebouwd. De 
postadministratie van het 
eiland grijpt dit feit aan 
om aan een nieuwe 
scheepvaartreeks te be
ginnen, toegespitst op de 
maritieme verbindingen 

tussen Jersey en andere 
landen. De eerste afleve
ring van die reeks, een 
serie van zes zegels die 
op 24 januari a.s. ver
schijnt, is gewijd aan de 
verbindingen tussen Jer
sey en Frankrijk, een land 
waarvan je de kust op een 
heldere dag vanaf het ei
land kunt zien liggen. De 
serie bestrijkt de periode 
tussen 1851 en 1940. De 
toen ingezette schepen 
vervoerden ook post; 
jammer genoeg is de 
beeldkwaliteit van de ze
gels matig  de afbeeldin
gen laten de schepen 
maar heel globaal zien. 
Het goede nieuws is dat 
de stoomschepen nog 
niet eerder op postzegels 
zijn afgebeeld. De zegels 
vermelden de namen van 
de schepen, alsook de pe
riodes dat ze op deze ver
bindingen dienst hebben 
gedaan. Op enkele zegels 
zijn deze gegevens nau
welijks leesbaar. In Jersey 
Stamp Bulletin (nummer 
114, 7 november 2000) is 
uitgebreide informatie 
over de zes schepen op
genomen. 

Op de zegel van 22 p. is 
de Rose te zien, een 83 ton 
metende houten rader
boot die op 31 mei 1851 
werd ingezet op de post
route naar St. Malo. Het 
schip deed tien jaar 
dienst op deze route. 
De Comète, ook een rader
boot, werd in 1841 ge
bouwd, maar ging pas in 
juli 1856 op de route naar 
het Franse Granville va
ren. Dit schip is afge
beeld op de zegel van 
26 p. Nadat het verkocht 
was kreeg het schip de 
naam Granuille. De Comète 

deed dienst tot 1867. 
De Cyijne, afgebeeld op de 
zegel van 36 p., voer van 
1894 tot 1912 op de route 
tussen Gorey en Carteret. 
De zegel van 40 p. toont 
de Victoria, die van 1896 
tot 1918 werd ingezet op 
het traject tussen Jersey 
en St. Malo en Granville 
in Frankrijk. 
De Susquehanna werd in 
1887 gebouwd en kwam 
in 1920 als de Atilla naar 
Jersey. We zien de Atilla 
op de zegel van 45 p. 
Aanvankelijk deed het 
schip dienst op de lijn 
GranvilleJersey; later 
werd St. Malo toege
voegd. De 'Atilla' leed 
schipbreuk op 2 oktober 
1925 en dat betekende 
het einde voor dit schip. 
Op de zesde zegel (65 p.) 
is de Brittany afgebeeld. 
Het schip werd in april 
1933 te water gelaten en 
Icwam op 18 juni 1933 op 
Jersey aan. JerseySt. 
Malo was de belangrijk
ste route van dit schip; de 
groei van het toerisme 
zorgde er voor dat de Brit
tany ook werd ingezet 
voor excursies naar ande

re Kanaaleilanden en 
naar Granville en Cher
bourg. Na een onderbre
king tijdens de Tweede 
Wereldoorlog hervatte de 
Brittany de vaart op St. 
Malo. De laatste reis op 
deze route werd gemaakt 
in november 1952. 
Nog steeds wordt een 
heel populaire  scheep
vaartverbinding tussen 
Jersey en Frankrijk on
derhouden. De carjerry 
naar St. Malo doet over 
de veertig zeemijlen on
geveer 75 minuten. Be
woners van Jersey met 

belangstelling voor de 
Franse gastronomie 
wordt het dus heel ge
makkelijk gemaakt. En er 
is kennelijk een grote 
overeenkomst tussen de 
bewoners van Jersey en 
die van Nederland: hun 
jacht op koopjes. Dag
trips naar de Franse hy
permarche', net even buiten 
St. Malo, zijn bijzonder 
populair! 

REGIOPOST NOF: OP
NIEUWS MOLENS 
Als gevolg van een ta
riefsverhoging geeft Re
^loPost NoordOost Fries
land op I januari 2001 een 
velletje met tien nieuwe 
zegels uit. Zoals gebrui
kelijk zijn daarop beel
den uit de regio te vin
den. Goed nieuws voor 
de molenverzamelaars: 
er zijn deze keer twee 
molens afgebeeld. 
Vooral de eerste zegel is 
in dat opzicht interes
sant. Daarop is een zoge
naamde Amerikaanse 
windmolen bij Gerkes
klooster te zien. Deze 
molens verdwijnen 
steeds meer uit het land
schap. 
Op de tweede zegel zien 
we het fraaie klapbrugge
tje in de Twijzelervaart. 
Wie de weg van Buiten
post en Kootstertille 
neemt komt over twee 
van deze bruggetjes. 
De toren van Surhuister
veen, afgebeeld op de 
derde zegel, is een lokaal 
monument. 
Op de vierde zegel is 
Rinsma State in Driesum 
afgebeeld, waar enige tijd 
het gemeentehuis van 
Dantamudeel was geves
tigd. 
Op de vijfde zegel staat 
de Kruiskerk in Burgum, 
de hoofdplaats van de ge
meente Tytjerksteradiel. 
De zesde zegel toont de 
markante watertoren van 
Dokkum. 
Voor de schepenverza
melaars is de zevende ze
gel interessant. Daarop is 
de tewaterlating van een 
schip bij scheepswerf 
Barkmeijer in Stroobos te 
zien. Op 20 oktober vier
de de genoemde scheeps
werfzijn 150jarig be
staan. 
Zegel nummer acht is een 
wat vreemde eend in deze 
zegelbijt: de zegel drukt 
uit dat ballonvaarders de 
luchtroute naar deze re
gio steeds vaker weten te 
vinden. Bij zo'n vlucht 
moetje wel van goeden 
huize komen, want de 
Waddenzee is verrader
lijk dichtbij... 
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Het ooievaarsnest op de 
negende zegel staat in 
Veenklooster, terwijl we 
op de tiende zegel de ko
renmolen 'Windlust' in 
Burum afgebeeld zien. 

OLYMPISCHE 
SPELEN 2000 
Er is voldoende reden om 
nog even terug te komen 
op de emissies naar aan
leiding van de Olympi
sche Spelen in Sydney. 
Een thematisch aantrek
kelijk Frans stempel werd 
van 15 juni tot 15 decem
ber gebruikt. Het is ge
wijd aan pater Henri 
Didon, de man die het 
Olympisch devies Citius, 
Altius, Fortius ('sneller, 
hoger, sterker') bedacht. 
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Het stempel past dus uit
stekend bij het luchtpost

blad van het Vatikaan en 
het Franse velletje, emis
sies die eerder in deze ru
briek werden behandeld. 
Opmerkelijk is de zegel 
die Kroatië op 15 septem
ber uitgaf; een afbeelding 
vindt u in de rubriek 
'Nieuwe uitgiften'. Op 
een blauwe ondergrond 
zijn vijf verschillende bal
len in beeld gebracht die 
bij Olympische sporten 
worden gebruikt. 

Zoals eerder werd ge
meld (zie 'Uit de wereld 
van de filatelie' van no
vember jl. en de rubriek 
'Nieuwe uitgiften' elders 
in dit nummer) gaf de 
Australische post zes
tien bijzondere zegels 
uit ter ere van Australi
sche goudenmedaille
winnaars. Thematisch 
gezien interessanter is 
de zegel met een beeld 
van de openingsceremo
nie (emissiedatum: 10 
oktober). De zegel toont 
de atlete Cathy Freeman, 
die de Olympische vlam 

omhoog houdt. Freeman 
is op nog een tweede ze
gel afgebeeld, want ze 
won ook goud op de 400 
meter voor vrouwen. 
De Olympische vlam 
speelt verder de hoofd
rol op een tweede Aus
tralische uitgifte (18 ok
tober), die ter gelegen
heid van de Paralympic 
Games. 

PORTUGALJAPAN 
In het artikel over het 
400jarig bestaan van de 
betrekkingen tussen Ne
derland en Japan in het 
novembernummer kwam 
ook de rol van Portugal 
aan bod. Begrijpelijk, 
want dit land heeft een 
rijke geschiedenis als het 
om ontdekkingsreizen 
gaat. Wie interesse heeft 
voor dat thema  en dat 
dan ook in breder ver
band  zal zeker aandacht 
aan dit land willen beste
den. Portugal heeft de af
gelopen tien jaar betrek
kelijk veel aandacht aan 
zijn vroegere betrekkin

gen met het Verre Oosten 
gegeven. De Portugese 
zeevaarders kwamen uit
gebreid aan de orde in de 
reeks 'Zeevaarders', die 
van 1990 tot en met 1993 
liep. De schepen van de 
ontdekkers werden be
licht in series die ver
schenen in 1990 en 1991 
en de aankomst van de 
Portugezen in Japan, 450 
jaar geleden, leverde se
ries op in 1992 en 1993. 
Kunstschatten uit die pe
riode zijn afgebeeld op 
een serie uit 1995. 

schikbaar. Maar er zijn 
meer filatelistische mo
gelijkheden om bepaalde 
onderdelen van dit thema 
te belichten. Verzamel
collega A. Lampers uit 
Leeuwarden zond mij on
langs een kwartet aange
tekende brieven, die nog 
voorzien zijn van de in
middels afgeschafte aan
tekenstrookjes, in dit ge
val met thematisch bij
zonder interessante mo
lenbegrippen zoals wiek
slag, molenkrite, koper
molen en molenwerf. Dat 
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Andere series belichtten 
de rol van Portugal in In
dia (1998), terwijl weer 
andere series Japanse 
thema's behandelen. In
teressant is dat bepaalde 
uitgiften van de vroegere 
Portugese kolonie Macau 
in dezelfde periode paral
lel lopen met die van Por
tugal (1989,1991,1993 en 
1997). Alle zegels en vel
letjes vallen op door hun 
fraaie vormgeving en hun 
hoge thematische waar
de. 

EEN BIJZONDER 
MOLENKWARTET 
Voor het populaire thema 
'molens' zijn talloze ze
gels en stempels be

zijn leuke dingen voor de 
thematische verzame
laar! 

R AMERSFOORT 
Wlatolag 

«mtW 9 4 9 

R SNEEK 
lUlKikrIli 

Skmo 9 0 0 

R LEIDEN 
KoperraolHi 

Lwi.« 1 1 7 2 

R KOOG A/D ZAAN 
MDiHIWtrf 

<n. 9 9 0 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te koop 

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

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0346550618 
b.gg 0651360197 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

VERZAMELAAR 
grotere afwijkingen van 
Nederlandse postzegels (geen 
Wilgenburg), bijvoorbeeld: 
niet getand of een gedeelte niet 
bedrukt, trildruk enz. 
Eventueel te ruilen tegen 
andere zegels. 

A Spijkman, Dr A Jacobsstraat 13 
9611 EA Sappemeer, Tel 0598393841 

ZOEKT: 

BEATRIKS 



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  Sfrootweg 12^ Maarssen (direct oon de A2 Utre<htA'dnn) 

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 

]̂(o) 
I 

2 

VOOR KLEINE 
ANNONCES "^ 

5 
Een advertentie van 
drie regels kost tien 
gulden; voor elke j 
regel meer betaalt u 
vijf gulden. Vermei 8 
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 

U DIVERSEN 
__ __ ^ HM ^ _ __ 

T 
Schrijfde tekst van uw annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken of spatie e'e'n uakje! 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Brouwer ^ 
om het verschuldigde bedrag af te schrijve 

Naam zijn/haar eigen bank of gironummer: 

Straat: 

PC HPlaats: (handtekening) 

felefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekend( 
bonnen worden door Brouwer Media in 

Giro/banknummer: behandeling genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen 1 

Pen name van: 'Filatelie'. 

fio 

f i5 
f 2 0 

f^5 
f30 

f35 

ledia 
Qvan 

/an 

877 



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 (ORNAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 
Vele betere zegels van N. Zeeland vol
gens ACS of CP M Bierenbroodspot, 
Vennewaard 303, Alkmaar 

Indonesië, pfr^aarg van 1951-1987 
Ook losse series + bl Alles 20% Zbl 
Misdrukken, interim en Weense druk
ken volgens prijslijst J Slangen 
0455751934 

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 

Te koop maximum kaart Enschede 
1981-nr I t/m Kerst 1988,164 stuks J 
v.d. Meer, Hoofdweg 140 8474 CL 
Oldeholtpa, 0561-688809 

1000 Wereld ƒ 37,50 Bank 
26 07 77 811 I Schoenmaker, Meer en 
Boslaan 47, Heemstede 

Kilowaar Finland, Noorwegen, De
nemarken of Zweden, 50% herden
kingszegels Zend ƒ 20,-in een brief 
of op gironummer 1624853 en ont
vang 125 gr franco thuis Corre
spond m English, Lennart Kunfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrkoping, Zweden 

500 West Europa (veel gf) ƒ 10,- op 
giro 8982393, A de Pagter, Overtoom 
4, 2741 MRWaddinxveen 

Nederland & Ver. Europa pfr +gest 
v a nr 1 Bijna alles in voorraad 
Stuur uw no , ontvang mijn prijs 
F Ghyben, Zonegge igi6, 6903 GV 
Zevenaar fel /fax 0316-529241 

100 telefoonkaarten voor/50, -
Postbank 1537084 H Garrelds, 
7558 BB Hengelo, tel. 074-2770854 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Alba
nië, Hongarije, Bulgarije, Tsjecho-
slowakije PZH Robert Wiktor, Hod-
gesstr 13, 6135 CS Sittard Tel /fax 
046-4512751 Ook rariteiten' 

Verzamelaar 87 jr ruimt coH op En
geland, Ierland, Portugal J Pomstra, 
tel 040-2915466 

Kilowaar NL va 30,-, Engeland va 30,-
Wereid va 50,-pkg Gratis lijst op 
aanvr R Wortelboer, Astron In 30, 
9602 ER Hoogezand 
www start-bob com/more 

DDR25%Ned. + GebBund Berlin 
Reich-t-Geh ect 35%Pf &Gest J 
Romkens, 045-5462 94 

Eurocat Europa Speciaal 2000 Cept 
en uitgebreid meelopers blokken-
ve II en-on getand etc Info A van der 
Pluim, 0180 52006g / 06 -
55918354 E-mad info(3)testnet nl 

ISRAEL/Palestijns gezag Nieuwe 
uitgiften tegen nominale waarde 
Ongelooflijke aanbieding, kostbaar 
geschenk, beste voorwaarden, prijs
lijst gratis epci@netvision net IL 
Eilat Philatelic Club, Postbus 542/33 
bilat Israel 

Vaticaanpfr 1967 tot 1996 in mst al
bum cat w 7560 Yfr 11. Poley, 015-
3694536 

Brazilië, 100 verschillende Grfm 
/15, -of op manco lijst 15 ctperYvert 
fr minimaal 15 et per stuk P Linde, 
Zevensterstraat 35, 7521 GN Ensche
de, giro 1209076 

Zeer goed gevulde verz Deutsches 
Reich gebr /ongebr /pfr + lokaalpost 
en iets zones Zeer hoge cat waarde 
/1400, Uitsi schriftelijk ) Veld
huis, Esdoorniaan 38, 3881 ES Putten. 

www.hangboekjes.nl {-(-hangzakjes) 
catalogus / ruil / verkoop v d Put
ten, 070-5112808 

Motief-(- speciale stempels -1- post
stukken Stuur vrijblijvende keuzezen
dingen uw motief tegen portokosten 
Speciale stempels in abonnement ver
krijgbaar H Zwakhoven, Hoef 4, 
B-3940 Hechtel 

Te koop jaargangen Filatelie 1945 t/m 
19701 z g s AI Ruitenburg, Tel 
0172-614982, na 18 00 uur 

Lever West- en Oost-Europa los of in 
partijen inl H Derkx 
tel./fax 00-32-65-621527 

Schweiz ab 1950-2001, Liechtenstein 
ab 1912-2001, ausgesuchte Qualität 
** ©vorteilhafte Preise, Liste gratis 
R Vollenweider, Sasso Boretto 2, CH-
66i2Ascona Fax 004191791 23 54. 

looVersch O.Europa7,50. JA Vrie-
link. P.C Boutensstr 47, 7606 AP Al
melo ABN 592300501 

700 Zegels W-Europa veel grfH W en 
kpl series ƒ 10,-giro 3330084 
Boetzkes, Baroniehof 100, Helmond 

Ned+Overzee-Indonesie-Oost Eur 
va 35% Abo gehele wereld, H Sund-
quest, ] Perkstr 39, Papendrecht 
Tel 078-6153386 

Canada 100 versch grf ƒ15,-; locpl 
series van 4 zegels/15,-, 30 series id. 
/ 4 0 , - Alles met nieuwste uitgaven 
Giro 12821491 n V J Dijkstra, Lin
denoord 20, 8172 AL Vaassen. 

Gratis prijsl België, Finland, Zweden, 
Italië, Frankrijk, Bait-Staten, Neder
land en O R , Rusland, Nederl-brieven 
{E O ) en stempels, Engeland, Spanje, 
Vaticaan, Duitsland en Geb enz G 
van Toor, Lmgedijk 77A, 4247 EG Ke-
dichem 0183-567203. Fax 0183-
567204 

Diverse ie dag enveloppen Suriname 
+ Republiek + Nederlandse Antillen, 
diverse uitvoeringen. Ruud Braams, 
0297-569116 

www.aephilatelie.nl voor betaalbare 
postzegels van Nederland + Over 
Voor info Eijgelaar, 010-5222914 
Ook hebben wij een prijslijst gratis 

900 st Nederland/50,-, 60 st IJsland 
met betere waarden ƒ20 DJ Beek
man, Kraatsweg 48, 6712 DC Ede, 
giro 3034136 

Bod gevraagd op aangetekende enve
loppen en R strookjes tel 0347-

376992 T V d Heijden 

1000 versch BRD met hw en cpl ser 
/175,- Kreiter, Capellea/dIJ Giro 
5198717 Tel 010-4420504 

Pf. Eng. Kan. eil. + Man tot '97 + port 
blok/vel/pr boekjes van Aldern + 
Guerns Gut-Pairs Schrift bod aan 
Avd Dussen, Socratesln 127, 5216 
Cl 's-Hertogenbosch 

Stuur mij 150 zegels en u krijgt een
zelfde aantal retour IH Verweij, Bin-
nenkoppel 12,4116 DW Buren. 

Bod gevraagd losse nummers Philate
lie nr 1-259,1945-1990 Betaald ant
woord svp M W G Haaien, Heuvel 
96, 6651 DH Druten 

Postcatalogus 1998 met postzegel 
vano centcompleet/5,-, E van Lut-
tikhuizen, 0318-634641 

Indonesië postfns volgens Zonne
bloemcatalogus Komplete jaargan
gen met series, blokken en postze-
gelboekjes 1995 (met boekje 8) 
/ 8 2 , - , 1996 (met boekje 9)/170,-, 
1997 {met boekje 10 en zonder 
B138I) ƒ 50,- en 1998 (zonder 
Bi45T)/8o,- Uitgiften 1999-2000 
en losse series periode 1995-1998 
volgens prijslijst Blokken per 100: 
B145 ƒ75.- . Bi48/75.% B149/150,-
. Bi50 ƒ 75.-. B156-B157/150,-, B163 
/145,- restvia 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 bl] B Veenhof, Postkade 
53, 9648 JT Wildervank 

Wereldp congr Hamburg 1984 spec 
gelim Ministeruitg 325 JG vd 
Veer, tel 058-2672206 

Complete verzameling EDK+EDB + 
maximumkaartenNL Sierat, 
0180-422792 

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
ker 0299-621339. 

Zwitserland dienst + int org ** of 0 
tekoopgevr Graetz, 073-6891109 

Inkoop Ver. Europa cept postfns 
compleet 3500,-C Cruyssen, 
06 29227782, IJsvogelhoek 6, 
3201 HR Spijkenisse 

De eerste Kerstpakketzegel, uitgege
ven in 1995 J Hoogendoorn, 023-
5353943. 

Verzameling India en zijn roofstaten 
Th Wilms, P Breughelstr 28, 5702 
XJ Helmond Tel/fax 0492-535166. 

Losse postale etiketten N L volgens 
"De Vries" Pasterkamp, P Bloemstr 
i2,832iXEUrk 

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 

België volgens Yvert gebruikt met 
leesbare stempels, alles voor 1-11-1910 
Tevens colis postaux elk rondstempel 
en elk achthoekig stempel op 1-167, 
178-201, 205-294, 304-321A, 336-357 
I van Dongen, 020-4196562. 

Nederland nr 941 en 942 postfns in 
aantallen H Timmerman, 
tel 0522461682 

Montenegro, Bosnie-H gebruikt, op 
brief of ongebruikt en alle bijzonder
heden Aanbiedingen aan v Coenen, 
C.van Gendlaan 15, 4797 CV 
Willemstad 

DIVERSEN 
Filitalia, 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 

Studiegroep Britannia, voor de actie
ve verzamelaar van Engeland en 
Gebieden Blad, meetings, veiling, 
rondzendmg 
Bel 070-3860232 See you' 

www.filasoft.nl -De mooiste en 
meest verrassende website van Rene 
van Dijk, PB 9519, Amsterdam 

Israel gratis prijslijst en verzorging 
van abonnementen Inl. A Bouwen-
se, tel 0113-212762 

www.filateliehpz.nl Wij bieden 
meer op zowel filatelistisch als nu
mismatisch gebied G v d Wel, 
Koningstraat 101,1781 KE 
Den Helder 

Wereld-Nieuwtjesdienst Indonesië, 
Aruba, Antillen, Suriname, India, Ne
derland, FDC's Rondzendboekjes m 
euro's, Albums, Catalogi, Prijslijst m 
kleur Het adres voor veremgrngS: 
particulier Beijer Filatelie, 
Ghandilaan 3, 2622 GD Delft, 
tel. 015-2566 246 

Zend mi] 150 gr form zegels Gehele 
Wereld z-m-n-k-retour ] Audenaerd, 
Kievit 20,4872 RB Etten-Leur 

Ruilen 100 postzegels Wereld Gr f 
voor 100 Gr f retour M C Hooger-
vorst, Halkesstraat4i, 2461 RR Ter 
Aar 

Postzegels ruilen, kopen ofverkopen ' 
Plaats je gratis advertentie op Internet' 
http //surf to/dupke 

FilVer Duitsland 4X per jaar bijeen
komst met veiling, clubblad en rond-
zendingen A Hulkenberg, Vivaldi-
weg 68, 3752 HC Bunschoten Tel 
033-2983261 Vraag info 

www covers.myweb.nl de website 
voor Kamppost e d F Willems, Vee-
straat45, 6o67ARLinne 

"Postmerk 2000 - Veiling" Vrijdag 15 
Dec, De Bilt aanvr cat Tel 0346-
571487 of 030-2287705 

Postzegels enz. NL koop verkoop 
(v.a 10%) of ruil Stockmann, Zeve
naar, tel 0316 526265 

Postzegels-munten-ruilbeursFidei-
et-arti teOudenbosch 0165-314898 
zondag 10-13 uur 17 december 

Ruilen 100 postzegel Wereld grf zelf
de aant retour B den Boer, Boven-
buurtweg 154, 6717 XC Ede 

Ruilen 100 postz , zoek Eur., US, Fau
na, Flora, zelfde aantal retour Ver
meld voorkeur J V Oostveen, Wilhel-
minalaan 5,1441 EK Purmerend 

Zadelstraal 35 
3511 LSUlrecht 
Netherlands 
tel 0031 3D 2342040 
fax 0031 30 2317077 

BREAK SETS BY TOPIC 

http://www.hangboekjes.nl
http://www.aephilatelie.nl
http://www.filasoft.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://covers.myweb.nl


BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
Bovens»rcicrt286-a,3077BLRoHefdam-Usselmonde • Telefoon 010-4826725 • Fox 010-4797065 
emoilBredenhof@cs.com • internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend. 
Ataandog is de viHnkel gesk>ten. Bestelling op giro/bankoverschrijving is voldoende. Giro 72.31.950. Bonk 40.18.19.582. 
Verzendkosten ƒ 8,50. Rembours ƒ 12,50. Boven ƒ 200 , - geen verzendkosten. 

LAATSTE NIEUWS 
ZO JUIST HEBBEN WIJ TWEE GROTE 

NALATENSCHAPPEN BINNEN GEKREGEN MET 
LEUKE VERZAMELINGEN EN RESTANTEN O.A. 
EEN GOEDE VERZAMELING OOST-DUITSLAND, 

OOSTENRIJK, ZWITSERLAND, FRANKRIJK, 
ITALIË, ZWEDEN EN NOG VEEL MEER 
KOM LANGS OM ALLES TE BEKIJKEN. 

AANBIEDING VAN DE MAAND: 
500 GRAM AUSTRALIË GROOT VAN 67,50 VOOR 59,00 
500 GRAM DUITSLAND GROOT VAN 67,50 VOOR 59,00 

250 GRAM GRIEKENLAND GROOT VAN 60,00 VOOR 50,00 

KIJK OP INTERNET VOOR MEER 
WWW.BREDENHOF.NL 

BMimi taÉASfc PEDflgUlflSÏÏ glEPllEIEDIißWMB «BÖS^ 
normaal 1 x 3 X 5 X 10 X 

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

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

11,50 10,75 
17,50 16,00 
27,00 25,00 
29,50 28,00 

10,25 9,75 
15,25 14,25 
23,50 22,50 

26,75 25,00 

- DUURDER 
12,25 11,50 
19,75 18,25 
27,50 26,50 
34,50 33,00 

BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1, 
LS4/8 16 BIz zwart 16,75 13,75 12,75 
L54/16 32 BIz zwart 27,25 22,00 21,00 
LS4/24 48 BIz zwart 41,00 29,50 28,50 
LS4/32 64 BIz zwart 51,50 38,50 36,50 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

OMaM@[ßBK] WMM SMMMMM 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 32,50 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 115,00 

250GRAAf\ BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 37,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 135,00 

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

9 KILO MISSIE ENGELAND NORAAAAL 180,00 NU 160,00 

9 KILO MISSIE NEDERLAND NORMAAL 300,00 NU 150,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORMAAL 400,00 NU 325,00 

9 KILO MISSIE USA NORMAAL 315,00 NU 270,00 

L A N U 
Australië 
België 
Canada 
China 
Denemarken 
Duitsland 
Duitsland 
Engeland 
Engeland 
Faroer 
Finland 
Franknik 
Franknik 
Griekenland 
Groenland 
Ierland 
Indonesië 
Japan 
Kanaaleil &Man 
Luxemburg 
Nederland 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Oostenri|k 
Roemenie 
Scandinavië 
Spanie 
USA 
Wereld 
West Europa 
IJsland 
Zweden 
Zwitserland 
Zwitserland 

ui\nai,r iKiJvir>nj 
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 iels hoge waarden 
goede mix met nieuw 
zeldzaam mooi zeer schaars 
grote sortering met nieuw 
leuk assortiment meest groot 
leuke mix met nieuw 
groot assortiment lastig 
groot assortiment iets nieuw 
grote ass met toeslag 
alleen toeslag veel laren leuk 
goede sortering met nieuw 
leuke mix met nieuw 
leuke mix met motief 
leuke mix met kleine landen 
aardige mix iets nieuw 
leuke mix 32c en 33c zegels 
veel landen leuk 
veel landen met nieuw 
met hoge waarden en nieuw 
groot assortiment met nieuw 
met nieuw en toeslag 
alleen toeslag zeer leuk 

100 gr 
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 
17,50 
37,50 

2 5 0 gr 
35,00 
42,50 

32,50 
35,00 
52,50 
27,50 
45,00 

52,50 
85,00 

60,00 

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

40,00 
47,50 

170,00 
35,00 
40,00 

5 0 0 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 

879 

mailto:emoilBredenhof@cs.com
http://www.bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl


Uw D A V O SUPPLEMENT 2 0 0 
VOOR NEDERLAND IS VERSCHENET 
Al vanaf 15 december 2000 zijn de aanvullingsbladen 
voor de postzegels van 2000 voor uw DAVO-album 
Nederland verkrijgbaar. En het zijn heel bijzondere! 
Dit jaar voor het eerst geïllustreerd en gedocumentee 

Op zeer fraai 200 grs. papier en geheel in kleur gedry 
Daarom noemen wij dit Geïllustreerd Verzamelen. 

"k 

Natuurlijk voorzien van DAVO-klemstrol<en. 

Geïllustreerd 
Verzamelen 

2 0 0 0 

ueze uiivoering pasr pni 
uw bestaande DAVO-al 

Nederland, want het forr 
MS identiek aan hetgeen v^ 
l sinds jaar en dag voor u\ 
verzameling hebben gemj"" 

U kunt dit suppler 
(prijs ƒ 29,95) toevoegen 

uw bestaande album of ir 
één geheel als band, cassett

en de jaargang 2000 kc 
voor ƒ 69~o, 

Een fraaier begin van uw 
postzegelverzameling van 
de 21ste eeuw kunt u zich 

niet wensen. 

IKi'A 

Uitgeverij DAVO 
Postbus 411 
7400 AK Deventer 

www.davo.nl 

Mocht u toch de voorkeur geven aan de traditionele uitvoering: 
in zwart/wit, deze zijn vanaf 26 januari 2001 verkrijgbaar. 

B (PRI)S ƒ 29,00 VOOR DE LUXE UITVOERING MET KLEMSTROKEN)' 

http://www.davo.nl

