


DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
FILATELIE-EN POSTGESCHIEDENIS 

internationaal het best georiënteerd 
Uit de Maartveiling: 

De meervoudig met goud bekroonde tentoonstellingscollectie Drs W.E.J. v.d. Bold 
"Opdrukken Nederland en Overzeese Rijksdelen" 

I H I i l l l f l 

105 V 2,50 op 10 gid rechterzijde ongeperforeerd. 
Ons enig bekende exemplaar, taxatie ƒ 50.000,-

Brandkastserie Curasao zonder overdruk 
Enige bekende in particulier bezit, taxatie ƒ 15.000,-

pw 

53 V 2 cent op 1,5 et op briefkaart 
Slechts enige ex. bekend, taxatie ƒ 20.000,-

U kunt voor deze internat ionale veil ing nog inleveren t/m 23 januari 

Alle kavels van deze veiling kunt u vinden op onze internetpagina 
www.npv.nl (alle foto's in kleur) vanaf ca. 21 februari 

Inzendingen dagelijks. Voor taxatie/adviezen: 
Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 
Tel. 0294-433020 - Fax 0294-433055 - Internet: www.npv.nl 

http://www.npv.nl
http://www.npv.nl


220,= 
(€100.=) 

"OerWonderdoosEuropa 
Eindelijk weer eens een Wonderdoos 

waar uw handen van gaan trillen! 
f ^ v e r n a m e van een enorme voorraad EUROPA van een grote handelaar staat 

garant voor een nieuwe dimensie Wonderdozen met veel nieuwtjes to t 1999. 
kunt kiezen uit 8 verschillende OerWonderdozen: 

"OerWonderdoosHeelEuropi'' 
Tenminste 25 verschillende landen en gebieden! 
Van Albanië tot Zwitserland. 

"OerWonderdoosOostEuropa" 
Tenminste 15 verschillende landen en gebieden! 
Van Albanië tot Roemenië. 

"OerWonderdoosWestEuropa" 
Tenminste 15 verschillende landen en gebieden! 
Van België tot Zwitserland. 

"OerWonderdoosScandinavië" 
Tenminste 8 verschillende landen en gebieden! 
Van Aland tot Zweden. 

h 

■•«iMiftiH'tiiiBttiwaatttta'i 
Tenminste 8 verschillende landen en gebieden! 
Van Duitsland tot Zwitserland. 

"OerWonderdoosEngelstalig" 
Tenminste 4 verschillende landen en gebieden! 
Van Cyprus tot Malta. 

"OerWonderdoosLatijnstalig" 
Tenminste 4 verschillende landen en gebieden! 
Van Frankrp tot Spanje. 

'OerWonderdoosNieuweRepublleken" 
Tenminste 8 verschillende tanden en gebieden! 
Van Estland tot WitRusland. 

ledere "OerWonderdoos" kost ƒ 220,= of € 100,= en bevat een veelvoud aan 
cataloguswaarde volgens de gerenommeerde 'MICHEL' of 'Yvert et Tellier' catalogus. 
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Bestel mee! Luxe Phila® Insteekalbums & Insteekkaarten 
100% Vakmanschap! Pliila® Insteekalbums zijn 
vlakliggend, dubbel in linnen gebonden, hebben 
allemaal dubbele schutbladen en zijn uitgevoerd 
in de standaard formaten. 

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

BELLEN 010-511 50 99 
ma vr van 9 30 uur tot 16 30 uur 

FAXEN 010-5118321 
24 uur per dag 7 dagen per week 

SCHRIJVEN Postbus 96 
2651 AB Berkel en Rodenrijs 

AFHALEN U p afspraak: Ranonkelweg 4 
ma-vr van 10.00 tot 16.00 

E-MAILEN info@philapost.nl 

Alle albums hebben dubbele schutbladen! 
Witte Bladen Vlakliggend Normaal Nu per stuki 
n X A4-8/U 8 bladen/16 zijden J ^ ^ f S f f 7.50 
D X A4-16;32 16 bladen/32 zijden J - ^ W l f f 12.50 
D ... X A4-24/48 24 bladen/48 zijden ^ - i t S T f 17,50 
n X A4-32/64 32 bladen/64 zijden J,-ir^ f 22.50 

Witte Bladen Vlakliggend met Tussenstrook 
n X A4-8/16-T 8 hladen/16 zijden ^ j ^ - W l T f 7.50 
□ .. .X A416/32T 16 bladen/32 zijden JJß^ f 12.50 
D ..X A424/48T 24 bladen/48 zijden _>ïr5ir f 17.50 
n X A432/64T 32 bladen/64 zijden J ^  i W l T f 22.50 

Zwarte Bladen Vlakliggend met Glasheldere Stroken 
n ....X A4B/16ZB 8 bladen/16 zijden J ^  W S f t 10.= 
D X A414/32ZB 16 bladen/32 zijden J  t T S f f 15.= 
D X A424/48ZB 24 bladen/48 zijden ^  Ï T S f f 20.= 
n ... .X A432/64ZB 32 bladen/64 zijden J ,  ^ f 25.= 

Luxe Zwarte Insteekkaarten met Blanke Stroken 
D X 100 Mini 100 X 73 mm >   r S f f 7.50 
D X lOOSemi 147 x 84 mm doosje ^WCST f 10.= 
D X 100 Midi 157 X 109 mm doosje J  ^ T S T f 15.= 
n ...X 100 Maxi 209 x 149 mm J,^W^ f 20,= 

m^^^mE^M 
Verzendkosten Geen bij order boven € 50 = (ƒ 110 =) 
anders € 3 = (ƒ 6 60) Orderkosten Geen bij automatische 
incasso en € 2 = (ƒ 4,40) bij acceptgirokaart 
Retourgarantie binnen 7 dagen 
Levenng zolang de voorraad strekt 
Phila Philapost 
Wereldpostkantoor zijn geregistreerde IsWC'^^^J iJ 
handelsmerken van Phila B V Philapost is lid ^^^)^/^J 
van de Vakvereniging N VPH ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ 

Wonderdoos 
zijn geregistreerde 

mailto:info@philapost.nl


IW. Meinhardt 
i n t e r n a t i o n a l b o o k s e l l e r s 

Piet Heinstraat 36 • 2518 CH Den Haag 

Vraag gratis onze prijslijst catalogi aan ! 

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

Nieuw: Plaatfouten in Itleur 
Mast catalogus 460 nieuwe plaatfouten Nederland 

editie 2001 in kleur 38 ,50 

Neder land - l i teratuur 
van Wllgenburg catalogus plaatfouten Nederland 2000 32,75 
Wicher handboek plaatfouten Nederland Cijferemissie 1876-1894 85,00 
Leiddraad Speciaalverzamelaar Nederland - herdruk editie 1922 32,50 
PON handboek perfins Nederland & Gebieden 1991 48,50 
VKM catalogus maximumkaarten Nederland & Gebieden 1998 45,00 

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

S t e m p e l s Neder land 
Koopman catalogus kleinrondstempels (1979) 15,00 
Koopman catalogus grootrondstempels (1979) 15,00 
Koopman catalogus puntstempels (1981) 20,00 
Hoogerdijk catalogus puntstempels (1979) 9,00 
Hoogerdijk catalogus grootrondstempels (1979) 9,00 
Hoogerdijk catalogus naam- en langstempels (1972) 20,00 
v.d. Ven speciale catalogus langebalkstempels 1997 37,50 
v.d. Ven herziene lijsten langebalkstempels 1999 19,50 
v.d. Hoven speciale catalogus grootrondstempels 1996 35,00 
Vellinga handboek stempels Nederland 1667-1915 (herdruk) 60,00 

NVPH catalogus Nederland Junior 
editie 2001 in kleur 12,50 

Po & Po - s tudies N e d e r l a n d 
de Vries Naamlijst van postale etiketten 1882-1984 25,00 
van Rijsw îjk Persbrieven, couranten & pakjesvervoer per autobus 27,50 
Stapel De spoorwegbriefkaarten van Nederland (1988) 27,50 
da Costa Posttarieven van Nederland 1850-1990 32,50 
Sandberg Ontstaan & invoering Nederlandse enveloppe (1991) 27,50 
Sandberg De PTT in bevrijd Zuid-Nederland (1994) 42,50 
Ickenroth De Rijkspost in Limburg (1995) 39,50 
Hager De Nederlandse autopostkantoren 1939-1994 34,00 
Goldhoorn De onbestelbare brief 1811 -1989 (1998) 39,50 

Prangko speciale catalogus Indonesia 
editie 2001 in kleur 58 ,50 

Aanbiedingen Neder land 
Buitenkamp catalogus Zegels op brief 1993 van 27,50 voor 14,00 
Okker/Avezaat catalogus Eerste Dag Brieven 1991 van 27,50 voor 14,00 
Hammink cat. Rolzegels, automaatzegels & ATM 1996 van 29,50 voor 14,00 
NVPH/Kuyt catalogus grootrondstempels 1994 van 27,50 voor 14,00 
Samen goedkoper: Alle 4 voornoemde catalogi samen van 56,00 voor 39,50 
v.d. Hoven Topografische Gids Nederland 1997 van 140,00 voor 85,00 

Eindelijk: 
Domfil Honden op zegels 2001 in kleur 66,00 

SG Schepen op zegels 2 0 0 1 (januari/februari) 91 ,80 

Michel Overzee deel 3: Zuid-Amerika 
editie 2001 104,00 

USA 2 0 0 1 
Scott catalogus USA pocket 2001 in kleur 36,00 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2001 125,00 
Harris catalogus USA & Canada 2001 42,50 
Sanabria catalogus Luchtpost USA, Canada & Gebieden 1995 45,00 
Krause catalogus Postzegelboekjes USA 1999 39,00 
PSS speciale catalogus Precancels USA (Town & Type) 1998 75,00 
PSS speciale catalogus Precancels USA (Bureaus) 1997 50,00 

Scott "Classic" wereldcatalogus 1840-1940 
editie 2 0 0 1 met briefwaardering 125 ,00 

P e r g a m i j n z a k j e s ] 

[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 

\̂  

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 1 
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 

P h i l e x - c a t a l o g i 
r 
België 
Duitsland in kleur 
Frankrijk in kleur 
Groot-Brittannië/Kanaaleil. 
Israel in kleur 
Luxemburg 
Nederland 
Oostenrijk In kleur 
Spanje in kleur 
Vatikaan in kleur 
Verenigde Naties in kleur 
Verenigd Europa CEPT in 

2 0 0 1 1 
24,80 
22,25 
29,30 

kleur 29,30 
19,15 
16,35 
16,35 
20,85 
29,30 
16,90 
16,90 

kleur 33,80 
IZwitserland/Liechtenstein kleur 20,85j 

CP catalogus 
Volksrepubliek China 
2000 in kleur 42,50 

Aanbiedingen 

ACS Nieuw-Zeeland cata
logus 2001 

in kleur 17,50 
VST Australië/AAT 

pocketcatalogus 2000 
in kleur 23,50 
SG catalogus 

Falkland Islands 2001 in 
kleur 31,80 

IVlichel West-Europa 2 delen 2000 van 100,00 voor 52,00 
Michel Oost-Europa 2000 van 76,00 voor 45,00 
Facit speciale catalogus Scandinavië 2000 van 105,00 voor 75,00 
OFK speciale catalogus Noorwegen 2000 van 92,50 voor 54,00 
Fischer speciale catalogus Polen 2000 van 35,00 voor 19,90 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2000 van 34,50 voor 19,90 
Philex catalogus Duitsland 2000 van 19,95 voor 9,95 
Philex catalogus Spanje 2000 van 27,50 voor 9,95 
Edifil catalogus Spanje 2000 van 35,00 voor 15,00 
Sakura catalogus Japan 2000 van 32,50 voor 9,95 
Yvert Overzee Guinea-Lesotho 2000 (kaft beschadigd) van 65,00 voor 49,50 

Stanley Gibbons wereldcatalogus in 3 delen 
Stamps of the World ed i t ie 2 0 0 0 149 ,50 

mailto:pwmeinhardt@compuserve.com


Veiling nr. 582 (15-17,19 januari 2001): 
bevat naast mooie collecties en een belangrijke hoeveelheid 
posthistorie ook vele losse stukken. 

wm^tm^tmmn 
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50 CENT GOUDKLEUR NR. 12 IA Superbe postfrisse (!) strip 

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

H 

Z€C. 
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ROERMOND B (EY. 300). Ideale afstempeling op zeer frisse briefomslag. 

VAN DIETEN POSTZEGELVEILINGEN, waar defiilatelist thuis is. 

.^ VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

O" / 

%tmf V » 

PnnsessLgracht 3 2514 A N Den Haag 
schuin tegenover het Haagse C S 

1 ^ I ^ X e l e f p o n O / O 365 3 8 1 7 - F a x 070 - 361 74 36 
E mail info@vandieten nl 
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WILLEM TIEMAN PRESENTEERT: 
Voordelige aanbieding verzamelingen, collecties en partijen 

Ook deze maand biedt Willem Tieman 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 ca.1872/1999: een avonturen-partij incl. vele 

complete series, massagoed,FDC's, veldeeltjes postfris 
etc, etc. Zeer veelzijdige en interessante koop! f 850,— 

2) NEDERLAND 40er, 50er en begin 60er jaren: engrospostje 
incl. vele complete postfrisse series. Cat.w.f 5,180,60 f 855,— 

3) NEDERLAND periode ca.1872/1997 (xx/x/o): avonturenpartij, 
zeer gevarieerd en veelzijdig, incl. collecties, restanten, 
stocl<boeken, albums, ook bv. vele complete postfrisse 
series 50er jaren alsmede FDC's, postw.stukken en vele hoge 
w/aarden "rijp en groen" (cat.w. f 12.750, — ; zeer geschikt voor 
handelaar of wederverkoper). Spotkoopje! f 1.100,— 

4) NEDERLAND en Overzee incl. ietsje Rep. Indonesië: grote 
doos waarin veel prima materiaal o.a. vele complete series 
postfris 40er- en 50er jaren. Ook brieven, FDC's etc. Over het 
algemeen is de kwaliteit goed te noemen, al moet er rekening 
gehouden worden met een afval van ca. 5%, incl. veel prima en 
interessant materiaal, gevarieerd en veelzijdig, for pleasure 
and profit. Cat.w. ruim f 20.000, — , opperst sorteergenot! 
Koopje! f 1.450,-

5) NEDERLAND FDC's 1953/ca.1997: engrospost merendeels 
onbeschreven incl. vele goede nummers. Koopje! 
(cat.w. f 18.550,-plus-plus). f 1.500,-

6) NEDERLAND frankeergeldige postzegels periode 1976/1998: 
engrospostje, géén waarden boven de f 1, — . Nominaal = 
plakwaarde, toeslag vanzelfsprekend niet geteld 
ruimf 2.500,-. f 2.000,-

7) NEDERLAND frankeergeldige postzegels: 4300 stuks 
è f 0,80 ongestempeld zonder gom, alléén heel recent, 
frankeerwaardef 3.440, —. Nu: f 2.300,— 

8) NEDERLAND automaatboekjes periode 1964/1997: 
collectie incl. doubletten, onuitgezocht op varianten etc. 
(= geteld op postkantoorprijs) incl. dure en betere boekjes. 
Uitgifte P.T.T.-prijs f 3.115,-. Nu: f 3.000,-

9) NEDERLAND frankeergeldige postzegels: engrospost 
merendeels in vellen en veldelen.Nominaal (=plakwaarde) 
f 3.800, — , toeslagen zoals o.a. bij zomer- en kinderze
gels vanzelfsprekend niet geteld. f 3.000,— 

10) NEDERLAND en Overzee en Iets buitenland periode 
1852/ca.1990: partij zeer gevarieerd, restanten, collecties, 
albüms,FDC's, brieven, poststukken etc, etc. Vele avonden 
uitzoeken, avonturen en genieten van deze "Fundgrube" 
waarin vele Nederlandse complete postfrisse series, veel 
mooi oud materiaal etc.etc. (cat.w. minimaal f 50.000, — , 
geschikt voor vele doeleinden!), Spotkoopje! f 4.000,— 

11) NEDERLAND postfris ca.1940/1974 (xx): engrospost in vellen 
en veldelen incl. plaatfouten etc. (niets extra voor geteld) incl. 
vele complete series. Cat.w. f 35.000,— f 4.500,— 

12) NEDERLAND: verzameling kniptekens, paskruizen, plaat- en 
etsingnummers waarin divers topmateriaal o.a. uit de jubileum 
serie 1923 (nrs. 130/131 met plaatnrs.). f 4.500,-

13) NEDERLAND bijzondere vluchten, zowel vóór- als naoorlogs 
materiaal. Voor liefhebber bijzonder leuk object! f 5.150,— 

14) NEDERLAND frankeergeldige postzegels: partij in complete 
vellen (nominaal = plakwaarde f 10.400, — ; vanzelfsprekend 
toeslag met geteld). Nu: f 8.000,— 

15) NEDERLAND 1852/oa.1980: grote partij restanten, collecties, 
albums "rijp en groen" waarin veel beter materiaal, zeer 
geschikt voor postz.handel, wederverkoop, veiling etc, beslist 
uitstekende winstmogelijkheden! Spotkoopje! 
(cat.w. meer dan f 100.000,—). f 15.000,-

16) ALBANIË: leuke partij om uit te zoeken. f 500,— 
17) ALGERIJE: grote collectie/partij om uit te zoeken incl. 

voorlopers, specialiteiten,postgeschiedenis, brieven, kaarten 
etc. Uniek in deze grote hoeveelheid! f 5.000,— 

18) AMERIKA (Noord- en Zuid) ca.1850/1990: geweldig leuke 
uitzoekpartij waarin veel klassiek, ook Canada, USA etc. 
(vele duizenden zegels, incl. veel beter en hooggenoteerd 
materiaal, ENORM hoge cat.w.!). Koopje f 3.000,— 

19) ARGENTINIË: interessante partij, incl. klassiek. f 3.000,— 
20)AUSTRALIE, Nieuw Zeeland, Océanië etc, etc, etc: 

gigantische collectie/partij waarin zowel voor de beginner als 
voor de zéér-en zéér vergevorderde verzamelaar/specialist 
veel moois uit te halen is. M.i. zou deze partij met zoveel 
bijzonder en hoogwaardig materiaal in alle redelijkheid ca. 
f 25.000,— moeten kosten. Nu in de voordeelaanbieding: f 5.000,— 

78) SAOUDI-ARABIE: mooie collectie overwegend postfris waarin 
vele zeldzame zegels/series en blokken. Koopje! f 2.550,— 

79) SKANDINAVIE periode ca.18S0/1985: immense avonturen

partij zakjes, collecties, restanten etc. waarin veel prima 
materiaal incl. brieven, kaarten, postgeschiedenis, zéér 
veelzijdig en interessant! f 3.000,— 

80) SPAANSE KOLONIEN & Gebieden: gigantische verzameling/ 
partij incl. doubletten, poststukken, klassiek, kaarten, brieven 
etc Zeer veelzijdige 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 voordeel-aanbieding: f 5.200,— 

81) TRANSV/tóL etc. (klassiek): mooie collectie. f 2.000,-
82) TSJECHOSLOWAKIJE: grote avonturenpartij waarin veel 

uitzoekplezier o.a. voor specialist Ie emissies, vele vondsten 
gegarandeerd! Fundgrube! f 3.500,— 

83) TURKIJE: grote avonturenpartij incl. klassiek waarin ener
zijds talloze complete postfrisse series, brieven, kaarten met 
en zonder postzegel en anderzijds veel rariteiten, foutdrukken 
etc. Zeer geschikt voor tentoonstellings-collectie, hoogst 
interessante en veelzijdige prachtkoop! f 3.350,— 

84) VERENIGD EUROPA ca.1950/1990: grote collectie/partij 
incl.vele curiositeiten, postfrisse complete series, 
albums etc, etc. f 1.500,— 

85) VERENIGD EUROPA Incl. voor- en meelopers: grote 
partij/collectie, zeer veelzijdig waarin vele specialiteiten. 
Smikkelen en smullen voor specialist! f 2.500,— 

86) VER. STATEN VAN AMERIKA: partij/collectie. Fundgrube! f 2.350,-
87) WERELD In 2 grote dozen: vele duizenden zegels, brieven 

en kaarten, in zakjes, boeken, doosjes, albums etc. Zéér 
avontuuriijk o.a. veel Skandinavië, Nederiand, Duitsland 
etc, etc. Vele avonden uitzoekgenot! f 3.500,— 

88) ZUID AFRIKA etc: partij om uit te zoeken incl. klassiek. f 2.500,— 
89) ZUID AFRIKA en gebieden: grote partij vol avontuur incl. 

vele topnrs./strippen etc, etc. f 7.000,— 
90) ZUID- EN MIDDEN AMERIKA: gigantische verzameling/partij 

incl. doubletten, poststukken, kaarten, brieven. Zeer veelzij
dige prachtkoop vol avontuur M.i. zou deze partij waarin zoveel 
interessant en opwindend materiaal ca. f 11.000,— moeten 
kosten in alle redelijkheid. Nu in de voordeelaanbieding: f 3.000,— 

91) ZWEDEN ca.1858/1992: avonturenpartij zakjes, restanten 
etc. ENORM hoge cat.w.! Zéér interessant en onuitgezocht 
op de fraaie stempels etc. Spotkoopje! f 1.000,— 

92) ZWITSERLAND ca.1862/heden: veelzijdige avonturen-partij 
waarin o.a. naast vele oude brieven en kaarten ook vele 
postfrisse complete series. Koopje, enorm hoge cat.w.! f 900,— 

93) ZWITSERLAND pfr/ongebr/gebr: zeer mooie collectie/partij 
incl. veel prima materiaal, alsmede geweldig mooi en veelzijdig 
klassiek, geschikt voor vele doeleinden: studie,speoialisatie, 
handel, wederverkoop, rondzending etc, etc. f 3.550,— 

ATTENTIE: DE VOLGENDE COLLECTIES/PARTIJEN 
ALHOEWEL ALLE OP ZICH ZEER EN ZEER INTERESS/\NT 

ZIJN DOORGAANS NIET FILATELISTISCH 

94) OUDE AANDELEN: Nederiand en buitenland Incl. betere en 
zeldzamere stukken alsmede doubletten, zeer gevarieerd 
(ruim 500 stuks). f 650,— 

95) OUDE AANDELEN: grote collectie incl. doubletten waarin 
vele betere stukken (ruim 5000(1!) stuks). Spotkoopje! f 5.000,— 

96) OUDE /MNDELEN vanaf ca.1880: zéér interessante 
collectie, zeer gevarieerd waarin veel prachtig materiaal o.a. 
USA, Frankrijk, Nederland etc. incl. vele zéér decoratieve en 
zeldzame stukken, ruim 6000 stuks; m.i. een verzamelgebied 
met veel toekomst! f 10.000,— 

97) OUDE ANSICHTKAARTEN NEDERLAND vanaf ca.1900: 
partij/collectie waarin vele mooie oude zeldzame stukken 
o.a. stoom- en paardentrams, veel kleine en kleinere dorpen 
en steden, ook fantasie en iets buitenland, veel avontuur en sor
teergenot o.a. zeer geschikt voor ruil en handel etc. (ruim 
10.000 kaarten "rijp en groen"). Spotkoopje! f 3.000,— 

98) BID- EN DEVOTIE PRENTEN etc: mooie verzameling, 
merendeels klassiek (ca.400 stuks). f 250,— 

99) DIVERSEN: collection "printed ephemera" hoogst- en hoogst 
interessante veelzijdige collectie waarin o.a. ex-libris, 
boekenlegger, vloeibladen, labels, litho's, poesieplaatjes, 
bidprentjes, posterstamps, jokers, kofferetiketten, cigar-labels, 
brief- en prentbriefkaarten, entertainment, papiergeld etc, etc. 
incl. ook veel 19e eeuws materiaal (ruim 20.000!!! collectors-



Items, zeer gevarieerd incl vele motieven, maanden en maanden 
sorteren, uitzoeken, avonturen en genieten, mede door de aan-
w/ezigheid in deze partij van zeer veel hoogwaardig, klassiek, 
zeldzaam, romantisch en beeldschoon materiaal) f 5.500,— 

100) FISCAALZEGELS (Cinderella's) NEDERLAND en ietsje 
buitenland: enorm grote en veelzijdige partij/collectie z g 
"Cinderella's" zoals fiscaalzegels, stadsposten, vignetten, 
sluitzegels Alles in de sfeer van filatelistische randgebieden 
incl talloze interessante stukken, formulieren etc (in grote 
doos, zeer veelzijdig en interessant') f 2.500,— 

101) OUDE GAS- EN ELECTRA PENNINGEN: leuke collectie 
incl doubletten van dit geweldig interessante en fraaie 
verzamelgebied incl oude prentbnefkaarten van gasfabrieken, 
ruim 1 000 penningen incl ook veel massagoed, cat w ruim 
f 10 000,-(Kooy) Koopje' f 875, -

102) ESPERANTO: unieke partij, zeer veelzijdig incl stempels, 
brieven, kaarten met en zonder postzegel, sluitzegels, 
vignetten, afbeeldingen etc (smikkelen en smullen voor 
specialist, tentoonstelling etc , vele topstukken) f 1.800,— 

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

104) HUMMEL: thema-verzameling postzegels en FDC's in 2 luxe 
albums, plus wat extra's f 250,— 

105) INTERN. JAAR VOOR HET KIND 1979: uitgebreide thema
verzameling postfns alsmede bijzondere velletjes, FDC's, 
ongetande uitgiften, Cinderella's etc , etc (zeer grote speciaal-
collectie) f 1.650,-

106) JUDAICA: verzameling oude ansichtkaarten, curiosa etc 
incl Israel, joden en Noord Afrika, synagogen etc , etc 
Zeer veelzijdig, gevarieerd en interessant' f 1.500,— 

107) KINDERBOEKEN (oud en zeer oud): grote verzameling incl 
talloze schoonheden en juweeltjes f 5.850,— 

108) KON. HUIS NEDERLAND: grote verzameling oude ansicht
kaarten etc waarin vele van de jaren ca 1898/1930 f 1.000, — 

109) LUCIFERSMERKEN, sigarenbandjes etc: enorm grote 
doos met onuitgezocht materiaal, zeer interessant en veelzij
dig incl prachtig klassiek (vele duizenden stuks) Vele 
avonden uitzoeken, genieten en avontuuri f 600,— 

110) MILITARIA: collectie 1^- en 2^ Wereldoorlog o a prentbnef
kaarten (incl humor en fantasie), censuur, foto's, cunosa, 
medailles etc , etc Zeer veelzijdig en interessant' f 1.250,— 

111) MUNTEN Nederland Juliana 1948 - 1980: 100% complete 
collectie mol lOgld-stukken en zilver in luxe album f 250,— 

112) MUNTEN Nederland PROOF-SETS complete serie 1982 
(oplage slechts 10 000 sets) tot en met 1994 13 proofsets 
(gangbare verk waarde ca f1400,—) Nu f 1.000,— 

113) MUNTEN NEDERLAND en buitenland: partij/collectie vanaf 
ca 1850 waarin vele mooie oude zeldzame stukken incl zilver, 
ook wat buitenland, veel avontuur en sorteergenot o a zeer ge
schikt voor handel, ruil opzet/aanvulling collectie etc Ook veel 
massagoed "rijp en groen" incl topmatenaal Spotkoopje' f 2.500,— 

114) MUNTEN NEDERLAND ca.1850/ca.1990: enorme partij, zeer 
gevarieerd veel zilvergeld, diverse gouden munten en duka-
ten/dubb dukaten Vol avontuur "rijp en groen" Wij hebben er 
geen tijd voor om deze prachtige en romantische partij uit te 
zoeken Zeer geschikt voor handel, wederverkoop (van V2 cent 
t/m 50 gulden stukken) Redelijkerwijs zou de verkoop-waarde 
01 op ca f 25 000,—moeten liggen Nu f 6.500,— 

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

116) MUNTEN Nederland en buitenland incl. goud en zilver: 
opruimingspartij "rijp en groen" incl penningen etc Het betreft 
op dit gebied al mijn z g "winkeldochters", miskopen etc .waar
voor Ik strop neem en wel voor een zeer klem prijsje vanaf wil 
Attentie alhoewel er ook veel prima en zeldzaam materiaal m zit, 
zijn vrijwel alle gouden munten naslag/vals en/of dubieus 
/beschadigd etc Normaal zou deze partij ca f 40 000,— 
moeten kosten in alle redelijkheid Nu zeer m de voordeel-
aanbieding f 10.000,— 

117) MUNTENVERZAMELING Nederland en ook wat buitenland 
periode ca.1820/1980: fantastisch mooie en grote partij, zeer 

gevarieerd, veel zilvergeld, diverse gouden munten (tientjes), vol 
avontuur "rijp en groen" Wij hebben er geen tijd voor om deze 
prachtige en romantische (veel oud materiaal') partij uit te 
zoeken, zeer geschikt voor handel, geldbelegging en weder
verkoop, vanzelfsprekend ook veel massagoed, van een 
V2 cent tot 50 gulden stukken Redelijkerwijs zou de 
verkoopwaarde o I op ca f 32 000,—moeten liggen Nu f10.000,-

118) MUNTEN NEDERLAND EN BUITENLAND uitsluitend goud: 
prachtige verzameling incl doubletten, oudere deel div kwali
teiten Zeer voordelig, geschikt voor geldbelegging, handel 
etc , incl vele Zeldzame exemplaren' f 12.500,-

119) MUZIEK: thema-verzameling op prentbnefkaarten, lucifers
merken, sigarenbandjes etc , zeer veelzijdig en hoogst 
interessant incl ook veel klassiek topmatenaal van beroemd
heden met ong handtekening, handschriften, vele avonden 
snuffelen, uitzoeken, sorteren en avonturen etc , etc (4 grote 
dozen met prachtig materiaal) f 8.500,-

120) NAAKT, erotiek, Pin-Up etc: collectie prentbnefkaarten, zeer 
veelzijdig "rijp en groen" incl o a fotomateriaal van het begin 
van deze eeuw f 850,-

121) OLYMPISCHE SPELEN vanaf ca.1904/1980: collectie/partij 
memorablia stempels, brieven, sluitzegels etc , etc Zeer 
veelzijdig en interessant' Spotkoopje' f 1.000,-

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

123) PAPIERGELD DUITSLAND (overwegend infia en noodgeld): 
verz periode ca 1900/1970 incl doubletten, ook zeldzamere 
en schaarse biljetten (ruim 700 biljetten, incl vele UNC) f 650,-

124) PAPIERGELD (bankbiljetten) Nederland: leuke collectie "njp 
en groen" vanaf Igld tot en met lOOgulden biljetten, zeer 
gevarieerd waarin vele betere en schaarse biljetten incl 
unc-kwaliteiten, echter zonder echte grote topnummers 
'n hoogst interessant verzamelgebied met m 1 een grote 
toekomst' Hoge cat w ' Voordeelaanbieding' f 2.800,-

125) PLAATJESALBUMS "Verkade Zaandam" e.a. albums uitge
geven door Nederlandse bedrijven collectie mcl vele betere 
albums Sommige ook incompleet en ook vele losse plaatjes, 
bijna uitsluitend interessante motieven Periode ca 1900/1960 
(ruim 100 albums waann vele zeldzaamheden) f 1.850,-

126) REMBRANDT-PENNINGEN sterling zilver: Franklin-Mint 
collectie in grote houten cassette, oorspronkelijke 
aanschafwaarde ca f 11 000,— f 2.500,-

127) RIJWIELBELASTINGPLAATJES 30er jaren: engrospostje zeer 
gevarieerd mcl betere nummers, schitterende art-deco 
ontwerpen, hoge cat waarde, zeer interessant' (ruim 
100 stuks, zien=kopen) f 495,-

128) RIJWIELBELASTINGPLAATJES periode 1924/1941: collectie 
mcl doubletten, zeer gevarieerd, ook met o a ponsgat 
(voor werklozen), enorm hoge cat w en zeer interessant 
(137 stuks) f 1.000,-

129) RIJWIELBELASTINGPLAATJES periode 1924/1940: engros
postje, alle jaren aanwezig, ook de zeldzame 1925, zeer 
gevaneerd met en zonder ponsgat etc (ruim 200 stuks) f 1.450,-

130) SIGARENBANDJES: avonturenpartij ten dele in albums, mcl 
talloze complete senes, periode ca 1900/ca 1970 Enorm grote 
en veelzijdige partij mcl vele zeldzaamheden f 800,-

131) SUIKERZAKJES Nederland en iets buitenland, enorme grote 
partij waann veel avontuur' f 250,-

132) SUIKERZAKJES: geweldig leuke partij om uit te zoeken f 550,-
133) SUIKERZAKJES Nederland en ietsje buitenland gigantische 

partij/collectie zeer gevarieerd, veelzijdig en interessant (vele 
duizenden en duizenden stuks) f 1.500,-

134) SUIKERZAKJES Nederland en iets buitenland: gigantische 
partij/collectie waarin veel sorteergenot' Incl ook enige andere 
collecties zoals lucifersmerken, sigarenb etc (deze partij is zo 
omvangrijk dat hij m overleg gehaald/bezorgd moet worden, een 
auto vol met materiaal) f 3.000,-

135)VLINDERS Gehele Wereld: prachtige collectie afb op 
collectorsitems zoals postzegels, lucifersmerken, sigaren
bandjes, prentbnefkaarten etc (hoogst en hoogst interessante 
en veelzijdige collectie, waann veel prima en hoog 
genoteerd materiaal) f 250,-

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 



!! AANKOOP !! 

I 

Voor onze internationale klantenkring zijn wij voortdurend op zoek 
naar mooie (gespecialiseerde) collecties Nederland, Overzee, 
Engelse- en Franse Koloniën, wereldverzamelingen, handelaren-
voorraden, nalatenschappen, muntencollecties, gouden munten, 
bankpapier etc. 
Heeft U iets aan te bieden, neem dan eens vrijblijvend contact met 
ons op: 

SMITS PHIIATELY 
AMSTERDAMSESTRAATWEG 404 

3551 CX UTRECHT 
030-2413470 | p 

www.filatelie.net 

Wij geven een prijslijst uit met honderden collecties, partijen en 
dozen Nederland, Overzee en hele wereld, veelal van verzamelaars 
aangekocht. Het prijsniveau is zeer geschikt voor (semi)handel en 
wederverkopers. U kunt in onze zaak deze partijen en alle par
tijen die wij nieuw binnen hebben gekregen onder het genot van een 
kopje koffie inkijken en aankopen. De actuele 
prijslijst staat ook op internet: www.filatelie.net. 

Voorts kunt u bij ons terecht voor al uw benodigdheden, supple
menten, catalogi, nieuwtjes, albums, stockboeken, accessoires etc. 
etc. 

Wilt u onze nieuwe lijst ontvangen, schrijf, bel, kom langs of 
e-mail ons. 

Internet : www.filatelie.net 
E-mail: info@smitsphilately.nl 

http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
http://www.filatelie.net
mailto:info@smitsphilately.nl


DdMFIL 
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THEMATISCHE CATALOGI l\ Dt »LRELD 
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Ml 
Disney NIEUW 
512 pag full colour 

n. 79,-

Scouting NIEUW 
553 pag full colour 

fl. 79,50 

Vogels ed. 2000 
740 pag zwart/wit 

fl. 62,50 

• * * • 
• EUROPOiPDEDIEZE T 

groot- en detailhandel 
in postzegels en munten 

Nieuwstraat 8 tel. 073-6132157 
J L ^ ' ^ 5211 NL 's-Hertogenbosch fax 073-6147589 

E-Mail: europost@euronet.nl 

YVERT & TELLIER 
De wereldreferentie van de verzamelaars 

YVERT CATALOGI - NERGENS GOEDKOPER 

Zojuist verschenen 
Deel 1, Franknjk in kleur 
Adviesprijs '}S^ 
Deel 1 Bis, Andorra, Monaco, etc in kleur 
Adviespnjs^-
Deel 3/1, West-Europa A-G in kleur 
Adviespnjs^ 

Europostprijs 3ipi] 

Europostprijs 20pil 

Europostprijs 62,50 

Deel 3/1 m kleur prijzen m euro 

Nog steeds leverbaar van Yvert: 
Deel 2/1, Franse Kol tot onatliankelijkheid in kleur (ed 99) 
Adviespnjs JOflÜ Europostprijs Spj 
Deel 2/2, Franse Kol vanaf onafhankelijkheid (ed 97) 
Adviesprijs 6>r3Ö Europostprijs 52,50 
Deel 5/1, Overzee A Brazilië (ed 98) Adviesprijs éSIJD Europostprijs 52,50 
Deel 5/2, Overzee Brunei C (ed 98) Adviesprijs 6Sltl Europostprijs 52,50 
Deel 5/3, Dominicaanse Rep Guatemala ruim 800 biz w o 
Falklands en de V S (ed 99) Adviesprijs 65<tl Europostprijs 52,50 
Deel 6/1, Overzee Guinea Bissau Lesotho (ed 2000) 
Adviespnjs 64ÜD Europostprijs 52,50 
Deel 6/2, Overzee Libanon Nieuw Zeeland (ed 2000) 
Adviesprijs 6tt3 Europostprijs 52,50 
Deel 7, Overzee O Z in 2 delen (ed 98) 
Adviesprijs l^eOD Europostprijs SgXl 
Supplement 1998, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur 
Adviespnjs SÄftl Europostprijs 29,50 
Supplement 1999, met alle nieuwtjes van de wereld in kleur 
Adviespnjs IHH Europostprijs 29,50 
Deel 3/2, is uitgesteld tot september 2001 
Deel 4, tot nader order uitgesteld 

Europa Cept NIEUW 
595 pag full colour 

fl. 85,-

Verder verkrijgbaar van DOMFIL 

O.S. Org. Steden ed. 2000 fl. 45,-
America-UPAEP ed. '99 fl. 22,50 
Vissen/Zeczoogdieren '97 fl. 49,50 
Preh.dicren/reptielen '97 fl. 28,75 
Vlinders/Insecten '97 fl. 37,75 
Wereldnatuurfonds '96 fl. 33,50 
Sport, 1715 pag '95 fl. 89,-

DC^MFIL 
HETGROOTSlf iSSORTIMfNT 

THEMATISCHt CATILOOI ;V UE WERELD 

Auto s NIEUW 
553 pag full colour 

fl. 75,-

Katten ed. 2000 
282 pag full colour 

fl. 45,-

' * MUSHROOMS t i 

PïfcZ« 
fUNOW 

Paddestoelen ed. 2000 
258 pag full colour 

fl. 35,-

Levermgs voor waarden: Bestellingen tot f 150 D ƒ 9 D porto 
bijdrage Orders tot f 50,D en levering aan nieuwe klanten uit
sluitend tegen vooruitbetaling Levering zolang de voorraad 
strekt Postbank 6391810 ABN/AMRO 46 14 48 440 
Betaaltip! Stuur samen met uw bestelling een girobetaalkaart of 
Eurocheque en ontvang uw spullen binnen 7 dagen thuis' 
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


FRANEKER POSTZEGEL
ENMUNTENVEILING 

65e 
SCHRIFTELIJKE 

veiling 26 januari 2001 
VERZAMELAARSVEILING IETS VOOR U? 

CIRCA 8000 KAVELS 
MUNTEN 

PENNINGEN 
2E HANDS SIERADEN 

GRAVURES ETSEN ETC 
BOEKEN 

ANSICHTKAARTEN 
POSTZEGELS 

BRIEVEN 
COLLECTIES 

SUIKERZAKJES 
SIGARENBANDJES 

PROBEER HEI VRAAG DE GRATIS 
VEILINGCATALOGUS 

TEL. 0517390533 
FAX 0517390534 

VEILINGHOUDERS 
A HOEKMANKLAVER 
E HOEKMAN 
J PIEBENGASTRAAT 41 
8802 CR FRANEKER 
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 grote sortering  kwaliteit  lage prijzen 

gratis verzamelingen en 
restantenlijst 
alsmede prijslijst 

Nederland en overzee 
Uw MANCOhjsten 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 
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de venrayse 
postzegelhandel 

o 

Julianasingel 1  5802 AS Venray 
Winkel teL/fax. 0478586391 (bestellingen) 

Prijslijsten: tel. 0736572334, fax 0736572785 
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Canada 
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Gorinchemsestraat 10 A - 4231 BH Meerkerk - Tel./fax 0183 - 352169 of 0347 - 320943 Postbank 4269335 - KvK Dordrecht 70087 

FOC's Nederland 
beschreven of 
ge typ t 

nr 
2 
4 
5 
6 
8 
9 
10 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

prijs 
625,-
315-
315-
250,-
115-
125-
87 50 
12,50 

125-
75 -
4 5 -
40,-
55,-
30,-
27,50 
50,-
42,50 
65,-
30,-
6 0 -
32,50 
37,50 
17,50 
17,50 
12,50 
27,50 
27,50 

3,-
20,-

3,-
20,-

6 -
10,-
12,50 
4 -

15-
7,50 
6 -

12,50 

Automaatboekjes 
Nederland met 
Telblokje: 

nr 
3 
3a 
4 
5 
6a 
6b 
6c 
ód 
óe 
óef 
óffq 
7a 
7b 
7bf 
8a 
8af 
8c 
8cf 
9a 
9af 
9b 
9cl 
9df 
9e 
9ef 
9ff 
9hf 
10a 
lOaf 
lObf 
11a 
12a 
13a 
14a 
14b 
15a 

II 

prijs 
10,-
10,-
10,-
10,-
15,-

245,-
87,50 
87,50 
3 5 -
14,75 
5 0 -
10,-
10-
13,75 
20,-
22,50 
75,-
87,50 
20,-
30,-

375,-
187,50 
150,-
147,50 
375,-
225-

15-
17,50 
20,-
41 50 
25 -
25 -
32,-
12,50 
12,50 
7,50 

Verzamelt U: 
FDC's, automaatboekjes met Telblok of 
Plaadfauten, (plaatfouten) 
In deze advertentei vindt u zeker iets dat bij 
uw verzameling én uw portemonnee past 

Zie voor prijslijsten Nederland Postfris, 
Automaatboekjes, jaargangen FDC's, 
Nederlandse Antillen of Israel, de Filatelie van 
december 2000 (met veel aanbiedingen ") 

Bestellingen zenden naar 

Postzegelhandel K. den Hertog 
Gorinchemsestraat 10a 
4231 BH Meerkerk 
Tel /fax 0183-352169 of 0347-320943 

Bestellingen boven de fl 75,- worden franco 
toegezonden Verzending geschiedt na ont
vangst bedrag op postbank 42 69 335 of no 
ontvangst girobetaalkaart of eurocheque 
Ons bekende klanten betaling binnen 14 
dagen Levering zolang de voorraad strekt 

Winkel open op donderdag 9 00 -12 30 
13 30 - 18 00 Op andere dagen regelmatig 
open, even bellen vantevoren 

De winnaars van de Novemberprijsvraag zijn 
geworden 
Dhr A Schenau te Gorinchem 1 e pms post-
frisse tentoonstellinaserie uit 1924 
Dhr H B Gieszen te Rotterdam 2e pri|S post-
frisse kindserie uit 1924 
Dhr R J ter Weeme te Ruurio 3e pms postfris-
se computerserie uit 1970 
De prijzen zijn reeds toegestuurd of afge
haald Nogmaals gefeliciteerd 

Plaatfouten volgens Wilgenburg. 
(postfris) 

406w, 409w, 418w, 419w 424w, 
446w, 84 Iw, 841wa 875w, 930w, 
93 Iw, 948w 1074W 1150w, 
1150wa 1170W, 1171W 1171wa 
1177w, 1192w, 1192wa, 1203w 
1210W, 1210wa,1213w, 1215w, 
1230W 1234W, 1278W, 1278wa, 
1279W 1320W, 1322w,1325w, 
1327W 1361W, 
prijs IS fl 10,- per stuk 

Diverse afwijkingen, plaatfouten 
die in de NVPH catalogus vermeld 
staan, (of In DAVO album) 

14 afa luxe© 700,- 450,-
105f X 650,- 390,-
137fx 225,- 150,-
177b-198b XX 76950 535,-
217a O 175,- 87,50 
422f XX 32,50 12,50 
422fa XX 50,- 32,50 
465b-634b xx 45,- 17,50 
712f XX lOOa- 650,-
939a XX 8,- 4,-
952b-958b xx 57,50 27,50 
1052 paar xx 50,- 12,50 

1098-1102 XX blok van 9-f4 12,50 
1307b-1308b xx 50,- 25-
1444f XX 800,- 395,-
1571v-1572v XX 1500,- 900,-

port 48af x 3 ent 750,- 375,-
port 49bf X betaien 175,-
port80a-105a xx 485- 340,-
rolt 35fo paar 1250,- 1000,-
rolt 53c XX 2200,-++ 2450,-

O = gebruikt 
X = ongebruikt 
XX = postfris 

Blanco FDC's 
Nederland 

nr 
39 
40 
42 
43 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
153a 
144a 
136a 
129a 
114a 
93a 

prijs 
1950 
36-
15,-
95,-
1950 
85,-
85,-
6-

36-
22,50 
41,25 
650 

30,-
17,50 
47,50 
11,-
22,50 
10,-
22,50 
18,50 
11.-
12,50 
5,50 

10,-
2950 ! 
34,50! 
3950! 
79- I 

127,50 I 
175,- I 

272 met plaatfout 
1444f 300,-

Complete blanco 
jaargangen FDC's 
al vanaf fl 9,95 Zie 
Filatelie december 
2000, of vraag de 
gratis prijslijst aan ' 

Luk Vanduffei bvba 
25STE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 3 FEBRUARI 2001 

OM 1 3 UUR IN HET A L L I A N C E H O T E L TE ANTWERPEN 

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

goede 

"^^ Nederland - Duitsland 
Portugal - Engeland - enz. 
verzamelingen en restanten. 

Oostenrijk - Italië -
Talrijke interessante 

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

Postzegelhandel 

Vraag gratis onze overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

veilingen kan 
series inleveren 

u steeds 
(eventueel 

Voor onze volgende 
verzamelingen of goede 
bezoek aan huis). 

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

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

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

Openbare Veilingen 

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

(3) 00 323 233 89 70 
URL: http://www.vanduffel.be - E-mail: info@vanduffel.be 

Open van 9u30 tot 18 uur doorlopend - Zondag en maandag gesloten 

http://www.vandufFel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be
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POSTZEGEL- EN MUNTENHANDEL 

HOLLANDS GLORIE 
INKOOP • VERKOOP • TAXATIE 

'. CAMPLAAN8,2103GW HEEMSTEDE 
P A R K E R E N G R A T I S ! 

HEEMSTEDE 
r T T ' f T T T T Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 9. OO tot 18. OO uur 

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

TELEFOON 023 -5477444 FAX 023 -5291605 

h t t p : / / w w w . p o s t z e g e l h a n d e l . c o m e m a i l : p h i l @ p o s t z e g e l h a n d e l . c o m 

A R U B A 
1 postfris 
11986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
1 Kompleet 

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 

599 — 

F D C 
52,00 
32,00 
42,00 
42,00 
47,00 
44,0C 
39,0C 
40,0C 
44,0C 
48,00 
45,0C 
47,0C 
47,00 
60,0C 

6 2 5 -

■_y^isi 
KINDERVELLETJES POSTZEGELBOEKJES 
jaar posrtris 

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 
17 50 
17,50 
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 
POSTFRIS 399,- 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,-

KOMPLETE KOLLEKTIE 
POSTZEGELMAPJES 

229s tuks ƒ 1325,-

15,00 
22,50 
6,00 
7,50 
6,00 
5,00 

11,00 
6b 225,00 
6c 75,00 
(A lS.Ot) 
6e 15,00 
6d: 5,50 
6fli> 12,50 
óffq 75,00 
% 7,50 
Tb 7,50 
■KF 13,00 
»1 2 2 Ä 

a. nx 
& 75,00 
SiF 22,50 
8ff 37,50 
&F 105,00 
Sil 3000 
9b 262J0 
9d 190.00 
9B 150,00 
9f 190,00 

56,50 
37,50 
21,00 

i tF 110,00 
9(F 130,00 
Stf 262,50 
9(F 19500 
9 ^ 50,00 
9liF 15.00 

ICti 1900 
10»F 2450 
lObF 36,00 
UaF 29,00 
UW 35,00 
12» 42,00 

60,00 
18,00 
18,00 
1100 
4,00 
4,50 
5.50 
7,50 
4,00 
4,00 
450 
450 
450 
450 
5,00 
5.00 
5,00 
5.00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,50 
6,00 
5,00 
9,40 
9,40 

B.3« 
12,80 
5i50 
5,00 

5,00 
1450 
1130 
25,00 
13,30 
1130 
11,40 
1130 
12,50 
5.50 
6,00 
6,00 
6,00 
6,50 
6,50 

1330 
1330 
6,50 
6,50 

1330 
15,00 
6,00 

1150 
450 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
7,00 
6,00" 
7,00 
6,00 
6,00 
6,00 

6;00 
6,00 

TELBLOKJES PRIJS OP AANVRAAG 

KOLLEKTIE BOEKJES 
110 ST. 3250,

K E R S T B O E K J E en 
K E R S T V E L L E T J E S 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

PB37 
1419 
1439 
1461 
1487 
15+2/43 
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 s tuks 239,

WIJ KOPEN 
FRANKEERGELDIGE ZEGELS! 

RUIM UW R E S T A N T E N OP 
Prijs op basis van frankeerwaarde (zonder toeslag), 

ongeleid en/of ongesorteerd minus 5%. 
NEDERUVND ƒ 0,65 p gulden 
BELGIË ƒ 3,00 p 100 Fr 
FRANKRIJK ƒ 0,14 p Franc 
BUND ƒ 0,80 p Mark 

ENGELAND /1,85p£ 
VERSTATEN /1,15p$ 
ARUBA ƒ 0,60 p gId 
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 

GRATIS 
Nieuwe uitgebreide prijslijst 

NEDERLAND 
NEDERLANDSE ANTILLEN & ARUBA 

SURINAME & REPUBLIEK SURINAME 
I N D O N E S I Ë 

vraag nu om GRATIS toezending 
WERELDNIEUWTJES-DIENST 

NEEM NU EEN ABONNEMENT | 
Vraag vrijblijvend inliclitingen! 

AUTOMAATSTROKEN 

|1996 
1997 

14 st 
11 st 
2 SI 
3st 
4SI 
4st 

49 25 
22,25 

3,25 
7,50 
3 50 
4 90 

KOMPLEET 9 0 , -

WIJ KUNNEN NU REEDS LEVEREN 

Komplete JAARGANGEN 2000 

NEDERLANDSE ANTILLEN fl. 159,= 

ARUBA fl. 56,= 

ARUBA F.D.C fl. 68,= 

REPUBLIEK SURINAME fl. 187,= 

JAARGANGEN 1999 
Aland 47,00 
Andorra Frans 39,00 
Andorra Spaans 10,00 
Australië (Davo) 124,00 
Canada (Davo) 99,00 

KOiMPLETE JAARGANGEN OOST EUROPA 
volgens IVlichel Oost-Europa 

Jaar 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 
1980 
1981 
1982 
1983 

19 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

HONGARIJC 

117 00 
130 00 
156 00 
156 00 
169 00 

9100 
11100 
11100 
117 00 
130 00 

143 00 
124 00 
158 00 
130 00 
143.00 

11100 
85 00 
11100 
104 00 
111,00 

1395,00 1060.00 
112 00 
129 00 
129 00 
129 00 
98,00 

84 00 
98 00 
77 00 
84 00 
53 00 

126 00 
129 00 
175 00 
112 00 
126,00 

77 00 
70 00 
98 00 
70 00 
77.00 

1240,00 770,00 
133 00 
294 00 
91 00 
70 00 
68 00 

294 00 
91 00 
70 00 
68,00 

56 00 
77 00 
68 00 
72 00 
94.00 

56 00 
77 00 
68 00 
72 00 
94.00 
955,00 

TJcCnO SLOW 

78 00 
91 00 
130 00 
117 00 
78 00 

43 00 
36 00 
78 00 
72 00 
59 00 

208 00 
85 00 
143 00 
423 00 
423,00 

182 00 
49 00 
111 00 
293 00 
358.00 

1740,00 1255,00 
224 00 
140 00 
224 00 
154 00 
210,00 

196 00 
112 00 
182 00 
129 00 
182,00 

154 00 
196 00 
126 00 
266 00 
39,00 

126 00 
175 00 
105 00 
252 00 
32,00 

1700̂ 00 1460,00 
32 00 
32 00 
32 00 

27 00 
21 00 
25 00 

3465,00 2725,00 

55 00 
85 00 
98 00 
78 00 
72 00 

25 00 
39 00 
48 00 
39 00 
39 00 

65 00 
43 00 
36 00 
62 00 
117,00 

26 00 
19 00 
17 00 
26 00 
72.00 

695,00 340,00 
56 00 
77 00 
98 00 
67 00 
77,00 

24 00 
28 00 
53 00 
35 00 
32,00 

70 00 
105 00 
84 00 
67 00 
98.00 

49 00 
53 00 
60 00 
46 00 
77,00 

785,00 445,00 
42 00 
63 00 
98 00 
112 00 
68,00 

24 00 
39 00 
70 00 
91 00 
47,00 

60 00 
94 00 
119 00 
94 00 

43 00 
64 00 
94 00 
85 00 
102.00 

845.00 645,00 
2275.00 1400,00 

247 00 
169 00 
156 00 
130 00 
117 00 

169 00 
111 00 
78 00 
72 00 
72 00 

98 00 
182 00 
195 00 
169 00 
117.00 

55 00 
124 00 
130 00 
124 00 
78.00 

1550,00 995.00 
154 00 
9100 
105 00 
98 00 
154,00 
84 00 
77 00 
84 00 
140 00 
112.00 

140 00 
77 00 
77 00 
70 00 
105,00 
0 00 
56 00 
63 00 
98 00 
84,00 

1075̂ 00 815.00 
91 00 
39 00 
84 00 
77 00 
27,00 

70 00 
28 00 
67 00 
49 00 
19,00 

72 00 
85 00 
102 00 
94 00 

43 00 
43 00 
51 00 
47 00 

700.00 430.00 

Cyprus Gneks 
Cyprus Turks 
Denemarken 
Engeland 
Estland 
Finland 
Gibraltar 
Groenland 
IJsland 
Italië 
Letland 
Litouwen 
Malta 

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 

Nederland (Davo)109,00 
Nederland FDC 109,00 
Nieuw Zeeland 209,00 
Noonwegen 129,00 
Slowakije 48,00 
Spanje 169,00 
Tsjechië 41,00 
USA (Davo) 244,00 
USA (Davo-extra)79,00 
Zweden 198,00 
Zweden-boekjesl 45,00 

http://www.postzegelhandel.com
mailto:phil@postzegelhandel.com


K n M D I P T P I A A R A A N f ^ F M vanaf <ïf|OA Onze jaargangen zijn samengesteld uit alle zegels en blokken welke 
WWßmrt^c 1 E tf M M n \ M M i i « a E i ^ vaiiai ^^ß ,Q ^^ het betreffende jaar Zijn verschenen, inclusief eventuele luchtpost

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

Ü 
W UJ 
o. o 
II II 
! ® 
Cat 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
70/79 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
90/99 
totaal 

O V E R Z E E 
UJ 
55 = 

<t —' 
—1 _ l 
DC — 

S ^ 
UJ = 

NVPH 
• • 

9 
11 
11 
5 7 
16,

1 8 
1 5 
5 4 
2 4 
4 9 

259.
51 
5 5 
9 8 
8 8 

105,

7 7 
6 3 
7 8 
6 7 
9 2 

769.
8 7 

1 1 2 
1 0 5 

8 4 
120,

8 6 
1 2 4 
1 6 5 
1 8 9 
182,

1 2 3 5 

2 2 3 9 

UJ 

CA 

UJ 
CO 
UJ 

o 

Zonnebloem 
• • 
14 
17 
13 
16 
15,

135
7 9 
4 9 
3 9 
3 7 

420.
6 9 
9 2 
9 7 
9 7 
99,

157
127
1 1 1 
136
127

iOöä,
1 2 2 
1 3 2 
1 3 9 
1 9 9 
205,

2 0 9 
2 1 9 
1 9 9 
2 0 9 
159,

1 7 6 9 

3 2 2 5 

• • 
209

299
164

154
279,

127
225
309
119
109

1969.
339
309

1095
349
334,

6 2 

5 0 
8 6 

629
509

3725.
164
109
1 3 1 
132
115,

129
269
144
179
119,

1459,

7000,

EUROPA 

cc 
U

Yvert 
* * 
5 9 

5 0 
5 5 

6 4 

53, 
5 8 
5 6 
7 1 
8 5 
6 7 

615,
7 2 

1 1 2 
1 8 1 

9 9 
115.

1 9 7 
1 9 2 
1 4 6 
1 5 4 
1 8 7 

145Ö,
1 4 7 
1 5 0 
1 6 2 
2 4 9 
273. 

2 3 0 
2 0 0 
2 5 5 
2 7 3 
239.

2150,

4175,

UJ 

UJ 

Michel 
• • 
6 2 
4 3 
4 6 
3 9 
39, 

6 1 
5 8 
4 4 
4 0 
5 2 

479,
6 6 
8 6 
8 2 
5 7 
99, 

8 7 
1 1 5 

6 7 
101 

8 7 

845.
231 

9 6 

1 1 2 
9 2 

136,

1 0 9 
1 1 0 
1 1 9 
1 2 3 
277, 

1390,

2685,

cc 
m 

UJ 
X 

Michel 
• • 
11 
6 1 
2 2 
2 4 
46,

9 5 
3 3 
4 3 
3 2 
3 8 

395.
3 0 
3 3 
3 2 
4 6 
72,

8 0 
7 9 
6 3 
7 3 

4 5 

549.
6 7 
6 4 
5 8 
5 3 
58, 

6 6 
6 0 
7 4 
8 4 
78, 

655,

1580,

1=1 

UJ 
C3 

UJ 

Yvert 
• * 
4 8 

7 3 
4 0 

4 7 
32 , 

4 6 
2 4 
9 3 
3 9 
5 7 

495,
7 4 

8 6 
1 3 0 

1 6 7 
164,

1 3 6 
1 2 8 
1 2 4 
2 9 9 
2 5 1 

1545,
2 6 0 
2 0 7 
1 8 6 
1 9 9 
163,

1 3 6 
1 6 9 
2 1 1 
1 0 5 
298,

1910,

3910,

UJ 
1— 
CA 
o 
O 

Michel 
• • 
2 1 

1 9 
2 0 

2 3 

26,
3 4 
3 1 
3 5 
3 3 
3 4 

270,
3 6 
3 7 
3 8 
3 9 
4 1 , 

4 2 
4 5 
4 5 
4 8 
4 7 

415,
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
59, 

6 1 
6 3 
7 0 
7 7 
82, 

610,

1280,

UJ 
1— 

UJ 

Michel 
• • 
2 1 
2 5 
2 8 
3 2 
37,

3 4 
3 9 
3 3 
4 3 
5 2 

335,
3 0 
3 4 
3 3 
3 7 
41, 

4 2 
3 8 
3 9 

4 7 
41 

375,
5 7 
5 2 
5 5 
6 9 
63,

6 5 
71 

104
9 8 

102,

725,

1420,

•< 
CC 
UJ 
C/ï 
1— 

Michel 
• • 
2 1 
2 4 

2 5 

3 4 

49, 
1 2 3 
2 3 
5 3 
3 9 

3 4 

419, 
3 4 
3 6 
4 2 
4 2 
50 , 

4 0 
5 3 
5 8 
4 4 
5 3 

445,
5 9 
4 8 
6 2 
6 9 
63, 

7 2 
6 9 
7 4 
7 9 

103,

690,

1540,

>
U I 

cc 

UJ 

C3 
Yvert 

• • 
1 3 5 
8 7 
31 
1 8 
16,

2 4 
1 9 
1 2 
1 5 
1 8 

370, 
4 9 
7 9 
3 3 
3 6 
54,

7 6 
7 5 
8 0 
8 3 
8 2 

640,
6 7 
8 7 

1 5 8 
9 0 

102,

1 1 0 
9 6 

9 5 
1 2 2 

103,

1015,

2000,

UJ 

cc 
UJ 
ca 
— j 

Yvert 
• • 

1 4 

75, 

1 0 8 
3 8 
6 3 

1 9 

^SE. 
1 3 
2 8 
1 4 
1 3 
23 , 

3 6 
2 7 
4 3 
4 0 
56 , 

290, 

595,

>
UJ 
c/> 
cc 
UJ 

Yvert 
• • 
8 2 

130
5 9 
18 
16,

18 
3 3 
2 8 
1 7 
20,

415,
2 4 
5 4 
5 3 
6 9 
64,

6 6 
7 1 
7 6 
8 0 
9 0 

640,
8 1 
8 5 
7 9 
9 0 

118,

1 3 9 
1 2 5 
1 7 0 
1 7 2 
149,

1195,

2225,

r j U l l o L A N U Allf̂ s leverbaar volgens 
* * ■ » ^ ^ » m i » « » ' ZonnebloemMichelEurocat 

CAT. 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1966 
1967 
1968 
1969 
60/69 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
TD/TT 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
80/89 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
90/99 
totaal 

BUNDESPOST 
MICHEL 

• • e 
29 30

22 19

10 I S 

I S  I S 

SS. 45,

54 25

9  12

19 25

28 20

220. 215.
4 4  2 7 

7 9  4 9 

6 5  4 3 

5 9  4 0 

51,  33,

7 0  3 6 
5 0  3 1 
7 0  4 0 
79  47 
6 4  4 2 

620 380,
6 0  SS

SS  31 
123 5 7 

80  40 

80, 51 ,
8 8  5 2 
9 1  4 9 
9 1  5 4 

115 6 6 
137 8 1 

915. 505.

133 9 8 
2 2 1  149
2 1 0  149
178 105
167, 111,

146 106

159 112

193 147

163 125

164 149

1715. 1235.

3435 2310

BERLIJN 
MICHEL 

• • ® 
6  1 2 

2 2  4 4 
9  1 1 
1  1 

20.  22,

42  42 

1 1  1 4 

8  1 1 

25  26 

150. 1 M.
SO  26 

9 7  1 0 1 

41  36 

36  31 

24, 22,

68  50 

22  20 

64  58 

63  48 

59  64 

495, 445,
44  37 

3 9  3 3 

1 0 3  8 3 

56  46 

68, 58,

5 7  5 6 

6 3  6 4 

1 3 7  2 0 8 

1 1 1  1 6 9 

1 7 7  3 0 0 

850, 1050,

90  88 

DDR 
MICHEL 

• • ® 
1 0 5  8 7 
1 2 3  1 2 4 
1 4 7  2 8 9 
1 0 4  1 4 0 
332. 238.

94  76 

96  89 

91  89 

88  69 

1250, 1250,
1 2 0  1 1 2 

7 1  7 0 

69  81 
7 3  5 7 

80. 7 1 . 

73  61 

7 8  6 7 

82 69 

1 0 0  9 7 

9 0  7 7 

825, 750,
1 0 3  8 4 

9 8  7 4 

95  75 

99  78 

85, 60,

73  78 
81  73 
60  55 
69  59 
71  74 

829. 710.

90  82 

INTERNET 
http://www. 

postzegelhandel.com 
email 

HollandsGlorie© 
Postzegelhandel.com 

90. 88.

1575, 1750,

90. 82.

2975, 2775,

CEPT/EUROPA 1 MEELOPERS 
ZOHNEBLOEM 

• • ® 
3 5 8  2 4 8 

70  68 

1 2 5  8 6 

1 4 2  9 1 

136, 9 1 , 

9 3  5 7 

1 1 3  7 8 

1 1 8  7 9 

1 7 9  1 2 8 

1440, 990,
1 4 3  9 3 

1 4 8  9 3 

4 4 2  3 1 6 

1 8 9  1 1 4 

270, 165,

2 4 3  1 4 9 

2 1 2  1 2 9 

2 1 2  1 9 2 

2 0 4  1 7 7 

1 4 6  1 2 0 

2165, 1515,
1 1 2  9 4 

1 3 9  1 1 6 

2 0 6  1 7 2 

3 1 5  2 4 4 

251 ,  194,

2 9 3  217

3 1 4  2 4 6 

2 8 7  2 3 8 

3 0 1  2 4 5 

3 1 8  2 7 1 

2485, 1995,

2 5 5  2 1 9 

281  242 

5 2 8  5 0 2 

3 4 0  3 1 3 

314, 289,

2 3 2  1 9 9 

249  223 

2 4 7  2 1 9 

2 5 7  2 2 8 

2 8 1  2 5 2 

2925, 2625,

8850, 6975,

• • ® 
1 9  1 4 
7  5 

1 1  6 
1 7  1 5 
22, 18,

2 0  9 

5 4  4 2 

2 0  1 7 

6 8  5 2 

240. 180.
1 0 8  8 6 

1 6  1 0 
2 7  1 8 
3 9  2 7 
17, 9,

1 2 0  9 6 

41  25 

5 9  4 4 

44  38 

63  58 

525, 400,
58  47 

39  30 

44  39 

1 2 6  9 5 

43, 34,

8 5  6 8 

1 1 1  7 9 

9 8  6 3 

1 5 3  1 1 8 

1 0 6  7 1 

845, 630,

9 7  8 3 

3 1 2  2 5 5 

2 0 8  1 6 9 

42  28 

5 1 ,  43,

1 8 8  1 7 5 

3 0  2 5 

2 2  1 5 

4 5  4 0 

1 0 8  8 6 

1080, 900,

2625,2050,

VOORLOPERS 1 
ZONNEBLOEM J 

1/3 ITALIË 
4/6 TRIEST A 
7/10 TURKIJE 
11/12 SAARLAND 
13/17 BELGIË 
18 BELGIË BLOK 
19 BERLIJN 
20/39 ZWITSERLAND 1 
40/42 ITALIË 
43/45 TRIEST A 
46/51 GRIEKENLAND 
62/57 LUXEMBURG 
58/59 PORTUGAL 
61 FRANKRIJK 
62/64 BELGIË 
65/66 ITALIË 
67/68 TRIEST A 
69/70 UNO NY 
71/73 GRIEKENLAND 
74/76 TURKIJE 
77/80 TURKIJE 
81 BUNDESPOST 
82/84 LUXEMBURG 
85/86 VATICAAN 

300 
4 5 

2 8 

5 6 0 

6 9 

120

2 2 5 

325 
160

49 
5 8 0 

395 
3 7 5 

1 7 

160

5 5 

7 

1 2 

2 8 0 

5 0 

7 5 

2 4 

120 

7 

® 
7 9 

4 7 

2 1 

5 5 5 

9 4 

8 6 

8 3 

1325 
4 7 

45 
1 1 

235 
4 1 

13 
105 

7 
7 

7 

18 
4 1 

6 4 

5 

5 3 

7 

AANBIEDING VOORLOPERS 1 
Nr 1/86 kompleet 4 9 9 5  2 9 2 5  1 

<t 

Yvert 

3 9 
30 , 
1 7 
4 5 

8 
3 9 
16,

190,
3 5 
4 6 
3 4 
5 8 
59, 

9 3 
7 7 
8 3 
8 3 

91 

6S0,
1 1 3 
1 1 6 
1 1 4 

8 5 
149,

121 
1 4 8 
1 1 8 

9 9 
125,

1175,

1995,

cc 
UJ 
o 
cc 
o : 
u_ 

Michel 
• • 

3 0 
7 

2 4 
1 5 
21 

97 , 
1 4 
1 6 
1 5 
5 2 
93,

7 3 
7 9 
7 6 
7 9 
6 9 

565

7 3 
7 0 
6 6 
7 6 
70, 

71 
7 7 
7 9 
8 2 
75.

730,

1375,

o 
1— 

>• 
Michel 

• • 
6 

1 1 

13 
7 

15,
9 

19
14
14
16,

122,
3 2 

226
2 9 
5 8 
57,

4 6 
7 7 

122
8 7 
8 1 

810,
114

106 

no 
gs

109,

9 9 
9 8 

1 0 6 
1 0 0 

119,

1055,

1965,

VERENIGDE NATIES 

CC 
O 

LU 

Yvert 
• • 
8 
7 
9 
6 
9,

9 
2 1 
10 
11 
13 

100,
2 0 
2 2 
2 4 
3 0 
46,

5 2 
5 2 
3 8 
5 0 
3 9 

370,
3 4 
3 9 
3 2 
3 2 
22,

4 0 
2 9 
4 5 
6 0 
72.

400,

860,

U l 
> ■ 

UJ 
z 
UJ 

Yvert 
* • 

1 0 
1 5 
1 1 
12,

1 9 
1 9 
1 6 
1 4 
1 6 

130,
1 6 

11 

1 3 

1 6 

19,
2 3 
4 0 
2 6 
3 4 
2 5 

220,
5 1 
4 4 
4 6 
4 9 
37, 

4 3 
4 0 
3 9 
6 2 
63. 

465,

800,

UJ 

UJ 

Yvert 
* • 

5 

5,
1 6 

1 0 

8 

1 6 

19,
2 4 
3 1 
2 4 
2 8 
2 0 

195,

4 5 
4 4 
4 9 
4 9 
4 1 , 

4 9 
3 5 
4 3 
5 7 
52 , 

460, 

650,

U l 

<* 
cc 
en 

Zonbl 
• • 
4 1 
3 9 
5 4 
4 7 
12, 

1 4 
2 0 
2 8 
3 0 
2 3 

305,
4 0 
4 4 
7 2 

1 0 5 
88, 

1 2 9 
1 4 3 
1 4 4 
1 2 4 
1 8 8 

1065,
1 3 5 
1 3 5 
1 3 3 
1 2 7 
108,

1 0 3 
9 8 

1 3 0 
1 5 0 
109,

1215,

2560,

REUZENINSTEEKBOEKEN 
Bekend merk/64 bladzijden 
Dubhpip *^rhuthladpn 
Prijs per stuk pst 59x +10x 
Witte bladz. 29,50 2 8  27,
Zwarte bladz. 39,50 38, 37,
GROTERE AANTALLEN, LAGERE PRIJZEN! 

B R A N D K A S T E N e n K L U I Z E N 
VRAAG DOCUMENTATIE 

1 W E R E L D N I E U W T J E S D I E N S T | 
1 Wij leveren alle nieuwe uitgiften van de H 
i landen en motieven die U verzamelt. Een S 
y abonnement kan elk moment ingaan, zelfs m 
1 met terugwerkende kracht. M 
1 VRAAG INLICHTINGEN i 

B E S T E L P R E M I E 
BIJ bestelling vanaf ƒ 60,-
WATERMERKZOEKER 

Morley & Bnqht 
van ƒ 69,- voor ƒ 49,50 

1 2 * / . K O R T I N G B I J V O O R U I T B E T A L I N G ! 1 

BESTELLEN PER POST HOLLANDS GLORIE TELEFOON 023-5477444 
Camplaan 8 FAX 023-5291605 
2103 GW HEEMSTEDE 

LEVERING- Bestellingen beneden ƒ 75 - kostenbijdrage ƒ 5 50 
Bestellingen postzegels boven ƒ 200 - geen portokosten 
Bestellingen Albums catalogi insteekboeken etc porto extra 
Buitenland porto extra bankkosten ƒ 9 50 per zending 

VERZEKERING- per zending slechts ƒ 0 75 U loopt hierdoor geen enkel nsico 
BETALING met acceptgiro binnen 8 dagen of indien gewenst automatische 

incasso s v p bij bestelling bank of gironummer opgeven 
VOORUITBETALING. Bij vooruitbetaling altijd 2% korting bij de bestelling girobetaalkaart of 

Eurocheque insluiten of het bedrag overmaken op bankrekening 
68 31 12 619 of Postbank 42 08 936 

CREDITCARDS bij bestelling s v p vermelden uw kaartnummer de vervaldatum en 
uw handtekening 

VRIJBLIJVENDE AANBIEDING 

http://www
http://postzegelhandel.com
http://Postzegelhandel.com


M 

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 0356219470, mob. tel. 0653776759 

Aan het eind van het jaar 2000 doet het Anguilla General Post Office 
zijn laatste drie postzegeluitgiften. 

Kerstmis 2000  Flower and Garden Show. 
De Flower and Garden Show is een jaarlijks evenement dat georga
niseerd wordt door de Anguilla Beautification Club. De sets hebben een 
waarde van EC $5.10 en FDC's van EC $7.10 

■ 
15c ': 

acT^s 
Om de verjaardag van een van Anquilla's Banken te documenteren, 
heeft het Anguilla Philatelic Bureau een set van 4 zegels uitgegeven op 
27 november 2000 getiteld: ISth Anniversary National Banl( of 
Anguilla. Sets zijn te krijgen voor EC $4.70 en FDC's voor EC $6.70. 

Om de historische mijlpaal te vieren van een van Anguilla's oudste 
kerken werden 4 december 2000 2 sets zegels uitgegeven getiteld: 
170th Anniversary of the Ebenezer Methodist Church. Sets zijn te 
krijgen voor EC $2.20 en FDC's voor EC $4.20 Alle drie de uitgiften 
werden geproduceerd door Cartor Printery in Frankrijk. 

Voor verdere info over de bovenstaande uitgiften en andere filatelische 
producten kunt u contact opnemen met: 

Anguilla Philatelic Bureau, General Post Office. 
The Valley, Anguilla  B.W.I. 
Tel: 0012644972528 
Fax: 0012644975455 
Email: angstamp@gov.ai 
Of bezoek onze webpagina: www.gov.ai/angstamp 

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

t)ent u hier op het juiste adres. 

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

Stuur uw mancolijst. 
Postbus 484, 3430 AL Nieuwegein 

Telefoon: 030273 30 30. Fax: 030600 08 65. 
email: wim.hoeijenbos@wxs.nl 

Geen winkel; bezoek alleen op afspraak. 

AANBIEDING JANUARI 2001 

jaar 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

NEDERLAND 
Uw speciale aandacht voor: 

DE KINDERZEGELS 1924 T/M 1954 
IN POSTFRISSE EN LUXE KWALITEIT 

cat.nr. 
141143 
166168 
199202 
208211 
220223 
225228 
232235 
240243 
248251 
261264 
270273 
279282 
289292 
300304 

prijs 
39,00 
27,00 
42,00 
42,00 
55,00 

108,00 
84,00 

150,00 
138,00 
138,00 
126,00 
148,00 
75,00 
51,00 

jaar 
1938 
1939 
1940 
1941 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

cal.nr. 
313317 
327331 
374378 
379401 
444448 
469473 
495499 
508512 
544548 
563567 
573577 
596600 
612616 
649653 

prijs 
51,00 
54,00 
16,80 
2,50 
1,60 
3,40 
5,75 
6,80 

22,00 
33,00 
25,90 
16,90 
22,50 
16,50 

GRATIS prijslijst met vele aanbiedingen Nederland en Overzee: 
postfrisplakkergestempeld

Op onze geheel vernieuwde internetpagina: VWVW.p05tzegelhoe5.nl 
vindt u vele postzegelaanbiedingen en toebehoren. 

internet: www.postzegelhoes.nl 
emailadres: info@postzegelhoes.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: postfrisplakker
gestempeld. Winkel op maandag gesloten

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

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^\. • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

Een goed begin van het nieuwe millennium: 
Neem een abonnement 
op het land of thema 
van uw keuze!! 
"Wereldnieuwtjesdiensi 

Kijk op onze site naar onze aantrekkelijke 
voorwaarden en prijzen onder: 

"nieuwtjesabonnement" 

Vanwege ons 20jarig bestaan het gehele 
jaar 2001 vele fantastische aanbiedingen: 
postzegels, telefoonkaarten, albums, e.d.. 

verrassend, veelzijdig, informatief 

mailto:angstamp@gov.ai
http://www.gov.ai/angstamp
mailto:wim.hoeijenbos@wxs.nl
http://VWVW.p05tzegelhoe5.nl
http://www.postzegelhoes.nl
mailto:info@postzegelhoes.nl


Ijargang79 (anuari 2001 nr 891 

Het maandblad Filatelie waarin opge
nomen De Philatelist is een uitgave 
van de onafhankelijke Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie te Den Haag T — l  ^ ^ •  J 
,, ,„, , , InnouQ 
In zijn  buiten de ver ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1 ^ ^ 
antwoordeli)kheid van de redactie  de 
officiële mededelingen van de A d v C r t C I l t i c  i n d c X 
Nederlandse Bond van Filatelisten 
Verenigingen opgenomen ^ 5 
, , , . , . . . Uit de wereld van de filatelie 
Filatelie verschijnt in de eerste helft , 

van de maand (niet m augustus) I Ö / 1 7 
Hoofdredacteur Verzamelgebicd Ncdcr l and 
AadKnikmanAlJP I Ö / I Q / I O 

Teî eFo"„' Z'!'sT^'' Verenigingsadressen 
Telefax 035 5240926 lljlllli 
Email philatelie(5)tip nl j j TAXTTVTIT 
Website www Philatelie demon nl H o n d e r d j a a r K N N V 
, . , , , 2 4 / 2 5 / 2 6 
Advertentieverkoop ' * 
Brouwer Media bv Zeestraat 82, Den H a a g 
Postbus 345 374oAHBaarn ynlyi 
leanine de Troye D^l D^ 
Telefoon 0355488771 LuchtDOStnieUWS 
Telefax 0355432777 •" 
Abonnementen en Voor de der t i ende maal : De Filatel iebeurs 
en bezorgklachten . 
Brouwer Media bv 3 ^ / 3 3 
Mevr Renate van Bolderen 117 \„yp„ „ „ „ r 11 
Postbus 30225 6803 AE Arnhem ^^ ^1 ' a z e n VOOr U 
Telefoon 026 3231123 3 4 / 3 5 / 3 6 
E mail rvboIderenfSbrouwer nl ^^ T ^ j 

Cumulat ieve index 2000 
Adreswijzigingen 3 7 / 3 8 C n 4 7 / 4 8 
Adreswijzigingen opgeven aande , , , J / J  r /  r 
secretaris van de vereniging of afde P O S t W a a r d e S t U K K e n 
img waarvan u lid bent 2 0 / A O 
Ais u individueel abonnee bent j*i' i ' * V *' 1 * ' " 1 J V' T" 
(u betaalt het blad jaarlijks recht Voorzi t te t swisse l ing bi] M a a n d b l a d Filatelie 
streeks aan de Stichting) zendtu uw c n / c T 
adreswijziging aan de administratie 5 ^ 0  * 
(adres zie boven) PoStzegelboekjCS 
Abonnementen 5 ^ ' 5 3 
Er zijn twee wijzen van abonneren V i j f t i g l a a r D c P O S t h o O m 
1 een collectief abonnementvoor j o j i i c i i o i 
aangesloten verenigingen hetabon 5 4 ' 5 5 ' 5 ^ ' 5 7 ' 5 " ' 5 9 

iXg?ép™n''""" " ' " '^' ™"'"''"'" Vervalsingen h e r k e n n e n [ i i ] 
2 een individueel abonnement 6 2 / 6 ^ / Ó A 
Het abonnementsgeld moet bij voor « 1 , 
uitbetaling worden overgemaakt D O I l Q S p a g i n a S 
tarieven voor het jaar 2001 6 6 / 6 7 / 6 8 
a binnen Nederland f39  op ' ,'V 
giro 5005485 van de Stichting BoH vooF kleine a n n o n c c s 
Nederlandsch Maandblad voor ^ o 
Philatelie te Dordrecht / 
b voor België Bfr 800 op giro Thcma t i s ch p a n o r a m a 
000 0350882 33 van de penning fidHnHj 
meester van het maandblad Filatelie ^yl /^l / *■ 
te B''"sse! Nieuwe uitgiftcn 
c in het buitenland f 68 50 (incl port) 1 1 1 1 c 1 1 o 1 10 10 
op dezelfde rekening als vermeld JZlj^ly^lj^ijOiyjIyöIjglöOlöl 

T!^u^\ . , f Kleine annonces 
Als het abonnement op i april of ^ 
1 juli ingaat moet een evenredig o 2 
bedrag tot het eind van het jaar 
worden gestort Abonnementen 
per I oktober zijn slechts mogelijk in Ü ï i r\c% i m i  % » > r \ i /  r i T I «^ 
combinatie met een abonnement op ^ ^ ^ ^ C I ^ j ^ O ^ ^ D ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de daaropvolgende jaargang ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W 

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

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

Be&tuur 
voorzitter 
G C van Balen Blanken 
secretaris 
Drs S W D Veenstra 
Roelofsstraat 31 
2596 VK Den Haag 
penningmeester 
H P G van der Lienden 

De Koninklijke Nederlandse Natuur
historische Vereniging (KNNV) bestaat dit 
jaar een eeuw. PTT Post brengt daarom 
eind deze maand een boekje van vijf zegels 
uit en onze thematische medewerker 
Drewes Veenstra vertelt u waar de letters 
KNNV nu precies voor staan. 

Advertentieindex 

Nummer 13 32 

Ze zijn niet bijgelovig, de organisatoren 
van De Filateliebeurs En dus wordt ook dit 
jaar  ook al is het voor de dertiende maal 
 weer een specialistenbeurs in Nieuw

Loosdrecht georganiseerd. 

Voorzitters 50 
De stichting die 'Filatelie' uitgeeft heeft 
een nieuwe voorzitter Cees van Balen 
Blanken treedt in de voetsporen van zijn 
voorganger, Gervan Driel 

Jubileum 54 
AI een halve eeuw kunnen jeugdige fila

telisten terugvallen op een leuke en be

trouwbare informatiebron: De Posthoorn 
Reden genoeg om ons 'collegablad' in 
de schijnwerpers te zetten. 

Erevoorzi t t t r 
Mr A van der Flier AIJP 

Copyright 
© 2001 Maandblad Filatelie 

op lage 
42 000 exemplaren 

iSSNnummer 
0166 3437 

LidASCAT 

JEE/fT 

A4Postz veiling 
Anguilla Phil Bureau 
Apeldoornse Postz handel, De 
Bouscher, Ronald 
Brabantse Postz en Muntenveiling 
BredenhofPostzegehmport 
Brouwer Phdatelist 
Bijl Van der 
Dieten van 
E S P A 
Europost De Dieze 
Franeker Postz en Muntenveiling 
Gilze Postz handel 
Haarlem Van 
Herscheit Ron 
Hertog Karel den 
Heuvel Van den 
Hoekstra 
Holland Glorie 
Hollandse Postz en Muntveiling 
Huls 
Kienhorst 

65 
14 
46 

4 1 4 4 
46 
81 
65 
82 

5 
61 

53 
46 
46 
II 

45 
46 

12 13 
46 
53 

Lodewijk 
Loleven Van 
Meinhardt 
Nederlandsche Postz veiling 
Nijmeegse Postz veihng 
Nijs De 
NVPH 
NVPH Postz handelaren 
Peters, Theo 
Philapost 
Phme 
Postbeeld 
Poststempel 
Postzegel Parujen Centrale 
Postzegelhoes Het 
Quirijns Amsterdam 
Rjetdijk 
Safe Nederland 
Schommg 
Smits Philately 
Tieman Willem 
Tolhuizen 

53 
49 

4 
2 

65 
36 
84 
33 
83 

3 
20 
65 
14 

2829 
14 
14 
27 
10 
65 

8 
67 

61 
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Vanduffel, Luk 
Venrayse Postz handel, De 
Viking De 
vliet Van 
Wien 

65 

14 
61 
46 _ 

15 



VIJF KEER HART 
VOOR DE NATUUR 

Bij het ter perse gaan van 
dit nummer van Filatelie 
ontvingen we de gege
vens van het postzegel
boekje 'Vijf keer hart voor 
de natuur' dat PTT Post 
op 26 januari zal uitge
ven. Het boekje herdenkt 
het eeuwfeest van de Ko

ninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Ver
eniging (KNNV); het 
werd ontworpen door 
Ben Laloua uit Rotter
dam. Twee zegels tonen 
foto's van KNNVleden. 
Verder zijn er op de ze
gels plaatjes uit de be
kende Verkadealbums 
verwerkt. Het postzegel
boekje kost vier gulden. 

V /*. 

AANVULLINGSZEGEL 
NU OOK IN BEELD 

In 'Filatelie' van decem
ber jl. konden we u de 
'twee dubbeltjes'zegel 
van 2 januari nog niet la
ten zien. Nu wèl: 

tiKLAAin 
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SIMON RIETVELD 
OVERLEDEN 

Op 28 november 2000 
overleed Simoti Rietueld 
(74), erevoorzitter van de 
Nederlandsche Vereeni
ging van Postzegelhan
delaren (NVPH). Hij werd 
in 1954, opgenomen in 
het dagelijks bestuur van 
de NVPH als vicevoorzit
ter/penningmeester, tot 
1961, toen hij voorzitter 
werd. In 1985 trad hij af. 
In 1965 richtte Simon 
Rietveld samen met de 
toenmalige Bondsvoor
zitter mr G.W.A. de Veer 
de Stichting Filatelie op. 
Ook internationaal was 
hij actief: hij maakte ge
durende 22 jaar deel uit 
van het dagelijks bestuur 
van de International Federa
tion ojStamp Dealers Asso
ciation, van welke organi

satie hij van 1964 tot 1982 
voorzitter was en sinds
dien erevoorzitter. 
Simon Rietveld is tijdens 
zijn leven diverse malen 
onderscheiden. Hij was 
drager van de Bondsher
inneringsmedaille in 
goud, erelid van de Bond 
en hij werd in 1964 Cheua
lier du Me'nte Postale. In 

1978 werd hij benoemd 
tot Officier in de Orde 
van OranjeNassau. 
Tot de vele verdiensten 
van Simon Rietveld beho
ren onder meer zijn grote 
inzet bij de organisatie 
van grote filatelistische 
evenementen, waaronder 
de internationale Amphi
lextentoonstellingen. 

Simon Rietveld (links) had relaties bij de PTT, in de politiek en bij het 
Koninklijk Huis, hier is hij in gesprek met prins Bernhard (midden) ende 
toenmalige PTTbaas Flip Leenman (foto R Hillesum, Roosendaal) 

BELGISCHE PTT 
SLUIT MUSEUM 

Een vreemd gezicht; wie 
over de Grote Zavel in 
Brussel loopt en probeert 
toegang te krijgen tot 
nummer 40 stuit op een 
hermetisch gesloten hek
werk. Het Belgische Post
museum  want daarover 
gaat het hier  is sinds 12 
september 2000 dicht, 
zeer tot ongenoegen van 
diegenen die deze schat
kamer van fdatelistische 
kostbaarheden een warm 
hart toedragen. 
In een scherp artikel in 
Bondsnieuuïs, het blad van 
de Koninklijke Lands
bond der Belgische Post
zegelkringen (KLBP) ful
mineert voorzitter JVlarcel 
Van der Muilen tegen de 
sluiting. 'In één pennen
trek werd een punt gezet 
achter 64 jaar uitstraling 
van dit prachtige en pre
stigieuze Huis midden in 
een toeristische Brussel
se pleisterplaats,' schrijft 
hij. Ook het Gentse post
zegelblad De Gazette uan de 
Filatelie is geschokt: op 
het omslag van dat blad 
prijkte onlangs een pagi
nagrote foto van het 
Brusselse museum, voor
zien van een groot plak
kaat met de tekst Postmu
seum te koop. 

Het was dan ook niet toe
vallig dat de hoofdredac
teur van het laatstge
noemde blad, Raoul Van
derstockt, tijdens een 
perspresentatie van De 
Post die op 23 november 
2000 in Mechelen werd 
belegd vragen over de 
toekomst van het Post

museum stelde. 
Frank Daniels, directeur 
van de Dienst Filatelie 
van De Post, bezwoer bij 
die gelegenheid dat de 
deuren van het museum 
niet voor eeuwig gesloten 
zullen blijven. Dat het 
museum in het karakte
ristieke pand aan de Gro
te Zavel gevestigd zal blij
ven is  zoveel werd dui
delijk  hoogst onwaar
schijnlijk. Daniels zei 
overigens op persoonlij
ke titel sprekend  dat hij 
zich zou kunnen voor
stellen dat het museum 
een plaats in het voorma
lige postkantoor van 
Oostende zou kunnen 
krijgen. Vestiging op een 
andere lokatie in de Bel
gische hoofdstad ligt 
echter veel meer voor de 
hand. 
Dat het museum is dicht
gegaan wordt officieel 
toegeschreven aan de 
noodzaak om 'verfraai
ingswerkzaamheden' uit 
te voeren. Het is echter 
niet uitgesloten dat er 
een verband is met een 
grote verhuizingsopera
tie binnen De Post. 

,* «1 
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HAARLEMMERMEER EN NETEXPO 
ORGANISEREN INTERNETTENTOONSTELLING 

Het is misschien wel de 
allereerste postzegelten
toonstelling die op het 
Internet gehouden 

 wordt: Philaned. De post
en zegelvereniging Haar
ig lemmermeer en de web
= hoster Netexpo hebben de 
= handen ineengeslagen 
ï om deze mogelijke Inter
■̂  netprimeur te realiseren. 
^ De tentoonstelling wordt 
^ in 2002 gepresenteerd ter 
— gelegenheid van het hon
"" derdvijftigjarig bestaan 

U van de Nederlandse post
zegel. 
Verzamelaars worden 
door Philaned in staat ge
steld om (delen van) hun 
collecties 'elektronisch' 

te presenteren. Ook 
wordt het mogelijk on
derling contacten te leg
gen. Iedereen die postze
gels verzamelt en een 
beetje 'computert' kan 
meedoen. Inschrijving is 
mogelijk op de site 
uJiüu;.philaned.nl; de aan
melding sluit op 27 fe
bruari 2002. Tot die tijd 
zal de site worden ge
bruikt voor het verstrek
ken van informatie en het 
tonen van aansprekende 
voorbeelden. 
De organisatoren reke
nen op meer dan duizend 
inzendingen en op een 
dagelijk bezoekeraantal 
dat eveneens meer dan 

duizend zal bedragen. 
Een gedeelte van de in
zendingen zal worden 
geselecteerd voor een 
grote schermpresentatie 
op de internationale 
postzegeltentoonstelling 
Amphilex 2002 in Amster
dam. 

HOGE OPBRENGSTEN 
BIJ J.K. RIETDIJK 

Op 13,14 en 15 november 
hield J.K. Rietdijk bv in 
Den Haag zijn 375ste 
veiling. Op de veilingda
gen l<wamen 4.200 kavels 
onder de hamer. Er werd 

HANDELAAR 
VERMOORD 

Op donderdagavond 7 
december 2000 werd 
Hans Meijer (57), eige
naarvan een postzegel
zaak in Amsterdam, op 
gewelddadige wijze om 
het leven gebracht. Zijn 
winkel was gevestigd op 
de Nieuwezijds Voor
burgwal/hoek Wijde

steeg. Hoe de man om 
het leven werd gebracht 
en wat het motief voor de 
misdaad was kon de poli
tie op het moment dat dit 
nummer van Filatelie ter 
perse ging nog niet mee
delen. Meijer was al eens 
eerder overvallen en deed 
sindsdien zijn deur alleen 
maar open voor mensen 
die bij hem als 'serieuze 
klanten' te boek stonden. 

goed verkocht; de omzet 
bedroeg f2.5 miljoen. 
In trek waren Nederland
se kleinrondstempels uit 
de periode 18721896; 
een mooie collectie 
bracht ruim f 10.000. op. 
Andere uitschieters wa
ren een postfrisse Cour de 
Justiceserie van Neder
land (f13.500.), een 
landmailbrief van Neder
landsIndië (f7.200.) en 
een spoorwegserie van 
Belgiè (f6.500.). Heel 
gezocht bleken ook ze
gels van Engeland en ko
loniën en postzegels van 
Spanje en Portugal. 
De volgende veiling van 
Rietdijk wordt van 23 tot 
en met 25 april gehou
den. Inlichtingen: tele
foon 0703647957. 

http://philaned.nl


AIJP PUBLICEERT 
JAARBOEK 2 0 0 0 

Eind vorig jaar verscheen 
de nieuwste editie van het 
AIJP Yearbook, de volledige 
adressenlijst van de Asso
ciation Internationale des 
Journolistes Philateliques. 
De AIJP heeft 400 leden, 
die grofweg in twee groe
pen kunnen worden on
dergebracht: redacteuren 
van filatelistische tijd
schriften en auteurs van 
filatelistische artikelen. 
Het jaarboek van de AIJP 
is niet los verkrijgbaar; 
het wordt aan alle leden 
van de vereniging gratis 
ter hand gesteld. Filate
listische auteurs die be
langstelling hebben voor 
het lidmaatschap kunnen 
contact opnemen met de 
perssecretaris van de 
AIJP, Aad Knikman. Het 
adres is Klipper 2,1276 
BP Huizen. 
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Voorbeeld van een 'De Beste Wensen'kaart, zoals di€ door PTT Post m de 
maand december 2000 aan bednjuen en particulieren tuerd verzonden. 

DERDE PARTIJENPOSTZEGEL OOK GEBRUIKT 
VOOR MAILING AAN ZAKELIJKE GEBRUIKERS 

Ons bericht in het de
cembernummer over de 
derde portbetaaldzegel 
was niet helemaal volle
dig. We schreven  dit op 
gezag van de Postueruoers
krant  dat de zegel zou 
worden gebruikt voor een 
mailing aan particulie
ren. Dat is ook inderdaad 
gebeurd (het ging om een 
kaart met 'de beste wen
sen' van PTT Post), maar 
ook zakelijke klanten van 
de PTT ontvingen zo'n 
zending. De heer J.H. 
Avis wijst er op dat er bij
gevolg twee verschillende 
adresseringen mogelijk 
zijn: die met de aanhef 
'Aan de bewoners van...' 
(particulieren) en die met 
de bedrijfsnaam van de 

zakelijke afnemers. De 
portbetaaldzegels zijn in 
beide gevallen identiek. 
De zegel is in een oplage 
van 10 miljoen stuks in 
rollen van tienduizend 
zegels gedrukt. Wie dat 
wil kan de zegel (uitslui
tend in strips van vijf 
stuks) bestellen bij de 
Collect Club Groningen. 
Per strip betaalt u vijftig 
cent. Houd er wel reke
ning mee dat de Collect 
Club bij bestellingen van 
minder dan twintig gul
den administratiekosten 
in rekening brengt. Het 
artikelnummer van de 
portbetaaldzegel is 
690457. De Collect Club 
is per fax bereikbaar: 
0505863111. 

MVC PUBLICEERT 
'DUBBEL' VERSLAG 

Het IVluseum voor Com
municatie heeft eind vo
rigjaar haar jaarverslag 
over iggS en iggg uitge
bracht. Het 24 pagina's 
tellende boel<werkje blikt 
terug op een even groot 
aantal maanden, een pe
riode waarin het museum 
werd verzelfstandigd. 
In het verslag is een groot 
aantal gegevens te vinden 
over de in het museum 
gehouden tentoonstellin
gen en publieksactivitei
ten, over de bezoekeraan
tallen en andere onder
werpen, zoals onderwijs, 
relatiebeheer en aanwin
sten. 
Voor wie van cijfers 
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houdt: het Museum voor 
Communicatie herbergt 
tienduizend voorwerpen, 
een miljoen postwaar
den, honderdduizend ne
gatieven, duizend films 
en videobanden en vijf
tienduizend boeken en 
tijdschriften. 

'OP HOOP VAN ZEGELS' HOUDT 
PROPAGANDATENTOONSTELLING 

De Haarlemse Filateli
sche Vereniging 'Op 
Hoop van Zegels' bestaat 
in 2001 negentig jaar. Dat 
wordt gevierd met een 
propagandatentoonstel
ling die op 17 en 18 maart 
zal worden gehouden. 
Deze expositie  gojaar 
OHuZ geheten  zal wor
den ingericht in Sport
centrum Groenendaal, 
Sportparklaan 16 in 
Heemstede. Er zullen 
honderd kaders worden 

ingericht, er wordt een 
postzegelbeurs gehou
den en natuurlijk zijn er 
ook handelaren aanwe
zig. De tentoonstelling is 
op zaterdag 17 maart ge
opend van II tot 17 uur en 
op zondag 18 maart van 
10 tot 16 uur. 
Inlichtingen worden ver
strekt door de heer J.M. 
van Putten, Zomervaart 
i66zw, 2033 DD Haar
lem, telefoon 023
5350178. 

BELGISCHE PTT PRESENTEERT EMISSIE
PROGRAMMA 2 0 0 1 IN MECHELEN 

Voor de derde maal in 
successie is de Belgische 
PTT er in geslaagd om 
nog vóór het begin van 
een nieuw emissiejaar 
alle zegelontwerpen voor 
dat jaar aan de filatelisti
sche pers te presenteren. 
Tijdens een bijeenkomst 
op 23 november 2000 
werden de werktekenin
gen van alle zevenender
tig verschillende post
waarden van het jaar 2001 
getoond. 
Het leeuwendeel van het 
emissieprogramma 2001 
verschijnt in de loop van 
slechts één week, maar 
wel een bijzondere week; 
het gaat namelijk om de 
zeven dagen waarop de 
internationale postzegel
tentoonstelling Belgica 
2001 zal worden gehou
den. Tijdens die exposi
tie, die van g tot en met 
15 juni in drie tentoon
stellingshallen van Brus
sels Expo onderdak zal vin
den, verschijnen maar 
liefst dertien verschillen
de postzegels, een blokje 

en een postzegelboekje 
met daarin nog eens vier 
verschillende zegels. 
In een notendop ziet het 
Belgische emissiepro
gramma voor het jaar 
2001 er als volgt uit: 
izjebruari: Promotie van 
de filatelie; twee zegels 
en een blokje met één ze
gel; drie portretten van 
Belgische koninginnen. 
12 Jebruari: De Belgische 
dynastie; blokje van zes 
zegels; portretten van 
Belgische koninginnen 

(met een andere tekening 
dan de zegels van de 
emissie 'Promotie van de 
filatelie'). 
ig maart: Honderdste 
sterfdag van de elektro
technicus Zénobe Gram
me; één zegel; gestileer
de afbeelding van een 
spoel. 
ig maart: 575 jaar Univer
siteit van Leuven; één ze
gel; afbeelding van een 
Madonna. 
23 april: Water, natuurlij
ke rijkdom; één zegel; 
schilderij van S. Rachid. 
25 april: Muziek en litera
tuur; twee zegels en een 

,M BELGIEBRGIQUE • 0.42 lïi'A., 
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Een uan de zegels die de Belgische PTT volgend jaar zal uitgeuen. 

blokje met één zegel; 
portretten van de schrij
vers Willem Elsschot en 
Albert Ayguesparse (ze
gels) en afbeeldingen, 
gewijd aan de internatio
nale muziekwedstrijd 
'Koningin Elisabeth van 
België' (blokje). 
7 mei: Treinen; strip van 
drie zegels en twee vig
netten; drie verschillende 
Belgische treinstellen. 
g15 juni: Emissies ter ge
legenheid van de interna
tionale postzegelten
toonstelling Bellica 2001 
in Brussel (zie hierboven; 
meer informatie in het fe
bruarinummer 2001 van 
'Filatelie'). 
6 augustus: Langlopende 
reeks 'Toerisme'; twee 
zegels; kerken van Bin
che en Diksmuide. 
6 augustus: Natuur; vijf 
zegels; boerenhofsteden 
in Damme, Bauvechein, 
Leuven, Honnelles en 
Hasselt. 
10 september: Rode Kruis; 
één zegel; afbeelding van 
in actie gekomen vrijwil
liger. 
8 oktober: Dag van de 
Postzegel; boekje met vijf 

dezelfde zegels; stripfi
guurtjes 'Stampilou'. 
22 oktober: derde afleve
ring in de reeks 'Een reis 
door de twintigste eeuw 
in tachtig zegels; blokje 
met twintig verschillende 
zegels; thema's: pedago
gie, alternatieve energie, 
psychologie, ruimtevaart, 
antropologie, erfelijk
heidsleer, theologie, so
ciologie, relativiteits
theorie, geneeskunde, 
thermodynamica, semio
tiek, vrouwenstudies, in
formatica, economie, ge
schiedenis, atoomener
gie, radioactiviteit en fi
losofie. 
12 nouember: Kerstmis en 
Nieuwjaar; één zegel; 
kersttafereel. 
Wie goed heeft geteld 
mist nu nog één zegel en 
dat klopt: op 27 decem
ber jl. kwam een zegel uit 
ter gelegenheid van de 
tweeduizendste geboor
tedag van Christus. Hoe 
wel het om een in 2000 
uitgegeven zegel gaat, 
rangschikt de Belgische 
PTT deze emissie toch 
onder de emissies van het 
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SAMENSTELLING: R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 
EMAIL: dziewon(3)xsAall.nl 
WEBSITE: www.xs4all.nl/ dziewon/fila/druktech.htm 

KORTINGZEGELS 2 0 0 0 : TWINTIGMAAL 
SFEER, WARMTE EN GEZELLIGHEID 

De kortingzegels van 
2000 - PTT Post spreekt 
consequent van 'Decem-
berzegels' - laten twintig 
variaties zien op het the
ma 'sfeer, warmte en ge
zelligheid'. De zegels zijn 
ontworpen door Marten 
Jongma uit Amsterdam. 
De zegels verschenen op 
28 november 2000 in drie 
versies, respectievelijk 
vier verkoopvormen: 

- blokken van twintig 
zelfklevende korting
zegels van 60 c ; 

- dezelfde blokken, 
maar nu in een hang-
boekje (druk omslag: 
Casparie); 

- zogenoemde mailers 
met daarin zestig zelf
klevende kortingzegels 
van 60 c ; 

- rolzegels in doosjes 
met 100 zelfklevende 
kortingzegels van 60 c. 

Zoals we verderop bij de 
technische beschrijving 
zullen zien, gaat het er 
voor de gespecialiseerde 
verzamelaar om twee
maal 20 ofwel 40 ver
schillende zegels. Zowel 

het Casparie-hangboekje 
als de mailer zijn boven
dien op zich zelf al verza-
melwaardige filatelisti-
sche items. Niet overal 
zijn alle varianten ver
krijgbaar geweest. De 
rolzegels waren door de 
Post eigenlijk alleen be
doeld voor zakelijke 
klanten. 
Bij aanschaf van zestig of 
méér kortingzegels kreeg 
de klant een December Ver-
sierbox (barcode: -1-5052) 
uitgereikt. Bij Bruna/de 
Boekelier hadden de win
keliers de instructie ge
kregen om per klant niet 
méér dan één versierbox 
mee te geven, zelfs als er 
méér dan zestig zegels 
werden afgenomen. En 
dat ondanks het feit dat 
de desbetreffende boek
handels net zoveel ver-
sierboxen als mailers gele
verd hadden gekregen. 
Ter ondersteuning van 
een nauwkeurige hand
having van deze instruc
tie werd ook een under co-
uer-controle in het voor
uitzicht gesteld. Leve de 
gezelligheid en sfeer! 
De omvangrijke emissie 

die de kortingzegels van 
2000 al met al vormen 
zullen er misschien toe 
hebben geleid dat som
mige verzamelaars geen 
geld meer overhielden 
voor andere Sinterklaas
cadeaus; gelukkig kon
den ze terugvallen op die 
enkele versierbox als 
surprise... 
Op de achterzijde van de 
vellen is een toelichting 
te vinden op het ontstaan 
van de 'decemberzegels' 
en verder treffen we han
dige tips en instructies 
aan. Barcode: -1-4888, Ar
tikelnummer: 201161. 
De zegels uit blokken, 
mailers en rollen zullen 
niet los te koop zijn, en 
de actie duurt tot en met 
6 januari. 
In strijd met de instruc
ties van het jaar ervoor 
leek me de algemene 
aanwijzing aan klanten 
om de eventueel overge
bleven kortingzegels van 
1999 en ouder bij te fran
keren met 5 cent. Het 
plakken van oude kor
tingzegels was al alge
meen gebruik, maar niet 
iedereen wist hoe dit 
moest worden gecombi
neerd met de tariefverho
ging van de kortingze-

Decemberzegels 2000 
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Kortingzeaels 2000 
Bijzonderheden 

Druk van de zegels: 
Drukker/druktechniek 
Drukpersen/druknchting 

K7euren: 
Rasterhoek en aantal 
punten hor /ver. per mm. 

Velrandbijzonderheden: 
Blokies per drukvel 
Artikelnummer 
Plaats artikelnummer 
Aanvang verkoop 
Vermelding verkoopdatum 
Drukvormnummers 

Papier en gom: 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
PapierichtingZ-doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gommering 

Perforatie: 
Formaat zegels 
Formaat blokje 
Perfora tie/perforatiemaat 
Tanden hor./ver 
Tanding blokje 

Accordering: 
Staat modelvel 
Akkoord modelvel 
Intern PTT-ordernr. 

28-11-2000 
Blokje met 20 zegels van 60 cent 1 

JESP; zeskleuren rasterdiepdruk 
Goebel / R(echts) 

1. zwart 50° 15 /12 
2. magenta 60° 1 0 / 7 ; 
3. geel 40° 7/ 8 
4. cyaanblauw 30° 7/10 
5. zilver 50° 7 / 6 
6. fosforbalken 45° 4 / 4 

12 (drie njen van vier blokken) 
201161 
achterzijde 
28 november 2000 
in tekst op achterzijde 
niet aangebracht 

Zanders / onbekend 
niet-fosforescent rasterdiepdrukpapier 
<-> (liggend) / nietvastgesteld 
niet vast te stellen 
nee/nee 
n.v.t. 
waarschijnlijk'dubbel' 
(zelfklevend en tradmoneel) 

22X 33 mm. 
143x158 mm. 
slitvorm (pseudotanding) 
n v t . 
o/o/o/o 

gestanst 
niet geaccordeerd 
onbekend 

© 2001 Maandblad Filatelie / R.C. Bakhuizen van den Brink 

gels van 55 naar 60 cent. 

Blokken van 20 
De druktechnische gege
vens van de 'losse' blok
ken van 20 zijn te vinden 
in de tabel elders op deze 
pagina. In aanvulling 
daarop kan nog het vol
gende worden meege
deeld. 
De tekst op de achterzijde 
van de vellen is in zwart 
gedrukt; het PTT-logo is 
zonder kleur uitge-
voerd(!) en de rastering 
van de zwarte drukkleur 
is gelijk aan die van de 
voorkant. 
Ten aanzien van papier 
spreken de persberichten 
over het fabrikaat 'Zan
ders'. Zanders is een 
Duitse fabrikant van 
hoogwaardige papier
soorten; het bedrijf heeft 
vestigingen in Bergisch 
Gladbach en Düren. Ove
rigens lijkt het voor de 
kortingzegels gebruikte 
papier veel op het al eer
der gebruikte papier van 
Tullis Russell. 
Op de blokken zijn fosfo-
rescerende elementen 
aangebracht ten behoeve 
van de postmechanisatie: 
het zijn L-vormige balken 
die geel fosforesceren. 

Casparie-hangboekje 
De hiervoor beschreven 
blokken waren in decem
ber ook als hangboekje te 
koop. Het blokje zat in de 
boekjes met de basis naar 
links toe geplakt. 
De boekjeskaften zijn bij 
Casparie in Utrecht ge
drukt: in offset en met 
gebruikmaking van druk-
vellen die driemaal twee 
kaftjes bevatten, met aan 
de rechterzijde een Brun-
nerbalk. De kartonrich
ting is I (staand), de 
drukrichting R(echts). 
Een en ander levert de 
volgende codes op: H3, 
C7, Ro, P2. De barcode is 
+5014, het artikelnum
mer 205422. 

Mailer met 60 zegels 
Er zijn zoals gezegd ook 
moilers met zestig kor
tingzegels te koop ge
weest. Elke maller bestaat 
uit vijf blokken van vier
maal drie zegels (met de 
basis van de zegels naar 
rechts). Binnen elke mail
er is de volgorde van de 
zegelafbeeldingen gelijk 
aan die van de 'blokken 
van 20', zij het dat er om 
de twaalf zegels een tus-
senstrookje zit. 
De mailers zijn voorzien 

http://www.xs4all.nl/


van het copyrightteken 
(©), gevolgd door det 
tekst 2000 PTT Post Hol
dings B.V. Het artikel
nummer is 201162 en de 
barcode is {4918. 
Het drukvel van de zegels 
voor de mailers bestaat uit 
vier mailerinhouden 
naast elkaar, en wel zo
danig dat de sleufgaten 
bovenaan zitten. Anders 
dan bij eerdere mailers het 
geval was is de zegelzijde 
gedrukt in rasterdiep
druk en de buitenzijde 
van de mailers in ofFset(!). 
De drukrichting is 
B(oven) ten opzichte van 
losse zegels en L(inks) 
ten opzichte van de mailer 
zelf. Voor de rasterhoe
ken en de papierrichting 
van de mailerzegels geldt 
hetzelfde als voor de rol
zegels (zie hierna): die 90 
graden gedraaid zijn ten 
opzichte van de zegels uit 
losse blokken van 20. 
Op de ondervelrand van 
het drukvel zien we ge
heel links drie in magen
ta gedrukte, rechthoeki
ge blokjes die worden ge
volgd door driehoekjes in 
de kleuren magenta, 
geel, magenta, cyaan
blauw, zwart, magenta, 
zilver en magenta; het 
geheel wordt afgesloten 
met een schuine, in ma
genta gedrukte balk. 
Op de bovenrand van het 
drukvel zien we hetzelfde 
patroon, maar dan begin
nend van rechts. Paskrui
sen staan halverwege het 
drukvel, zowel boven als 
onder. 

Het modelvel werd op 12 
september 2000 voor ac
coord getekend. 
De in de offset gedrukte 
achterzijde van het druk
vel laat de buitenkant van 
het postzegelboekje zien. 
Paskruizen en Brunner
balk zitten hier aan de 
bovenkant. Het zwarte 
'trapje' en de 'F' zitten op 
de hoogte van de derde 

POST 

/36, Ciri e velletjes 
Decemberzegels 

60: 
6 0 cent 
zelfklevend ' 

Hierboven een geheel opengevouwen 'moiier' en de buitenzijde van de 'mailer' 

Hierbouen een doosje met een rolletje uan honderd kortm^ze^els loao. 

zegelrij in de rechtervel
rand. Het modelvel werd 
op 31 augustus 2000 ge
accordeerd. 
De rastering van de af
zonderlijke offsetplaten 
is als volgt: zwart onder 
45 graden, magenta on
der 75, geel onder 30 en 
cyaanblauw onder 15. De 
rastermaat is 80. De 
drukrichting is B(oven). 
Net als bij de losse vellen 
het geval is hebben de ze
gels in de mailers ook een 
gestanst pseudoperfo

raat ('slitvorm'). 
Het voor de postzegels 
gebruikte papier, de 
gommering en de fosfor
balken vertonen dezelfde 
kenmerken als dat van de 
losse blokken (zie tabel). 

Rolzegels 
De rolzegels zijn ver
kocht in doosjes met 
daarin 100 zelflclevende 
kortingzegels van 60 c ; 
alle twintig verschillende 
afbeeldingen zijn op de 
rolletjes te vinden. 

Ook deze zegels zijn op 
de zeskleuren rasterdiep
drukpers (fabrikaat Goe
bel) vervaardigd, en wel 
in twee banen van acht 
zegels hoog en met een 
cilinderomvang van 20. 
De zegels zijn liggend, 
met de basis naar rechts 
op het drukvel aange
bracht. De drukrichting 
van het drukvel  L(inks) 
 komt overeen met druk
richting B(oven) voor de 
individuele zegels. 
Ook de zegels aan de rol 
zijn voorzien van een ge
stanst pseudoperforaat 
('slitvorm'). 
Het modelvel van de rol
zegels is op 29 september 
2000 geaccordeerd. Bo
venaan het drukvel zien 
we een baan van 8 zegels 
hoog; dan een midden
baan met registerblokjes; 
en onderaan weer een 
baan van 8 zegels hoog. 
In de vier hoeken van het 
drukvel staan paskrui
zen. In de middenbaan 
zijn van links naar rechts 
eerst drie in magenta ge
drukte rechthoekjes te 
zien, dan met de punt 
naar boven gerichte drie
hoekjes in magenta (bo
ven kolom 3), geel (bo
ven 3), magenta (boven 
4), cyaanblauw (boven 5), 
magenta (boven 6), zwart 
(boven 7), magenta (bo
ven 7), zilver (boven 8), 
magenta (boven 9) en tot 
slot schuine, in magenta 
gedrukte registerbalken 
(boven 10 en 13). Daarna 
volgen weer driehoekjes 
 ditmaal naar onderen 
gericht  op de volgende 
locaties: magenta (boven 
14), zilver (boven 15), 
magenta (boven 16), 
zwart (boven 16), magen
ta (boven 17), cyaan
blauw (boven 18), ma
genta (boven 19), geel 
(boven 20), magenta (bo
ven 20) en tenslotte weer 
drie in magenta gedrukte 
rechthoekjes. 

Op de ondervelrand staat 
uiterst links, nauwelijks 
leesbaar gedrukt PTT Ne
derland decemberzegelrollen 
2000, gevolgd door de 
kleuraanduidingen 
'cyan', 'magenta', 'yel
low', 'black' en 'zilver'; 
deze aanduidingen zijn 
in de overeenkomstige 
kleuren gedrukt. 
Tussen de horizontale rij
en 3/4 boven en 2/3 on
der staan zwarte vier
kantjes naast elke zegel. 
De drukrichting van de 
rolzegels is B(oven), ge
zien ten opzichte van de 
individuele zegels en 
R(echts), ten opzichte 
van het hiervoor beschre
ven drukvel. Net als bij de 
zegels uit de mailers het 
geval is zijn de rasterhoe
ken en de papierrichting 
van de rolzegels ten op
zichte van de zegels uit 
losse blokken over een 
hoek van 90 graden ge
draaid. 
Ook voor de rolzegels is 
Zanderspapier gebruikt 
(specificaties: zie tabel 
losse blokken). Het fos
forescente element ten 
behoeve van de postme
chanisatie zit ook hier 
weer in Lvormige balken 
die geel fosforesceren. 
De rugnummers van de 
rolzegels zijn met behulp 
van een inkjet aange
bracht. De uit vier cijfers 
bestaande nummers heb
ben een 'staande' stand — 
als we de zegels aan de ^ 
gomzijde bekijken en er °̂  
daarbij voor zorgen dat Z 
de zegel in doorzicht met ^ 
de basis naar links is ge = 
plaatst. In die stand loopt ^ 
de nummering van rechts ™ 
naar links op. ~ 
De doosjes waarin de rol 2 
zegels zijn verpakt zijn in ^ 
zeskleuren offset gedrukt ■ A 
bij Joh. Enschedé Securi | 7 
ty Printing (JESP) en wel 
in zwart, magenta, geel, 
cyaanblauw, donker
blauw en zilver. Het 



drukval omvat driemaal 
zes doosjes. De doosjes 
worden opgehangen aan 
een aparte kaart met sleuf 
die ook in offset is ge
drukt, zij het in vijfkleu
rendruk (zilver ontbreekt 
hier); deze kaartjes zijn 
op een drukvel van vijf
tienmaal vijf kaartjes ge
plaatst. De beide drukvel-
len zijn voor accoord ge
tekend op 24 augustus 
2000. JESP heeft speciale 
apparatuur gekocht om 
deze doosjes te kunnen 
assembleren en ze te 
voorzien van de rolletjes. 
Ik hoop te zijner tijd op 
dit onderwerp terug te 
komen, alsook op de zich 
steeds maar uitbreidende 
productie van rolzegels 
van JESP - ook voor ande
re landen dan Nederland. 
Het artikelnummer is van 
de rolzegels is 201118, de 
barcode +4925. 

Onderscheid tussen de 
verschillende zegels 
Bij de zegels uit rollen en 
de zegels uit maikrs is de 
drukrichtingB(oven). De 
papierichting en de cy-
aanblauwe wybertjes lo
pen in de lengterichting 
van het zegelbeeld. 

Bij de zegels uit de 'losse' 
blokken van 20 is de 
drukrichting daarente
gen R.(echts); bij die ze
gels loopt de papierrich
ting dwars op de lengte
richtingvan de zegels. 
Ook de cyaanblauwe wy
bertjes hebben een ande
re stand: die zijn liggend, 
in plaats van staand zoals 
bij de rolzegels en de 
mailer-zegels. In een vol
gend nummer van 'Fila
telie' hoop ik detailfoto's 
te kunnen laten zien. 
Op het moment dat de 
kopij voor deze rubriek 
naar de drukker ging -
begin december 2000 -
zag het er naar uit dat er 
bij de drie verschillende 
verschijningsvormen van 
de kortingzegels geen 
onderscheid valt waar te 
nemen tussen de ultra
violette reacties van pa
pier of fosforbalk. Er wa
ren geruchten dat de rol
zegels op fosforescerend 
papier zouden zijn ge
drukt, maar dat heb ik 
niet kunnen constateren. 
Van de zijde van PTT Post 
in Hoofddorp bezweert 
men dat alle zegels op 
hetzelfde papier zijn ge
drukt. 

AANVULLINGSZEGEL 
'TWEE DUBBELTJES' 

Om eventueel overgeble
ven kortingzegels van ze
stig cent na 2 januari 
2001 te kunnen gebrui
ken voor het frankeren 
van een 'gewone brief is 
2 januari 2001 een - ge
heel in de stijl van de kor
tingzegels gehouden -
zegel van 20 cent uitge
geven. 
Ook deze zegel werd ont
worpen door Marten Jon-
gena. 
In aanvulling op de gege
vens die u in de hiernaast 
afgedrukte tabel vindt 
kunnen nog de volgende 
opmerkingen worden ge
maakt. 
Paskruizen staan links 
van de zegels i/ii, 41/51 
en 8i/gi (linkervel) en 
rechts van de zegels 
10/20, 50/60 en 90/100 
van het rechtervel. Ver 
links van de derde zegel-
rij zien we een zwart 
'trapje' en de tekst Rob. 
Ver rechts van dezelfde rij 
is een horizontale zwarte j 
streep zichtbaar. In de 
vier hoeken van elk loket- ' 
vel zijn korte snijlijntjes 
aangebracht. 1 

De'twee dubbeltjes' 
Bijzonderheden 

Druk van de zegels; 
Drukker/druktechniek 
Drukpersen/drukrichting 

Kleuren: 
Kleuren 
en rasterhoek 

Velrandbijzonderbeden: 
Loketvellen per drukvel 
Aantal zegels per loketvel 
Telcijfers 
Kleur telcijfers 
Artikelnummer 
Artikelnummer onder 
Verkoopdatum 
Verkoopdatum onder 
Drukvormnummers 
Plaats drukvormnummers 

Papier en gom: 
Papierfabrikant/code 
Papiersoort 
PapierichtingZ-doorzicht 
Glansdiagonalen 
Op/nalichten beeldzijde 
Op/nalichten gomzijde 
Gom 

Perforatie: 
Formaat zegel 
Perforaue/perforatiemaat 
Tanden hor./ver. 
Doortanding vellen 

Accordering: 
Staat modelvel/akkoord 
Intern PTT-ordernr. 

© 2001 Maandblad Filatelie 

02-01-2001 i 
Aanvullingswaarde van 20 cent ! 

1 
i 
1 

lESP; vierkleuren offsetdruk ' 
Roland Favorit 363 ;0(nder) ! 

I. zwart 45° 
2. magenta 75° 
3. geel niet te meten 
4. cyaanblauw 15 

2 
100 (10 maal 10) 
i-io (links) / lo-i rechts (rechts) 
zwart 
210100 i 
onder zegels 91,92 en 93 i 
2 januari 2001 ! 
onder zegels 96, 97 en 98 | 
Liiii Riiii 
onder zegel 100 

De La Rue HS61630/7% ! 
fosforescent ofFsetpapier 1 
<-> (liggend) 1 Illq j 
-45/45 
ja/ja 1 
nee/nee 
D2c(DelaRue) | 

22x33 nini. \ 
kamperforaat; I2Ï;4:I3 
14/20 
d/d/o/d 

ongeperforeerd ƒ 23 10 2000 
onbekend | 

; R.C. Bakhuizen van den Brink 

Op de ondervelrand van 
het drukvel is één Brun-
ner-balk geplaatst. Deze 

Brunner-balk is op de 
schoongesneden loket-
vellen niet meer te zien. 

ienhorsC 
GRENZELOOS IN POSTZEGELS EN MUNTEN 

Kienhorst 
TiTiTïT 

alles I 
Verzamelingen 

en partijen 
postzegels en 

munten 

KIENHORST 
Steenstraat 16 
7571 BK Oldenzaal 
Tel. 0541-515879/511190 
Fax 0541-520302 
E-mail: kienhorstigw/xs.nl 

KIENHORST 
Reigerstraat 9 
4811 XA Breda 

'Tel. 076-5215912 
Fax 076- 5200105 
E-mail: 

:.breda@freel( 

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

KIENHORST 
Turfsingel 18 
9712 KR Groningen 
Tel. 050-3131312 

1 Fax 050-3131316 
E-mail: 
)OSttrein@planet.nl 

WWW.KIENH0RST.COM 

92f 
HANDELSONDERNEMING IMPORT-EXPORT 

Groothandel in Filatelistische en Numismatische artikelen - Fabrikant FILI-SAFE 
Exclusief SCHAUBEK Importeur voor Nederland 
Oude Bredaseweg 6c - NL 4854 BR Bevel - Tel. (0161) 431983, fax (0161) 433099 ' 
Bank:Rabo,Bavelrek.nr 10.46.96.761 - K.v.K. 47689 te Breda 
Postgiro 501 58 65 - BTW nr. NL 0.647 19.455.B01 

OAVO • HARTBERGER ■ HAWID  IMPORTA  KABE  LEUCHTTURM  LINDNER ■ MICHEL SAFE  SCHAUBEK ■ UNIE ■ WERT 

SCHAUBEK sterk in kwaliteit 
en ... uitgebreid! 

OOSTEUROPA, AZIATISCHE STATEN, 
ZUIDAMERIKA, 

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

KIES VOOR SCHAUBEK! 

mailto:OSttrein@planet.nl
http://WWW.KIENH0RST.COM


SAMENSTELLING: MEVR. E. BRAAKENSIEK 
E-MAILADRES: E.BRAAKENSIEK(a)WORLDONLINE.NL 

Landelijke secretariaten: 
NVPV: C. Verlooij, ].W. Friso-
laan 15, 2252 HC Voorscho
ten, ©071-5611719, fax: 071-
5619264. 
Federatie I.V, Philatclica: 
Zwaardvegersgaarde 130, 
2542 TH Den Haag, ©070-
3663465. 
De Globe:], van de Velde, 
Commandeursweg 40, 6721 
TZ Bennekom. 
]eugd Filatelie Nederland: C. 
Loch, Jan van Eyckgracht igi, 
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 249,1430 AE Aals
meer, ©0297-321656. 
Alblasserdam: 
P.V. 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: 
VPVAAlmcre; A.H. de Hoop-
Meijer, Hilversumpad 29, 
1324 SL Almere, ©036-
5331981. 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV; P. van der Poel, Zonne
weg 14, 2402 BE Alphen aan 
den iUjn, ©0172-421332. 
Altena: 
NVPV; mw. A. Sprangers-
Bakkenes, Provincialeweg N 
128,4286 EE Almkerk, 
©0183-403952. 
Amersfoort: 
PV Amersfoort; C. de Graaf, 
Schelmssingel 65, 3814 BH 
Amersfoort, ©033-4752046. 
APC 'De Kei'; G.A. Montfrooy, 
Alberikpad 23,3813 KT 
Amersfoort, ©033-4724131. 
Amstelveen: 
PVAmstelueen; S. Zaal, Vlol-
fertvan Borsselenweg 74, 
1181 PH Amstelveen, ©020-
6470753. 
Amsterdam: 
NVPV; M.M. Kleij, Haya van 
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. 
ASVShell Filatelie; J.J.M. Snel, 
Grevelingenmeer loi, 1447 
AN Purmerend, ©020-
6303913. 
PVWA-Filatelie; F.R. Brugman, 
Dissel 39,1141ZM Monnic-
kendam, ©0299-654163. 
FV'Statuut8o';mw.A.C. 
Hoogerhuis-van Schellen, 
Van Baerlestraat 
14 bv, 1071AW Amsterdam, 
©020-6734323, tevens faxnr. 
PVPostautomaat; 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. Onnesstraat 10, 7316 LS 
Apeldoorn, ©055-5222973. 
Appingedam: 
PVAppin^edam; H. Knijp, W. 
v.d. Bosstraat 22, 9901 GS 
Appingedam, ©0596-
629693. 
Arcen: 
PV Arcen ; J.J. 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; YPostuma, Vol
machtenlaan 8,9331 BL 
Norg, ©0592-612413. 
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Baarn: 
PV Baarn; G.W. Leive, Prof. F. 
Andreaelaan 93, 3741 EK 
Baarn, ©035-5415645. 
Badhoevedorp: 
IVPhilatelica; mw. T. Ackema, 
Pr.P. Christiaanhof 5,1171 LL 
Badhoevedorp, ®020-
6594481. 
Barneveld: 
FV 'De Globe'; P. Broekema, 
Wesselseweg 34, 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'De Globe'; J.W.P.M.Kre-
mers, De Ververt 15-62, 6605 
AM Wijchen, ©024-6417892, 
e-mail: fam_kremers(S)hot-
mail.com. 
Beverwijk: 
KPC Beuermijk; R.v.d. Run-
straat-Steijn, Moerdijkstraat 
18,1944 VJ Beverwijk, ©0251-
224978. 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerlc'; J.H. te Brin-
ke. Burg. Fabiuspark 109, 
3721 CL Bilthoven, ©030-
2292047. 
Blitterswijck: 
PVDe Maasdorpcn; A.LM. 
Gooren, Op de Smelen 38, 
5863 BN Blitterswijck, 
©0478-531992. 
Bloembollenstreek: 
IVPhilatelica; 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, ©0172-613475. 
Borne: 
NVPV; M.H. Visser, Van 
Heemskerkstraat 37, 7622 JG 
Borne, ©074-2662682. 
Boskoop: 
NVPV; J.H. Lensink, Mendel-
weg 32, 2771 TP Boskoop, 
©0172-213580. 
Boxmeer: 
PHV Boxmeer e.o.; H.C.M.A.M. 
Kennis, Van Grotenhuisstr. 
7, 5831 GL Boxmeer, ©0485-
571842. 
Boxtel: 
WBV; J.A.C. Schüller, Markt 
27, 5281 AV Boxtel, ©0411-
673775-
Breda 
PV Breda; P.M. van Spellen, 
Madame Curieplein 78, 4834 
XS Breda, ©076-5650278. 
Brielle: 
PVPhilatelicaBrielle-
Westuoorne; H.G.T.M. Over-
beek, Sluysstraat 14, 3237 AT 
Vierpolders, ©0181-415640. 
Bruinisse: 
PV Bruinisse; A.A. van de Wek
ken, Het Bakhuis 28, 7335 
MB Apeldoorn, ©055-
5421952. 
Brummen/Eerbeek: 
FV'De Globe'; C.W. Stolk, Ruy-
genbosweg55, 6961 Gl'Eer
beek, ©0313-650802. 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum & 
Omstreken; O. Louw, Brink
laan 152,1404 GX Bussum, 
©035-6933132. 

Castricum: 
PVCastricum; D.C. v.d. Woerd, 
Tureluur 12,1902 KM Castri
cum, ©0251-658235. 
Coevorden: 
PVCocuorden e.o.; B. Nieborg, 
Elzenlaan 15, 7771 DJ Har
denberg, © 0523-261739. 

D 

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

Delft: 
WP Deljt; J.C. van Muiswin
kel, A. van Schendelplein 71, 
2624 CRDelft, ©015-
2564838, e-mail: hans-
muis(3)casema.net. 
Delfzijl: 
PV'DeFivel'; P.A.M. Helwig, 
Hoefsmederij 38, 9932 GS 
Delfzijl, ©0596-626213. 
Deventer: 
NVPV; Marielle Vaessen, De 
Wippert 2, 7216 PN Kring van 
Dorth, ©0573-221315. 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars'; E. Mulders, 
Archimedeslaan gbv, 1098 IT 
Amsterdam, ©020-6932064. 
Dieren: 
FV 'De Globe'; mw. R. van Wijk, 
Treubstraat 27, 6951 AB Die
ren, ©0313-421220. 
Dinxperlo: 
FV'DeGlobc';L.A. Hagers, 
Bosmanslaan 57, 7091VX 
Dinxperlo, ©0315-655010. 
Doesburg: 
FV'De Globe'; A. Bakker, Bres
straat 18, 6981 CB Doesburg, 
©0313-471572. 
Doetinchem: 
FV'De Globe'; LH. Peters, G 
Grootestraat 36, 7009 MJ 
Doetinchem, ® 0314-
342773-
Dordrecht: 
WPV Dordrecht; S.D. Akker
man, Nolensweg 104, 3317 
LG Dordrecht, ©078-
6170884. 
DPV 'De Postjager'; J.J. Ouwer-
kerk. Rozenhof 19, 3311JT 
Dordrecht, ©078-6133975. 
Drachten: 
PVDrachten;J. Brouwer, Tjal-
ling Wagenaarstraat 32, 9203 
SRDrachten, ©0512-514695. 
Dronten: 
PVDronten e.o.; C. Schmidt, 
De Ruiter 14, 8252 EA Dron
ten, ©0321-313760. 
Drunen: 
PV'Philatron'; A.C.G. van 
Noort, Kerkstraat 72a, 5154 
ARElshout, ©0416-373144. 
Druten: 
FV'De Globe'; J.LGubbels, 
Rijdt 36, 6631 AT Horssen. 
Duiven/Westervoort: 
FV'DeGlobe';A.C. Dijke, De 
Ganzenpoel 50, 6932 LG 
Westervoort, ©026-3115271. 

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

Maasbracht, ©0475-468369, 
e-mail: henk_vogels(a)ya-
hoo.com. 
PhVGelre-Gulick;Echt;P. 
Coonen, Jasmijnstraat 8, 6101 
KX Echt, ©0475-486144. 
Edam/Volendam: 
P.V. 'Evoposf; L.P.C. Smits, 
J.M. Osterlinghstr. 34,1135 
ED Edam, ©0299-372017. 
Ede: 
FV 'De Globe'; G. Radstaat, Wil-
terdinkstraat22, 6712 EC 
Ede. 
Eibergen/Neede: 
NVPV; H.I. Kuiper, Bronbeek
straat 60, 7151 EK Eibergen, 
©0545-475217-
Eindhoven: 
PCE; H.J. Hofstede, Van Ga
lenstraat 17, 5694 CD Son en 
Breugel, ©0499- 476414. 
Philips PV; R. Arts, Hegge-
ranklaan 15, 5643 BP Eindho
ven, ©040-2117972. 
Eist: 
FV'De Globe'; M.B.P. Boeve, 
Rijnstraat 109, 6686 MK 
Doornenburg, ©0481-
425543-
Emmeloord: 
W Philatclica; J.J. Bulten, Tjot
ter 3, 8531 DE Lemmer, 
©0514-561903. 
Emmen: 
P.V. Emmen ; G. de Vries, 
Veldakkers 56, 7841 AH 
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-Rae-
bel. Burg. Renkenlaan 4, 
8162 HREpe, ©0578-
627090. 

Geleen: 
WPV'De Philatelist'; W.J.M. 
van Soest, Berloherhof 15, 
6132 SN Sittard, ©046-
4518576. 
Goeree/Overflakkee: 
FV Gocree/Ouerflakkee; drs S. 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h Haringvliet, 
©0187-611542. 
Goes: 
FV'DeBeuelonden'; J.A. Grim-
minck, Vogelzangsweg 42, 
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4461NH Goes, ©0113

227945 
Gooi & Eemland: 
NVPV, H M van der Spoel, 
Handellaan 5,1272 EE Hui
zen,©0355262702 
Goor: 
NVPV, J A van Achthoven, 
Zwaluwstraat 17, 7471 HH 
Goor, ©0547272876 
Gorinchem: 
PVConnchcm e o , J A van den 
Anker, Voerraanstraat 328, 
4204 RP Gorinchem, ©0183
633163 
Gouda: 
WPV Gouda, mw EJ Dekker
van Vliet, Han Hollanderweg 
130, 2807 AH Gouda, ©0182
518549 
'sGravenhage: 
HPhV, L H J Oosterloo, De 
Hooghkamer 46, 2253 JW 
Voorschoten, ©071
5722702 
Philatelica Den Haag, Ir P Gle
rum, Parsifalstraat33, 2555 
WH Den Haag, ©070
3233098 
PC 'De Kring , L H Arkesteijn, 
Paul Scholtenrode 99, 2717 
HG Zoetermeer, ©079
3510424 
Shell Tc Werve afd Filatehe,A 
van Haarlem, Van 
Slingelandtplantsoen 12, 
2253 WT Voorschoten 
PV Vredestein , mw S van Vlij
men, Gagelplein 33, 2563 TV 
Den Haag, ©0703255849 
PV sGravinhagt e o , J Alsem
geest, Zwedenburg 254, 2591 
BM Den Haag, ©070

3473547 
Groningen: 
IVPhilatclica, D Roosjen, Me
zenlaan 13, 9753 HX Haren 
(GR), ©0505344229 
PVGroningen, J P A Tolsma, 
Phil Centrum, Emmastraat 
5, g722EWGronin
gen,®05050i8234 

H 

Haarlem: 
NVPV, vacant 
IVPhilatclica, H J Hoonmg, 
Halbertsmastr 48, 2035 CH 
Haarlem, ©0235362980 
HFV Op Hoop van Zegels, L A 
Koelemi], postbus 6236, 2001 
HE Haarlem, ©0235244520 
Haarlemmermeer: 
IVPhilatclica, mw IE van 
Rhenen, Kmlozen 39, 2151 
XB NieuwVennep, ©0252
675215 
HalfwegZwanenburg: 
P Z V S P A . J C van der Bijl, 
Houtrijkstraat9,1165 LL 
Halftveg, ©0204974024 
Harderwijk: 
PV Hardcriwjk en Omstreken, 
W C Willemse, Bosboom 
Toussainstr 5, 3842 ZZ Har

_ derwijk, ©0341413653 
= Hardinxveld: 
° PV De Philatelist, D Kanning, 
_ Gerard Doustraat 7, 3272 XE 
"^ Hardinxveld 
= Heemskerk: 
= PV Heemskerk, H W van Zon, 
S Frankrijklaan 59,1966 VC 
^ Heemskerk, ©0251233894 
i Heerenveen: 
5 PVHccrcnuccn.G dcBeer, De 
i Plasse I, 8449 EH Terband, 
"■ ©0513625239 

M Heerhugowaard: 
PHVHccrhuflOUiaard e o , mw 
L J Folkers, Bloemaertlaan 
II , 1701VH Heerhugowaard, 
©0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen c o , mw C H Wol

singGrens, Promenade 267, 
6411JI Heerlen, ©045

5717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Lin
den, Atlas 42, 5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder, L C h Werst, Li
nieweg 13,1783 BA Den Hel
der, ©0223612544 
Hellevoetsluis: 
P V Hellcuoetsluis, J Renden, 
Bachstraat 12, 3223 TA Helle
voetsluis, ©0181315643 
Helmond: 
P V 'De Helm, Helmond en Om
streken , T A J Leijten, Eiken
wal 15, 5706 LJ Helmond, 
©0492534793, eraail pzv
dehelm(ä)planet nl 
WPV Helmond,] Neggers, 
Van ' t HofFstraat 4, 5707 ES 
Helmond, ©0492553721 
Hendrik Ido Ambacht 
Ambachtsc FV, J S P van de 
Ruit, Lod vanNassaustr 3, 
3331 BK Zwijndrecht 
Hengelo (O): 
NVPV, B E Sauerwald, 
Scherphoflanden 8, 7542 DM 
Enschede, ©0534763473 
Hertogenbosch: 
sHcrtOflcnbosschc 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, ©0416661606 
Hilversum: 
FVHiluersum e o , M Th M Sil
kens, Kortenaerlaan 18,1215 
NH Hilversum, ©035
6234423 
Hoek van Holland: 
IVPhilatclica, Postbus 115, 
3150 AC Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FVHockschcuJaard, Th N H 
van Leeuwen, O van Noort
singel II, 3262 EK Oud
Beijerland, ©0186617706 
Holten: 
NVPV,T Koopman, Bor
keldsweg 6, 7451 SM Holten, 
©0548361062 
Hoogeveen: 
PC Hoogeucen, H J Ruiter, Sa
tellietenlaan 18, 7904 LP 
Hoogeveen, ©0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HooflczandSappemecr, 
wnd H Nieboer, Burg 
Stronkhorststraat7, 9611 EC 
Sappemeer, ©0598393225 
Hoorn: 
NVPV Afd WestFriesland, 
J L M Le Blansch, Kaarder 
25,1623 TJ Hoorn, ©022g
231458 
Philotelica Hoorn c o , O J Hey
ma. Kaarder 69,1625 TL 
Hoorn, ©0229231803 

Kampen: 
IVPhilatclica,] G Fidder, Gal
lestraat43, 8266 CV Kampen, 
©0383315968 
Katwijk: 
PVKatu;ijk/Rijnsbura, mw 
W P Blok van Duijvenvoor
de. Romeinenstraat 
3, 2225 ZA Katwijk, ©071
4016500 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pas
toor Theelenstraat 26, 6466 
]H Kerkrade, ©0455415088 
Klimmen: 
' t Fakteurke, H ] Raes, Scha
lenboschweg37, 6343 ED 
Klimmen, ©0434592797 

Langedijk: 
IVPhilatclica, S Ligthart, 
Anna van Saksenstr 19,1723 
KR NoordScharwoude, 
©0226313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Water
loop 27,4141 yv Leerdam, 
©0345616960, email ver
sluis a(5)worldonline nl 
Leiden: 
IVPhilatelica,RKJHegen
barth, Callenburghplantsoen 
13, 2253 TP Voorschoten, 
©0715762265 
LWPV, H van Waveren, Ol
menrode 24, 2317 BR Leiden, 
©0715214019 
Lekkerkerk: 
E N P V , J de Bruin, Harpoen 
2, 2931RC Krimpen a/d Lek 
Lelystad: 
NVPV, S Bakker, Klaverweid 
41, i6o2LREnkhuizen, 
©0228312871 
Leusden: 
WPV De Loupe, mw ] Ver
hoevenBakker, Benedictij
nenhove lo i , 3834 ZD Leus
den, ©0334941823 
Lichtenvoorde: 
FV'De Globe, mw M E A van 
ZantenWillemsen, P C 
Hooftstraat7, 7131 WE Lich
tenvoorde 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 7271 XT 
Borculo, ©0545272543 
Losser: 
PV Losser, mw W E Fiseher, 
Gronausestraat335, 7585 PB 
Glane, ©0535382938 

M 

Maassluis: 
WPV Maassluis, G Dekker, 
Postbus 35, 2678 ZG De Lier 
Maastricht: 
PV De Zcumereer Maastricht, P 
de Melker, Sprinkstraati03, 
6269 AN Margraten, ©043
4581430, fax 0434582727 
PVZuidLimburg, A Thewis
sen. Koningsplein lo i C, 
6224 EH Maastricht, ©043

3625194 
Meppel: 
Philatelica P V , F Hottmga, 
]an Steenstraat 114, 7944 TP 
Meppel, ©0522263491 
Monnickendam: 
PV Waterland, R ] Schoof, 
Lauwersmeer 45,1447 LA 
Purmerend, ©0299645788 
Monster: 
NVPV,W Storm, Strandweg 
3,2684VRTerHeijde, 
©0174280134 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, mw N 
Zwitserloodden Duik, Burg 
Van Trichtlaan 116, 3648 VK 
Wilms, ©0297289322 

Noordoost Veluwe: 
FV De Globe, mw G Jacobs, 
Heuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
©0578613396 
Noordwijif: 
V P N , B Wijhng, Spoorlaan 
29, 2215 KN Voorhout, 
©0252212080 
PV 'Onder de loupe,] M M 
Ooms, Eijken Donck 6, 2211 
SE Noordwijkerhout, ©0252

373632 
Noordwijkerhout: 
IVPhilatclica,] M G vanMul
lekom, Maandagsewetering 

183, 2211WTNoordwijker
hout, ©0252373440 
Nunspeet: 
NVPV, M V d Sommen, Me
zenbergerwegi2, 8085 SV 
Doornspijk, ©0525661551 
Nijmegen: 
NVPV, L T A Janssen, Blauwe 
Hof 4309, 6602 ZT Wijchen, 
©0246417443 E
mail j a lauretcSplanet nl 
FV Nomopost, W ] M Goos
sens, Vendeherstraat 15, 
6562 NA Groesbeek, ©024
3974654, E mail w j m goos
sens@chello nl 

O 

Oldenzaal: 
OPHV, H J Teunis, Dr De 
Bruynestraat35, 7576 B] Ol
denzaal, ©0541514243 
Oostburg: 
P V Land uan Cadzani , J W 
Lanse, Van Ostadestraat 58, 
4501 KV Oostburg, ©0117
454546 
Oosterbeek: 
FV De Globe, L Mulder, Her
tenstraat 2, 6865 WP Door
werth, ©0263335732 
Oosterhout: 
OVPV, B W J Keiler, Scha
pendries 127,4901 HM Oos
terhout, ©0162423311 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o , E Post, 
Beatrixstr 26, 7591 GD De
nekamp, ©0541351936 

Purmerend: 
IVPhilatclica, H Zwertbroek, 
vanIJsendijkstraati95,1442 
CK Purmerend, ©029g
426576 
Putten: 
PV Telstar, H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 3862 EE Nij
kerk, ©0332452484 

R 

Raalte: 
PVRaaltc, E Bakker, Melisse 
21, 8101CZ Raalte, ©0572

353352 
Renkum/Heelsum: 
FV De Globe, W J G Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg49, 
6871 VN Renkum 
Reuver: 
FV Filuero , P A H Heidens, 
Dotterbloemstraat 21, 5953 
GZ Reuver, ©0774743049 
Rheden/De Steeg: 
FV'De Globe, M F Bijl, Ko
ningsland 71, 6ggi DH Rhe
den, ©0264951534 
Rhenen: 
FV De Globe, H Wessel, Pau
lus Potterhof 23,4033 AN 
Elenden, ©0344601280 
RodenLeek: 
IV Philatelica, W v d Velde, 
Bovenland 10, 9315 PH Ro
derwolde, ©0505032608 
Roermond: 
PVRocrmond,C J Wenke, 
Steenweg 11, 6oig AW Wes
sem, ©0475562702 
Roosendaal: 
PVRoosendaal, A J M Verhoe
ven, Spoorstraat 194,4702 VP 
Roosendaal, ©0165559355 
Rotterdam: 
PV Philatelica, P Pors, Clara 
Wichmannstraat 110, 2984 XJ 
Ridderkerk, ©0180430034 
RPhV, mw N Boeckholtz
Kooiman, Lauwersmeer 82, 
3068 PW Rotterdam, ©oio

4562597 
ROVShcllFilatelie.J Ooster
boer. Voorsteven 20, 3181 NJ 
Rozenburg, ©0181216568 
PC Rotterdam, J Vellekoop, 
Pres Steynstraat2i, 2312ZP 
Leiden 
RozenburgEuropoort: 
IV Philotelica, E Tabak, Julia
na van Stolberglaan 26, 3181 
HH Rozenburg ZH, ©0181
212967 
Rijssen: 
P V Rijssen , D Grunwald, 
Groenling 12,7463 BJ Rijs
sen, ©0548542669, email 
d grunwald@wxs nl 
Rijswijk: 
WPVRijsuJijk.mw L Stok
man Veldhoven, Hoornbrug
laan 36, 2281 AW Rijswijk, 
®07039g5i05 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H de Ruiter, 
Pijnboomstraat 87, 2023 VP 
Haarlem, ©0235256107 
Sassenheim: 
WPV Sassenheim, B G Door
nekamp. Kwekersweg g2, 
2171DZ Sassenheim, ©0252
216740 
Schagen: 
FV Westfriesland P Blokker, 
Hoep 67 1741 MB Schagen, 
©0224214327 
Schijndel: 
SWP,J van Schijndel, Julia
nastraat 3, 5482 AK Schijn
del, ©0735474155 
Sittard: 
FVSittardeo , O P D Bolech, 
Burg Schrijenstraat 10, 6137 
RR Sittard, ©0464518522 
Sliedrecht: 
PV Philetica , J van Schaik, 
Adama van Scheltemastraat 
28, 3362 TB Shedrecht, 
©0184412338 
Soest: 
P V Eemland, mw D Pimen
telGielen, Colenso 57, 3761 
GH Soest, ©0356026757 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IVPhilatclica,Evd Graaf, 
Dallelaan 14, 3208 CG Spijke
nisse, ©0181638742 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IVPhilatclica, E Sijpkes, Gro
ningerlaan 16,9501SH 
Stadskanaal, ®05996i2g76 
Stichts Overkwartier: 
IVPhilatclica, R Hajer, Rosari
umlaan 27, 3972 GE Drieber
genRijsenburg, ©0343
517555 

Terneuzen: 
FV Het Watermerk, A H de 
Ridder, Lingestraat 5, 4535 
EP Terneuzen, ©0115
697125 
PVZeeuuischVlaandcrcn, G v d 
Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, ©0115
648618 
Tiel: 
PhilatelistendubTid, B Visser, 
De Schouw 49,4002 GJ Tiel, 
©0344612378 
Tilburg: 
VPTTilbura,WFM Tukker, 
postbus 10418 5000 JK Til
burg ©0135714417 
Twente: 
NVPV, E J Timmerman, Bode 
Erfweg 2,7582 RH Losser, 
©0535382594 



u 
Uithoorn: 
Fil.Wr. 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. 

Vaals: 
PV'Drielandenpunt'; H.J. 
Brouns, Karolingenstraat 9, 
6369 BV Simpelveld. 
Varsseveld: 
FV'De Globe'; H.G. Breuker, 
Merelstraat 16, 7051XM 
Varsseveld, ©0315-242990. 
Veendam: 
FVVeendam e.o.; W.J. van Ba-
vel, Van Ruusbroeclaan 34, 
9602 BG Hoogezand, 
©0598-326250. 
Veenendaal: 
FV'DeGlobe';C.A. 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-Veldhouen; J.J.J. Del-
trap, De Wever 9, 5506 AT 
Veldhoven, ©040-2534633. 
Velp/Rozendaal: 
FV'De Globe'; J.F. Florijn, Wil
lemstraat 2, 6882 KD Velp. 
Venio: 
P V 'Phiia 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: 
Vhssmgse FV; J. Heijkoop, 
Postbus 391,4380 AJ Vlissin
gen, ©0118-466665. 
Vlijmen: 
PV'De Philatelist'; A.W. van Fa-
lier, Badweg28, 5253 AV 
Nieuwkuijk, ©073-5113019. 
Volkel-Uden: 
IVPhilatelica; E.K. Roelfsema, 
Potbeker65,5384DN 
Heesch, ©0412-454110. 
Voorschoten: 
NVPV; A. van Gemund, 
Mozartlaan 45, 2253 HX 
Voorschoten, ©071-5614683. 

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 'Wouboch'; E.P. Valent, Eu
ropaweg Zuid 195, 6374 KK 

Landgraaf, ©045-5314376. 
Weert: 
Filatelica Weert e.o.; J.C.A.M. 
Willems, Irenelaan 29, 6006 
HB Weert, ©0495-534357. 
Weesp: 
PVWecsp e.o.; J.P.J. van Locke
ren, G.H. Breitnerstr. 20, 
1382 AV Weesp, ©0294-
412458. 
Westbrabant: 
IV Philatelica; J. de Koning, 
Schoonhout 116, 4872 MD 
Etten-Leur, © 076-5014012. 
Wieringen: 
IVPhilatelica; J.M. Smit, 
Koogerweg 19,1777 AV Hip-
polytushoef, ©0227-592138. 
Winschoten: 
IVPhilatclico; mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 9679 MD 
Scheemda, ©0597-592676. 
Winsum: 
PVWinsume.0.;O. Hof, De 
Pollen 41, 9989 BZ WarfRim, 
©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: 
FVWoerden; 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: 
FVWijkbij Duurstede; F.J. van 
der Vegte, Aardbeiengaard 5, 
3962 HE Wijk bij Duurstede, 
®0343-573979 of 06-
51079947. 

IJ 

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

Zaanstad: 
WZPV'DePosthoorn'; H.Smit, 
Rozeboom 5,1541IU-1. Koog 
a/d Zaan. 
Philatelica Zaanstreek; D. Fraaij, 
Rembrandtstraat 10,1506 LT 
Zaandam, ©075-7712477. 
Zeewolde: 
PVZeeuJolde; G.W. Spek, 
Kwelder 30, 3891 GR Zeewol
de, ©036-5225827. 
Zeist: 
ZeisterZê el 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-
straat 29, 6673 XA Andelst, 
©0488-454277. 
Zevenaar: 
FV'De Globe'; J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 6903 CJ 
Zevenaar, ©0316-528801. 
Zierikzee: 
PVSchouujen Duiucland; J.C. 
Steutel, Lange Blokweg 2, 
4301 NX Zierikzee, ©oiii-
416175. 
Zoetermeer: 
P.V. Zoetermeer en Omstr.; 
W.M.Buit, Aburahout33, 
2719 MX Zoetermeer, ©079-
3610524. 
Zuidlaren: 
IVPhilatelica; H. Nijland, De 
Hilde 36, 9476 WB Zuidla
ren, ©050-4093722. 
Zutphen: 
FV'De Globe'; R.M. Huttinga, 
v.d. Vegtestraat 99, 7201 BE 
Zutphen, ©0575-523785. 
Zwartsluis: 
PVRê io Zujortsluis e.o.; R. 
Reijnders, Regenboogstraat 
3, 8061 GL Hasselt, ©038-
4771726. 
Zwijndrecht: 
VVPVZu)ijndrechte.o,; mw. J.C. 
Mol-Boshoven, Perkstraat 
48, 3333 VG Zwijndrecht, 
©078-6209088. 
Zwolle: 
PVZu;ollc; Th.H. van Beek, Le
liestraat 142, 8012 BV Zwolle, 
©038-4210855. 

Filantique 
I. Engelse pakketboten 

De pakketboten die in het 
begin van de negentiende 
eeuw hun Engelse havens 
verlieten liepen groot ge
vaar te worden geënterd 
of tot zinken te worden 
gebracht. De kapiteins 
moesten vooral op hun 
hoede zijn voor piraten 
en Franse oorlogssche
pen. Op de afbeelding 
hiernaast zien we hoe op 
4 oktober 1807 de Engel
se pakketboot Windsor 
Castle te maken krijgt met 
een Frans piratenschip 
Jeune Richard (rechts op 
het schilderij). De plaats 
van handeling is ergens 
voor de kust van Barba
dos. De Engelse kapitein 
William Rogers en zijn 
bemanning toonden veel 
moed toen ze de strijd 
aangingen, want de Fran
sen hadden driemaal zo
veel vechtersbazen aan 
boord. Al vrij snel werden 
tien Engelsen gedood of 
ernstig gewond. Dat ver
hinderde de Engelsen 
niet het gevecht voort te 
zetten. Dat ze dat met 
veel verve moeten hebben 
gedaan mag worden op
gemaakt uit het feit dat 

ze de Fransen na vier uur 
van verbeten strijd dwon
gen de vlag te strijken. De 
Jeune Richard bleek eenen
twintig manschappen te 
hebben verloren; drieën
dertig zwaar gewonde 
Fransen lagen over het 
schip verspreid. 

Pakketboten zoals de 
Vl'indsor Castle waren ei
gendom van de Kroon, of 
werden gehuurd van ka
piteins die hun schepen 
in eigendom hadden. Op 
korte trajecten - bijvoor
beeld die vanuit Harwich 
en Dover - vervoerden de 

pakketboten zo'n zeven
tig ton vracht. Werd de 
oceaan overgestoken (bij
voorbeeld uit Falmouth) 
dan kon de vracht tussen 
de 150 en 170 ton liggen. 
De kapiteins van de pak
ketboten hadden instruc
tie om als ze werden aan

gevallen niet terug te 
vechten, maar zo snel 
mogelijk weg te zeilen. 
Mocht dat mislukken en 
kwam een overgave in 
zicht, dan moest de post 
overboord worden gezet 
en tot zinken worden ge
bracht. 
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Tegenwoordig is het hebben 
van ruime belangstelling voor 
de natuur een vanzelfsprekende 
zaak. De snelle industriële ont
wikkeling van ons land na de 
Tweede Wereldoorlog en de 
daarmee gepaard gaande bevol
kingsgroei heeft veel natuur ver
loren doen gaan. In het dichtbe
volkte Nederland werd natuur 
een steeds schaarser goed, ter
wijl door de verstedelijking de 
behoefte aan het beleven van de 
natuur (recreatie!) juist toenam. 

IN THIJSSE'S VOETSPOOR 
Dat was honderd jaar geleden 
wel even anders. Toch waren er 
toen al mensen voor wie de na
tuur een centrale plaats in hun 
leven innam. Menige Nederlan
der kent de naam van jac. P. 
Thijsse {18651945), de grote 
popularisator van de biologie 
en vooral de veldbiologie in ons 
land. Niet zo zeer vanwege 
Thijsse's werk in organisaties, 
maar vooral in zijn hoedanig
heid van schrijver van de beken
de Verkadealbums\ Toch mo
gen we Thijsse aanmerken als 
de wegbereider van het milieu
bewustzijn in ons land. Toen H. 
Heukels en dr. H.W. Heinsius 
Op 26 januari 1901 in Amster
dam een Natuurhistorische 
Vereniging oprichtten, deden zij 
dat met steun van jac. P. Thijs
se, die in 1905 ook medeoprich
terwas van de Vereenigingtot 
Behoud van Natuurmonumen
ten in Nederland. Op 27 de
cember 1901 werd de Amster

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 

(KNNV) viert op 26 januari haar eeuwfeest. Reden voor 

PTT Post om een boekje met vijf verschillende postzegels 

uit te geven. Onze thematische medevî erker D. Veenstra 

schetst in onderstaand artikel een portret van deze 

veelzijdige vereniging. 

damse vereniging een landelij
ke vereniging. Het is nu een or
ganisatie die 9.200 leden telt. 
De doelstellingen van de KNNV 
sluiten naadloos aan bij het ge
dachtegoed van Thijsse. De 
KN NVfolder zegt het zo: 'De 
natuur is alles wat leeft, groeit 
en bloeit. Van de natuur kun je 
genieten. Natuur kun je bestu
deren. De Koninklijke Ne
derlandse Natuurhis
torische Vereniging 
(KNNV) iseen vereni
ging die actief in en 
met de natuur bezig 
wil zijn: met natuurbe
leving, met natuurstudie 
èn met natuurbescherming. 
Anders gezegd: de KNNV is de 
vereniging voor veldbiologie.' 
De erfenis van jac.P. Thijsse is 
bij de KNNV in goede handen! 

NATUURSTUDIES 
Er zijn heel veel verenigingen 
op het gebied van de natuur. 
Zoveel zelfs, dat u door de bo
men het bos soms niet meer 
ziet. De KNNV onderscheidt 

zich van alle andere organisa
ties op het gebied van natuur 
en milieu doordat zij zich als 
een basisorganisatie richt op al
lerlei biologische onderwerpen. 
Natuurstudie neemt daarbij een 
belangrijke plaats in. De leden 
doen dat in de zevenenvijftig 
over het gehele land verspreide 
afdelingen en in speciale werk

groepen. 
Van belang zijn de lan
delijke waarnemings
projecten. Aan bod 
kwamen al de vliege
zwammen, hom

mels, kruiskruiden en 
nachtvlinders. In 1999 

stonden de lieveheers
beestjes in het middelpunt. Via 
een breed opgezette campagne 
werden maar liefst 170.000 
waarnemingskaarten uitgezet 
om de acht veel voorkomende 
soorten beter te leren kennen. 
Die waren afgebeeld op een 
aangehechte zoekkaart, die 
waarschijnlijk een leuk verza
melobject is geworden, want de 
respons bleef helaas sterk ach

ter bij de verwachtingen: in to
taal kwamen maar 650 kaarten 
met gemiddeld 52 waarnemin
gen binnen. 

Lieveheersbeestjes 
Toch hebben veel mensen op 
deze wijze ontdekt dat er ver
schillende soorten lieveheers
beestjes bestaan. Het zeven
stippelig lieveheersbeestje (Coc
cinella septempunctata) was de 
meest gesignaleerde soort. De 
zilveren medaille ging naar het 
elfstippelig lieveheersbeestje 
(Coccinella undecimpunctata). 
Brons was er voor het tweeën
twintigstippelig lieveheers
beestje (Psyllobora vigintiduo

punctata). 
Tegelijk met het uitzetten van 
de kaarten verscheen ook het 
boekje Lieveheersbeestjes in 
beeld, waarvoor wel grote be
langstelling bestond. De KNNV 
gaat er van uit dat door het uit
geven van zo'n begeleidend, 
leuk boekje de gewekte belang
stelling wordt omgezet in ken
nis. Kennis leidt tot grotere be
trokkenheid bij de natuur én tot 
de bereidheid de natuur te be
schermen. En dat is tenslotte 
wat de KN NV nastreeft. 
Uit de catalogus Collect Butter

ßies and other insects on stamps 
(eerste druk, 1991) blijkt dat er 
tien soorten lieveheersbeestjes 
op postzegels zijn. Ook hier is 
het zevenstippelig lieveheers
beestje de topper. Er zijn sinds 
1991 natuurlijk wel de nodige 
emissies bijgekomen, zoals de 
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thematisch aantrekkelijke zegel 
die Denemarken op 26 maart 
1998 uitgaf. Op de zegel van 
5 kr. is het zevenstlppeling lieve
heersbeestje te zien. Het 
doodshoofd in de linkerboven
hoek is bedoeld als aanspo
ring om in de tuin zui
nig te zijn met chemi-
scne bestrijdingsmid
delen. 
Lieveheersbeestjes zijn 
van oudsher de'knuffel- | 

diertjes' onder de insecten, net 
zoals spinnen 'enge beesten' 
zijn. Maar beide soorten zijn 
nuttig in de wereld van de na
tuur. De lieveheersbeestjes hel
pen trouwens ook de mens. De 
meeste lieveheersbeestjes leven 

van bladluizen en daarom 
worden ze in de 
glasteelt ook ge

bruikt bij de be
strijding van pla
gen. De zegel 

'75 jaar Land
bouwuniversi
teit Wagenin-

gen' (1993) brengt die biologi
sche gewasbescherming in 
beeld. En weet u hoe ze lieve
heersbeestjes in Bunschoten-
Spakenburg noemen? Kukele-
saantjes, want voor aardse za
ken is de naam 'Lieve Heer' ta
boe. Dat het lieveheersbeestje 
een tot de verbeelding sprekend 
beestje is blijkt wel uit het feit 
dat de Stichting tegen zinloos ge
weld het als symbool heeft uit-
gekoren. 

Vliegezwammen 
In de herfst van 2000 hield de 
KNNV in samenwerking met de 
Nederlandse Jeugdbond voor 
Natuurstudie (NJN) een waar
nemingsproject Vliegezwam
men. Begin november waren er 
vierduizend meldingen binnen; 
de piek was toen voorbij. De 
vliegezwam {Amanita niuscaria) 
is de bekende - giftige! - rood-
met-witte-stippen paddestoel. 
Vroeger werden stukjes van de 
hoed op een schoteltje met 
melk gelegd om vliegen te van
gen. Daaraan dankt de vliege
zwam zijn naam. Ondanks zijn 
giftigheid werd de vliegezwam 
toch overal ter wereld gegeten. 
De giftige stoffen zijn namelijk 
hallucinogeen. Omdat je in een 
'vliegezwamroes' allerlei vreem
de dingen ziet zijn kabouters, 
elfen en dwergen waarschijnlijk 
een rol gaan spelen in de my
thevorming rond deze padde
stoel. Paddo's mogen dan te
genwoordig ' in' zijn, de vliege
zwam kunt u maar beter laten 
staan. 
Ook de vliegezwam is veel op 
postzegels afgebeeld. In Collect 
Fungi on Stamps (tweede druk. 

1997) vinden we al bijna dertig 
meldingen. Een mooie afbeel
ding van de vliegezwam (mig-
geswam in het Fries) is te vin
den op een zegel in het velletje 
Foar de natoer yn Fiysian ('voor 
de natuur in Fryslan') van Re-
gioPost Noord-Oost Friesland 
in Kollum. Aanleiding tot de uit
gifte was het 70-jarig bestaan 
van de natuurbeschermingsor
ganisatie it Fryske Cea. 

Mussen 
Haar eeuwfeest heeft de KN NV 
aangegrepen om een groot 
mussenonderzoek in Amster
dam en omgeving te houden. 
De huismus {Passerdomesticus) 

is - uiteraard, zouden we bijna 
zeggen - afgebeeld op een van 
de zegels uit de bekende Vogel
tjesserie van België, maar hij is 
verder spaarzaam op postze
gels te vinden. 

NATUURBESCHERMING 
De natuur in ons land staat 
bloot aan allerlei bedreigingen, 
maar meestal krijgen alleen de 
meest dramatische gevallen na
tionale aandacht. Zo is het 
Waddengebied - helaas - niet uit 
de media te branden. Maar 
soms worden zelfs 'kleine' be
dreigingen van de natuur uitver
groot in de media. Eind oktober 
2000 konden de Friese dagbla
den niet om de Noordse woei-
muis {Microtus oeconomus) 
heen. In het Friese Kameleon
dorp Terherne wilde men een 
pannenkoekenhuis bouwen. De 
gemeente Boarnsterhim gaf 
een bouwvergunning, maar 
toen bleek dat de plannenma
kers de zeldzame Noordse 

2S 
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woelmuis over het hoofd had
den gezien. Links en rechts van 
het te bouwen paviljoen had 
een veldbioloog vorig jaar nog 
vier van deze zeldzame muizen 
in de rietkragen gesignaleerd. 
Dus spande de Fryske Ferieni
gingfoar Fjildbiology (Friese Ver
eniging voor veldbiologie) een 
kort geding aan tegen de ge
meente  en met succes. De be

stuursrechter schorste de 
bouwvergunning. En zo wint de 
Noordse woelmuis het dus 
voorlopig van het pannenkoe
kenhuis! En ongetwijfeld herin
nert u zich ook nog de commo
tie die de korenwoTf ofwel ham
ster {Critetus critetus) in Lim
burg veroorzaakte. Deze char
mante beestjes blokkeerden 
zelfs de uitvoering van belang
rijke wegenplannen. 
Zo komen de afdelingen van de 
KN NV als dat nodig (en moge
lijk) is in actie als de bescher
ming van de natuur daarom 
vraagt. Voor de afdeling 

Hoorn/WestFriesland is het 
project 'Ruimte voor water' bij
zonder actueel. Het gaat om 
een hot item in het waterma
nagement, een gebied waarin 
onze kroonprins een belangrij
ke rol vervult. Nu we in Neder
land er steeds meer moeite 
mee hebben om onze voeten 
droog te houden zijn er natuur
lijk maatregelen nodig, maar 
die kunnen de bestaande na
tuurwei ernstig aantasten. 
Daarom zijn de afdelingen van 
de KN NV attent op deze ont
wikkeling en komen ze zo nodig 
in actie. 

NATUURBELEVING 
Al een aantal jaren voert Staats
bosbeheer in Friesland in zijn 
frankeerstempel de slogan 

een Nederlandse vereniging 
zijn, maar dat betekent niet dat 
men zich tot de Nederlandse 
natuur beperkt, hoe interessant 
die ook is. Diverse Europese 
landen worden bezocht en ver
kend, en voor de komende 
maand staat zelfs een natuur
reis naar de Westkaap in Zuid
Afrika op het programma. 
Voor echte natuurliefhebbers 
of dat nu vakmensen zijn of ge
wone liefhebbers  is het een 
leuke ervaring planten en vo
gels die bij ons bekend zijn, te 
ontdekken in een totaal andere 
omgeving. En helemaal boei
end is het dieren en planten 
waar te kunnen nemen, waar
van je de afbeelding en de gege
vens alleen maar uit boeken (of 
van postzegels) kent. Dan gaat 

maak 
kennis 
met de 
natuur bij 
staatsbosbeheer 
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'Maak kennis met de natuur bij 
Staatsbosbeheer'. Het Lim
burgs Landschap ging Staats
bosbeheer voor met het stem
pel 'Limburgs Landschap: na
mens de natuur uw gastheer'. 
Die aansporingen hebben de Ie 
den van de KNNV niet nodig! 
De KNNV is een actieve vereni
ging. Excursies, speciale week
einden, kampen en reizen bie
den de leden allerlei mogelijk
heden tot natuurbeleving. Le
zingen en cursussen zorgen er 
voor de nodige achter
grondkennis. De 
KNNV mag dan wel 

er helemaal een wereld voorde 
natuurliefhebber open! 

SCOREN MET DE NATUUR 
In 1993 kregen we eindelijk vlin
ders! Met de start van de reeks 
'Natuuren Milieu' lanceerde 
PTT Post een aantrekkelijke for
mule: drie zegels plus een velle
tje. Velletjes kenden we al van 
de Kinderzegels en sporadisch 
werden we in voorgaande jaren 
ook wel eens met een velletje 
verrast, zoals in 1992 voorde 

Olympische Spelen. Maar 
deze velletjes vallen op 

door de thematisch 

gezien interessante tekst en de 
aanvullende beelden. Boven
dien hebben ze een 'handzaam' 
formaat, in tegenstelling tot de 
later ingevoerde velletjes van 
tien stuks. Hopelijk wordt deze 
reeks nog een aantal jaren ver
volgd. Dat weet je maar nooit, 
want PTT Post heeft ook na vijf 
jaar de succesvolle stripreeks 
abrupt afgebroken. Maar ja, car
toons zijn ook leuk. 
Met de nieuwe 'Natuur en Mi
lieu'reeks maakten de posterij
en in feite een herstart met het 
thema 'Natuur'. Want bij de Zo
merzegels  dit jaar komen ze 
terug!  kreeg de natuur ook al 
aandacht, zij het meer in de 
vorm van afbeeldingen van 
planten en dieren zonder meer. 
Dat gebeurde voor het eerst in 
1952 en ook in de jaren zestig. 
De relatie met het milieu deed 
zijn entree in de jaren zeventig. 
De serie 'Natuuren milieu' uit 
1974 beet het spits af. Die lijn 
werd doorgezet in de jaren 
tachtig. In 1982 kreeg het Wad
dengebied aandacht. De be
dreigde dieren ja, die 'zwarte' 
zegels  volgden in 1985. In 
1986 deed Nederland nog mee 
aan de Europazegels (thema 
'Natuur en Milieu'). Na de Zo
merzegels van 1988 werd het 
een tijdje stil, maar in 1993 
kwam dus de echte doorbraak. 
Daar zijn zeker vier groeperin
gen bij gebaat. In de eerste 
plaats de Nederlandverzame
laars, die graag mooie zegels in 
hun verzameling zien. Dan de 
consumenten, oie steeds be
wuster voor bepaalde zegels 
kiezen. Bij de keuze van de 
emissies voor 2001  zo laat 
PTT weten  is zelfs rekening ge
houden met de 'verpersoonlij
king' van de post. De uitgiften 
van het eigen land hebben bij 
groep drie  de thematische ver
zamelaars  toch al een streepje 
voor, terwijl de natuur en mi
lieuorganisaties in ons land 
(groep vier) de reeks 'Natuur en 
Milieu' ongetwijfeld zullen zien 
als een welkom steuntje in de 
rug. En natuurlijk vaart PTT 
Post er zelf ook wel bij... 
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1919 v l i e t d i j k 2001 
In 2000 braken wij records! 
Wij veilden tal van grote en nog veel 

meer kleinere collecties 
Zend nu in voor de Grote Voorjaarsveiliî  
en ga samen met Rietdijk op recordjacht 
Uw collectie, groot of klein, is welkom! 

Ruims mille voor Ont poriagdwiiiK Voor f 2 min. 
zegel van 5 cent D^tSUXvS^Zm. aan postzegel« 
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ders per veiling ver
trouwen ons hun 

collectie toe 

"* ^*"^X^:SSiSS. Tienduizenden 
tevreden inzenders 

sinds 1919! 

DEN HAAG - Rietdijk P o s i V / V / 
gel- en Muntenveilingen heeft vo- *^ „ . . 
• • j u 1 . \ / ^ ^ . Hoogtepunt WM 

ng jaar een record geboekt. Vrg,- ^^^^^ v,„ ^l Portugese 
de eerste keer werd de grens' collectie posizegeu.- die voor 
4,5 miljoen, gulden gcpassct.Ä*«»'-.*•"««*"•" ""»"̂ • 

Bel voor alle gewenste informatie of voor 
een gratis taxatie 

070-3647957-
Geef uw postzegels de internationale 

Etalage die ze verdienen! 
(Voor de Grote voorjaarsveiling kunt u tot ca. half februari materiaal inleveren). 

Adres 

Telefoon 

Fax 
Internet 
E-mail 
Giro 

Noordeinde 41 (schuin t.o. paleis) 
2514 GC 's-Gravenhage 
070-3647957 (postzegelveiling) 
070-3647831 (muntenveiling) 
070-3632893 
http://www.tip.nl/users/rietdijk.auctions 
rietdijk.auctions@tip.nl 
420875 / Bank 47.35.68.705 

Londen . , 

Wij wensen al onze relaties en de overige lezers van dit blad een gelukkig en voorspoedig 2001 
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Postzegel Partijen Centrale 

'n doordeweekse dag op ons nieuwe kantoor in de Piet Heinstraat te Den Haag 

Goede voornemens voor het nieuwe jaar ? 
Als u meerdere goede voornemens voor het nieuwe jaar hebt voeg daar dan nog een aan toe: 

Kom eens langs bij de Postzegel Partijen Centrale in Den Haag en 
maak een keuze uit meer dan 2000 partijen ! 

Tot eind januari houden wij uitverkoop met kortingen van 
10%, 15% en 20% op onze toch al sterk concurrerende prijzen. 

Wij hebben verzamelingen van de meeste landen in albums en insteekboeken voor zowel 
de beginnende als de gevorderde verzamelaar geprijsd vanaf tien gulden tot vele duizenden guldens. 

Deze verzamelingen zijn over het algemeen geprijsd tussen de 2 en 7 cent per Yvert-franc en ook 
zeer geschikt voor handelaren. Ook als u op veilingen koopt raden wij u aan om eens bij ons langs te komen. 

Daarnaast hebben wij ook ongeveer honderd dozen van de wereld (voor ieder wat wils) 
die vaak ook zeer geschikt zijn voor de rondzenddienst om in boekjes te plakken 

of leuk voor verzamelaars om wekenlang uit te zoeken. 
Onze voorraad eerste dag enveloppen van de wereld is ook zeer interessant. 

U heeft de keuze uit meer dan 100.000 stuks voor fl.1,- per stuk, waarbij veel motief. 

Mocht u geen tijd hebben om ons kantoor in Den Haag te bezoeken, 
stuur dan onderstaande bon ingevuld naar ons op. 

U ontvangt dan een jaar lang GRATIS EN GEHEEL VRIJBLIJVEND onze maandelijkse partijenlijst. 

POSTZEGEL PARTIJEN CENTRALE 
Piet Heinstraat 112, 2518 CM Den Haag T e l : 070-3625263 Fax : 070-3625415 Ema i l : rstibbe7@freeler.nl 

ABN/AMRO : nr. 61.96.28.057 Postbank nr. 7331882 
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7552 AFRIKA 
Pfr /ongebr /gebr In insleekboek 
Een rommelige verzameling met veel materiaal 
Waarbij veel betere zegels Een intertessante par 
tl] met een hoge cataloguswaarde 

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

7610 ALGERIJE 
Ongebr/gebr In map 

1 1924/1970 Een mooie verzameling Vrijwel compl 
1 Hoge cataloguswaarde 

7450 AMERIKA - PRECANCELS 
Gebr In msteekboek 
700 stuks 

7040 ANGOLA 
Vnl pfr In map 
Een interessant geheel met veel motief w/aarbij 
de vogelserie 

7655 ARGENTINIË 
Gebr ongebr In map 
Een klassieke verzameling op albumbladen 

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

7159 BANGLADESH 
Pfr /ongebr /gebr In album 
Een goed gevulde verzameling tot 1980 met veel 
interessant opdrukmateriaal 

7213 BELGIË 
Pfr /ongebr gebr In 4 Davo albums 
1851/1996 Een zeer goed gevulde verzameling me 
veel beter materiaal Geschikt om mee verder te 
gaan Hoge cataloguswaarde 

7402 BELGISCH KONGO 
Ongebr /gebr In map 
Een rommelig geheel op album en insteekbladen 
waarbij veel beter materiaal 

7510 BERLIJN 
Pfr /ongebr In msteekboek 
1950/1990 Een goed gevulde handelsvoorraad met 
zeer veel komplete senes Geschikt voor wederver 
kopers Hoge cataloguswaarde 

7208 BERMUDA 
Gebr ongebr In map 
1865/1973 Een mooie verzameling op blanco blade 
met veel klassiek 

7688 BOSNIË 
Gebr /ongebr In map 
Een vrijwel komplete verzameling op bladen 

7656 BRAZILIË 
Vnl gebr in map 
Een klassieke verzameling op albumbladen 
Hoge cataloguswaarde 

7272 BULGARIJE 
Ongebr /gebr In album 
Vnl ouder materiaal Een wat rommelig interessant 
geheel met een zeer hoge cataloguswaarde 

7442 CANADA 
Pfr /ongebr /gebr In doosje 
Een leuke uilzoekpartij met veel interessant 
materiaal Geschikt voor de specialist 

7660 COLOMBIA 
Gebr /ongebr In map 
Een uitgebreide klassieke verzamelaar met veel 
interessant materiaal Zeer hoge cat waarde 

7608 CYPRUS 
Vnl pfr In map 
1953 1994 Een zeer goed gevulde verzameling op 
albumbladen Met veel betere series 

7047 D D R 
Vnl gebr In map 
Een goed gevulde verzameling tot 1956 waarbij 
iets Zones 

7235 DENEMARKEN 
Vnl gebr !n map 
Ef n goed gevulde verzameling tot 1975 met veel 
ouder materiaal 

7532 DUITSE RIJK 
Gtjbr In map 
Tot +/ 1915 Een mooi geheel met veel betere 
zegels Hoge cataloguswaarde 

7522DUITSL DANZIG 
Ongebr /gebr In msteekboek 
Dnublettenboek Geschikt voor de specialist 
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7150 DUITSLAND BUND 1000 
Pfr In album 
Combinaties uit postzegelboekjes gebouwenserie 
Zeer uitgebreid verzameld Ivlet veel plaatfouten 
Zelden zo mooi aangeboden 

7657 ECUADOR 135 
Gebr/ongebr In map 
Klassieke verzameling op albumbladen 

7201 EGYPTE 650 
Pfr /ongebr /gebr In 3 insteekboeken 
Handelsvoorraad met veel postfris motief 
Geschikt voor wederverkopers 

7135 EL SALVADOR 400 
Pfr /ongebr /gebr In msteekboek 
Een rommelig boek met zeer veel materiaal Waarbij 
doubletten Met veel klassiek materiaal Geschikt 
voor de specialist 

7206 ENGELAND 1250 
Gebr In map 
DIENST Een mooi geheel op albumbladen met veel 
schaars materiaal Zelden aangeboden 

7352 ENGELSE GEBIEDEN 75 
Pfr In msteekboek 
Locale uitgiften 

7038 ENGELSE KOLONIEN 1000 
Pfr /ongebr /gebr In doos 
Een avontuurlijke doos met zeer veel materiaal 
Waarbij doubletten Zeer geschikt voor de handel 

7580 ENGELSE KOLONIEN EN GEBIEDEN 250 
Gebr/ongebr in album 
Een rommelige verzameling tot +/ 1950 Met voorna 
melijk eenvoudig materiaal 

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

7588 FINLAND 250 
Vnl gebr In album 
19451971 Een vrijwel komplete verzameling met 
veel betere series 

7629 FRANKRIJK 3750 
Gebr /ongebr In album 
1849/1979 Een nette verzameling met zeer veel 
klassiek materiaal Zeer geschikt voor de gevor 
derde Frankrijk verzamelaar Hoge cataloguswaarde 

7379 FRANS GUYANA 200 
Pfr /ongebr In map 
Een mooi geheel waarbij Epreuves de luxe 

7633 FRANSE GEBIEDEN 1800 
Pfr In 3 albums 
Voornamelijk na 1960 Een mooie verzameling met 
veel motief Ook zeer geschikt voor wederverkopers 

7266 GRIEKENLAND 500 
Vnl ongebr In map 
Hermes koppen 275 stuks Een interessant geheel 
Geschikt voor de specialist 
Zeer hoge cataloguswaarde 

7575 INDONESIË 1750 
Pfr /ongebr /gebr In DAVO album 
1949/1992 Een zeer goed gevulde verzameling met 
veel postfris topmateriaal uit de jaren 70 en 80 
Een mooi geheel van dit speculatief gebied 

7513 ISRAEL 1250 
Ongebr/pfr In doos 
1950/1975 Een zeer uitgebreide verzameling op 
albumbladen met losse zegels en boekblokken 
Zowel met als zonder tap 

7574 JERSEY 300 
Pfr In album 
1843/1970 Waarbij ook brieven en fdcs Een mooie 
verzameling met veel betere series 

7650 KANAAL EIL 300 
Gebr In album 
1969/1989 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal uit de beginperiode 

7146 LIBIË 750 
Vnl pfr In album 
Een goed gevulde verzameling met veel motief 
Schaars materiaal ook geschikt voor de handel 

5951 LIECHTENSTEIN 1000 
Gebr In map 
Kletnbogen Jaren 70 en 80 Waarbij doubletten 
Zeer geschikt voor de rondzenddienst 
Cataloguswaarde ff 33 000 

7628 LUXEMBURG 1800 
Vnl pfr In 2 Davo albums 
1912/1998 Een goed gevulde verzameling met veel 
beter materiaal Na 1935 vrijwel kompleet 

7169MAROCCO 200 
Vnl gebr in msteekboek 
Handelsvoorraad 

7661 MEXICO 
Vnl gebr In map 
Een klassieke verzameling op albumbladen 

6419 MOTIEF: BLOEMEN 
Vnl pfr In 5 insteekboeken 
Een mooie verzameling van A lol Z Met veel betere 
series 

6983 NEDERLAND 
Gebr /ongebr In album 
1852/1977 Een goed gevutde verzameling met vee 
beter materiaal Waarbij ook port luchtpost en 
dienst Een rommelig geheel met een hoge catalo 
guswaarde 

7463 NEDERLANDSE KOLONIEN 
Vnl pfr In doosje 
Engros van de jaren 40 en 50 Geschikt voor de 
handel 

7223 NEPAL 
Pfr /ongebr /gebr In msteekboek 
Een rommelig boek met veel beter materiaal uil de 
jaren 50 Schaars materiaal 

7662 NICARAGUA 
Ongebr /gebr In map 
Een goed gevulde verzameling met klassiek male 
naai op albumbladen 

7553 NIEUW ZEELAND 
Pfr /ongebr /gebr In 3 iuxe Davo albums 
1862/1998 Een uitgebreide collectie met veel 
gespecialiseerd materiaal Waarbij veel tandingen 
en andere a nummers Zeer geschikt voor de 
specialist Hoge cataloguswaarde 

7643 NOORWEGEN 
Pfr ongebr /gebr In album 
1883/1989 Een redelijk gevulde verzameling 
Geschikt om mee verder Ie gaan 

7432 OOSTENRIJK 
Pfr /ongebr /gebr In album 
1850/1961 Een zeer uitgebreide verzameling met 
veel topmateriaal uit de gehele periode 
Zoals een uitgebreid stuk klassiek en veel jaren 
40 en 50 Zeer hoge cataloguswaarde 

7674 PAPUA NIEUW GUINEA 
Vnl gebr In msteekboek 
Waarbij Papua Een interessante doubletten partij 
Geschikt voor de rondzenddienst 

6825 PORTUGAL 
Vnl gebr In msteekboek 
Doubletten boek Geschikt voor de beginnende 
verzamelaar 

7110 PORTUGESE KOLONIEN 
Pfr /ongebr /gebr In msteekboek 
Agores en Madeira 

7359 PORTUGESE KOLONIEN 
Ongebr/gebr In map 
Een interessant geheel op oude blanco bladen 

7665 PUERTO RICO 
Gebr/ongebr In map 
Een goed gevulde klassieke verzameling op album 
bladen 

7397 ROEMENIE 
Gebr/ongebr In map 
Een goed gevulde verzameling op albumbladen met 
voornamelijk vooroorlogs materiaal Zeer hoge c w 

7489 RUANDA 
Pfr In map 
Ongetand engros Geschikt voor de handel 

6655 SIERRA LEONE 
Ongebr /gebr In blanco album 
1876/1984 Beginnersverzameling 

6981 SLOWAKIJE 
Vnl pfr In 2 insteekboeken 
Een uitgebreide handelsvoorraad met veel materiaal 
Geschikt voor handel en wederverkopers 
Zeer hoge cataloguswaarde 

7367 SPANJE 
Gebr /ongebr In map 
Vooroorlogs materiaal op blanco blaadjes 

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

7612 VATIC AAN 
Ongebr In album 
1929/1975 Een vrijwel komplete verzameling in 
mooie kwaliteit Inclusief de provesorie en enkele 
betere luchtpostseries 

7540 ZWITSERLAND 
Pfr /ongebr /gebr In map 
Dienst port etc Een rommelig geheel op insteek 
bladen 
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1 1 . EUROLAND 

Nog een jaar te gaan en 
de Euro vervangt onze 
nationale gulden als 
waardeaanduiding op de 
postzegels. De vraag is of 
de postzegel daarmee 
ook zijn Nederlandse 
identiteit verliest. In ie
der geval niet vanwege 
het gebruik, want dat 
blijft beperkt tot Neder
land. Maar misschien wel 
wat betreft uiterlijk. Zal 
PTT Post aansluiting zoe
ken bij Europa, of krijgen 
juist nationalistische ten
densen de overhand? 
Wellicht verdwijnt het 
staatshoofd van de Ne
derlandse zegels. Terwijl 
dat, evenals bij andere 
landen, nu net zo'n do
minante factor van de 
postzegelontwerpen is. 
De postzegels met het 
portret van het staats
hoofd zijn altijd belang
rijk geweest, maar ze 
worden wel vaak becon
curreerd door cijferze-
gels. Moet het staats
hoofd misschien, om de 
zegels een neutrale Euro
pese uitstraling te geven, 
vervangen worden door 
onpersoonlijke cijfers? 
Een alternatiefis het 
overstappen op een Euro
pese beeldtaal. Dat zou 
een rigoureuze breuk met 

het verleden betekenen, 
want wat ze ook van Ne
derlanders zeggen, de ze
gels van de Nederlandse 
PTT worden gekenmerkt 
door een hoog nationa
listisch gehalte. 

HET HUIS VAN 
ORANJE EN SCHEPEN 
In de eerste plaats houdt 
de PTT van Oranje, zoals 
we hiervoor al vermeld
den. De kop van het 
staatshoofd was op ze
gels, analoog aan de 
muntuitgiften, aanvanke
lijk een vanzelfsprekend
heid. Met name recente 
emissies laten een be
paald beeld van het Ko
ninklijk Huis zien. Als 
voorbeeld geef ik ener
zijds de zegel van konin
gin Juliana uit 1953 en 
anderzijds de zegel uit 
iggi die werd uitgebracht 
bij het 25-jarig huwelijk 
van koningin Beatrix en 
prins Claus. 
De eerste zegel (afbeelding 
1) lijkt bijzonder sterk op 
een munt, dooreen 
schijnbaar uitgesneden 
portret en-prqfil. De beel
denaar straalt hier het
zelfde uit als een munt; 
het is duidelijk: dit is een 
object van waarde. 
De zegel van het 25-jang 
huwelijksfeest van Beat
rix en Claus (afbeelding 2) 

,./-v^'X/\. 

Afbeelding 1 Zegel van 25 cent m het type koningin Juliana 'en projil', 
1955, ontuicrpS L Hartz (Collectie Museum voor Communicatie) 

benadrukt veel meer een 
bepaald imago, namelijk 
dat van een gelukkig 
echtpaar dat niet alleen 
ons land bestuurt, maar 
in zijn vrije tijd evenveel 
behoefte aan ontspan
ning heeft als u en ik en 
dus graag uit rijden gaat. 
Ofwel: koninklijke echte
lieden zijn ook maar 
mensen. 
Maar Nederland is meer 
dan het Koninklijk Huis. 

yybeelding 2 Ontuierp voor de zegel von het 2 5-jange huuiclijk van koningin Beatrix en prins Claus door Ton 
von Bragt, sommige gedeelten die op de uiteindelijke zegel in kleur zijn ajgedrukt - zoals de trouivfoto links
boven - zijn hier nog in zujort-unt ingetekend (Collectie Museum voor Communicatie) 

OPENINGSTIJDEN VAN DE STUDIEZALEN 
- VAN HET MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 

Het Museum voor Communicatie be
schikt over twee studiezalen. In de alge
mene studiezaal kunt u elke donderdag 
kosteloos documentatie, afbeeldingen, 
boeken en tijdschriften e.d. inzien, vi
deobanden bekijken en geluidsbanden 
afluisteren. 
Of u nu gewoon voor uw plezier komt 
of om een artikel voor te bereiden, het 
maakt niet uit. U bent altijd welkom! 
Belt u wel vooraf om uw komst te mel
den ('s ochtends, telefoon 070-3307570 
of 3307572); veelal kunnen de mede

werkers van het museum dan alvast iets 
voor u klaarleggen. 
Wilt u de postzegels van een bepaald 
land bekijken, de postale afstempelin
gen van uw woonplaats bestuderen of 
de ontwerpen en de geschiedeniskaar-
ten voor de Nederlandse postzegels in
zien, dan moet u contact opnemen voor 
een bezoek aan de studiezaal Post (070-
3307560). U kunt daar doorgaans één 
donderdag per twee weken terecht. De 
komende maanden is dat op 11 en 25 ja
nuari en op 8 en 22 februari. 

De meeste postzegels be
nadrukken die aspecten 
die de Nederlanders zélf 
tot hun eigen identiteit 
rekenen: het Nederland
se vlakke land, molens, 
klompen, kloeke zeehel
den, Zeeuwse meisjes, 
enzovoort. Neem de zo-
merzegels van Mart War
merdam uit 1989: drie ze
gels waarop telkens een 
silhouet en een lijnteke-
ning van een typisch Ne
derlandse zeilschip te 
zien is (ajbeeldmg 3). Die 
lijntekeningen lijken op 
bouwtekeningen en ver
wijzen naar de traditie 
van scheepsbouw in Ne
derland, een bedrijfstak 
die in 1989 overigens bij
na vergane glorie was. 

GEEN TRADITIE VAN 
EUROPESE THEMA'S 
Misschien dat we in de 
toekomst afscheid ne
men van het Nederlands 

erfgoed op postzegels en 
dat daarvoor een meer 
Europese benadering in 
de plaats komt. Dit zou 
overeenkomen met de in
ternationale aspiraties 
van PTT Post, maar niet 
met het emissiebeleid. 
Op een grote traditie van 
buitenlandse - laat staan 
Europese - thema's op 
zegels kunnen we de Ne
derlandse PTT niet be
trappen. Toch heeft de 
post al eerder aandacht 
besteed aan Europa. Van 
1956 tot en met 1993 zijn 
er Europazegels uitge
bracht, met uitzondering 
van de periode 1974-
1978. Deze uitgiften wa
ren een initiatief van de 
samenwerkende postor-
ganisaties in Europa, ver
enigd in de Conjerence Eu-
rope'cnne des Administrations 
des Postes et Tele'communica-
tions(CEPT). Op de ze
gels uit het eerste jaar, 
1956, zien we een ge
bouw, gevormd door de 
letters Europa, in de stei
gers staan. De basisteke
ning van dit ontwerp was 
van de Franse amateur
ontwerper (en postbe-
ambte) Daniel Gonza-
gue. In Nederland werd 
de definitieve belettering 
voor de Nederlandse ver
sie aangebracht en wer
den de drukkleuren ge
kozen. Dit was het begin 
van een serie zegels met 
als onderwerp de Europe
se eenwording. Ieder jaar 
wordt er een bepaald the
ma gekozen. Van die the
ma's verwijst een flink 
aantal naar de verbete
ring van de onderlinge 
relaties. Bijvoorbeeld 
door te pleiten voor een 
betere communicatie met 
elkaar, zoals de twee ze
gels uit 1989 laten zien. 
Een jongen en een meisje 

Afbeelding 5 Een uan de zegels uit de serie Zomerzegels van 198g Het 
onttverp is van Mart Warmerdam, die veruiijst noar de traditie van de 
Nederlandse schecpsbouu) (Collectie Museum voor Communicatie) 



4 Een uan de twee Nederlandse Europazegels uit igSp Ontwerper Karel 
Martens haakte in op een uecl toegepast thema dat uan de menselijke 
communicatie (Collectie Museum uoor Communicotie) 

zijn verbonden met een 
touwtjestelefoon (afbeel

ding 4). AI deze zegels 
zijn een initiatief van de 
CEPT, dus ze geven ei

genlijk geen indruk van 
de Nederlandse PTT en 
hun Europees gedachten

goed. 

EUROPEES EN TOCH 
HOLLANDS 
Het Europese parlement 
is twee keer met zegels 
bedacht: in 1979 en in 
1984. Deze zegels zijn 
uitgebracht ter bevorde

ring van de stembusgang 
(eerste en tweede recht

streekse verkiezingen). 
In 1992 kwam een zegel 
uit ter gelegenheid van de 
Europese éénwording en 
de Europese Unie was in 
1997 onderwerp van een 
zegel. Deze laatste emis

sie kwam er alleen omdat 
Nederland voorzitter was 
van de Unie. Het velletje 
'Tien voor Europa' uit 
1995 lijkt de Europese ge

dachte uit te stralen, 
maar er is een oerHol

landse koe op afgebeeld, 
omringd door tulpen, 
klompen en kaas. Het 
velletje is dan ook be

doeld om in Nederland 

V I J F V A N 

) E R O E N KRABBÉ 

U U T C H l A N D S C A T t 1 0 9 ) 

5 'Dutch Landscape' (Hollands landschap) uan Jeroen Krabbe', 2000 
(Collectie Museum uoor Communicatie) 

post naar het buitenland 
te versturen. 
Europa scoort slecht op 
de Nederlandse postze

gels, maar 'dichter bi) 
huis ' doet het het ook 
niet zo goed. Er is drie 

keer aandacht voor de Be

nelux geweest. DuitsNe

derlandse betrekkingen 
zijn in positieve zin hele

maal niet op Nederlandse 
emissies te vinden. Kort

om: de Nederlandse 

postzegels stralen vooral 
de eigen identiteit uit. 
Waarschijnlijk zal PTT 
Post die trend blijven vol

gen, want op de recente 
partijenpostzegels (waar

op volgens nieuwe richt

lijnen het staatshoofd 
niet meer mag verschij

nen omdat PTT Post 
geen alleenrecht heeft op 
partijenpost) zijn een 
tulp en een 'haringhap

per' afgebeeld  ook al 
weer typisch Nederland

se symbolen. Al meta l 
hoeft ons dat niet te ver

bazen, want onderzoe

ken wijzen uit dat alle 
volken hun eigen identi

teit sterker benadrukken 
zodra ze bij een interna

tionaal verband betrok

ken worden. En dat wil

len die landen de buiten

wacht graag laten weten. 
Zo is op het nieuwe Ne

derlandse velletje met 
postzegels voor brieven 
naar het buitenland een 
schilderij van Jeroen 
Krabbé te zien, dat de ti
tel Dutch landscape draagt 
(afbeelding 5). 

Mare Kleijnen is als assistentcon
seruator werkzaam m het Muse
um uoor Communicatie te Den 
Haag 

■Af V ^ ■ mr%^9 ■■ 
SAMENSTELLING: J.E.C.M. DEKKER 
POSTBUS 94, 2770 AB BOSKOOP 

KLM 
KLM Exel is op 6 novem

ber 2000 begonnen met 
het onderhouden van 
vluchten tussen Maas

tricht en Milaan Malpen

sa. Er werd met ingang 
van II december 2000 
ook een verbinding inge

steld tussen Maastricht 
en Berlin Tempelhof, de 
derde lijndienst die in 
korte tijd is toegevoegd 
aan het lijndienstenpak

ket van deze maatschap

pij. 

WELCOME AIR 
De nieuwe Oostenrijkse 

luchtvaartmaatschappij 
Welcome Air heeft Neder

land ook ontdekt. Met in

gang van 19 december 
werd er voor het eerst ge

vlogen op het traject 
GrazInnsbruckMaas

tricht en vervolgens Rot

terdam. Of er met de eer

ste vlucht ook post IS 
meegegaan was nog on

duidelijk op het moment 
dat de kopij voor deze ru

briek naar de drukker 
ging

CONCORDE 
Na het ongeluk met de 
Concorde in juli 2000 

N4W York fX. • Pam Roiiir COC 
Concorde y BVFC 

werden alle vliegtuigen 
van dit type aan de grond 
gehouden. Daarom werd 
er nu post meegegeven 
(zij het met 300 stuks 
strikt gelimiteerd) met 
een reparatievlucht die 
van Parijs naar New York 
en terugvoerde. 

LUFTSCHIFFPOST 
De honderdvijftigste ge

boortedag van dr. Fried

rich Hermann Wolfert 
werd herdacht met een 
schitterende kaart. Een 
op de voorzijde geplaats

te tekst geeft een toelich

ting. 

Links en rechts de 
enueloppen uan de 
heenulucht en de te
rugulucht uon de 
Concorde op 21 sep
tember uan het ajge
lopenjaar 

In de rechter kolom, 
bovenin de adresen 
beeldzijdc uan de in 
deze rubriek beschre
ven 'Lujtschvfspost' 

Sruftfcfiiffpoft bewbt» mil t'tm 
S.'utllcl)i|f"1>(fliiloj5i"anlüSlitf) 
bc* 150 (?>chiin^tim'? wil 
ï)r 5nc^'(()ö«tntiniiQBo[fcrt 

^ < " «tSUUMsrf ■" » I l 

Hl. 2770 AB 
P 2 © 1 RS.F4 U ^ r'T^DABl 
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LAATSTE WEEKEND JANUARI: 
FILATELIEBEURS NUMMER 13 

Drie dagen, ruim i^oom^ en ruim honderd stands 
Op vrijdag 26, zaterdag 27 

en zondag 28 januari is-
ie er weer: de Filatelie

beurs in Nieuw-Loosdrecht. 
Ook ditmaal worden enkele dui
zenden filatelisten verwacht op 
deze driedaagse beurs voor ver
zamelaars van postzegels, post
stukken, postwaardestukken, 
afstempelingen, automaatstro
ken, maximumkaarten, postze
gelboekjes, literatuur en wat er 
verder nog bij het gespeciali
seerd of thematisch verzamelen 
komt kijken. 

MEER RUIMTE 
De beschikbare ruimte is dit
maal groter dan ooit, want de 
Filateliebeurs is verhuisd naar 
een hal in het Pandacomplex 
die driehonderd vierkante me
ter ruimer is dan de oude. Een 
plezierige bijkomstigheid is dat 
nu nog meer stands kunnen 
worden ingericht, namelijk zo'n 
honderdtwintig. Zoals gebruike
lijk wordt ongeveer een kwart 
van die stands bemand en be
vrouwd door vertegenwoordi
gers van gespecialiseerde ver
enigingen en driekwart door de 
handel. Behalve een groot aan
tal NVPH-leden zijn ook andere 
Nederlandse handelaren pre
sent. En natuurlijk is ook een 
aantal handelaren uit het bui
tenland aanwezig. Ze brengen 
zoals altijd weer een gevarieerd 
aanbod; er zal dus voor vrijwel 
iedere verzamelaar iets te vin
den zijn. 
Andere aanwezigen op de beurs 
zijn de Nederlandstalige post-
zegelbladen ('Filatelie', 'Mijn 

Niet iedereen is even blij met het getal dertien. Maar de 

organisatoren van de dertiende Filateliebeurs - hij wordt 

op 26, 27 en 28 januari in de Nieuw-Loosdrechtse 

Pandahal gehouden - hebben er volop vertrouwen in dat 

ook deze editie weer duizenden filatelisten zal trekken: 

gewone zowel als gespecialiseerde. 

Stokpaardje' en 'De Postzegel') 
en de Collect Club van PTT 
Post. 

KLEINE EXPOSITIES 
In de stands van de gespeciali
seerde verenigingen wordt uit
gebreide informatie over hun 
activiteiten verstrekt. Ook is het 
mogelijk daar lid te worden van 
zo'n vereniging. 
Negen gespecialiseerde vereni
gingen richten bovendien ten-
toonstellingskaders in: Skandi-
navië, Dai Nippon, USA/ Cana
da, Oost-Europa, Gabriel, Vlie
gende Hollander, Lions, Rotary 
en Islamitische Wereld. 

FILATELISTENDAG 
Op zondag 28 januari wordt de 
88ste Filatelistendag gehouden. 
Er is op die dag een speciale en
velop verkrijgbaar, met daarop 
het bijzondere PTT-stempel van 
de dag. U kunt deze envelop 
kopen voor f3.- per stuk. Schrif
telijk bestellen is ook mogelijk: 
na overmaking van f5.- op giro
rekening 3921514 van j.G.E. Pe
tersen Beheer bv in Laren krijgt 
u het couvert thuisgestuurd. 

Een leuke uondst ts altijd mogelijk. 

Sympathiek gebaar: voor elke 
verkochte envelop zal één gul
den worden overgemaakt aan 
de Nederlandse Hartstichting. 

TOEGANG EN PARKEREN 
De toegang tot de beurs en het 
parkeren van uw auto In de 
buurt van de Pandahal is gratis. 
De deuren van de hal zijn op 
vrijdag geopend van 13 tot 18 
uur, op zaterdag van 10 tot 17 
uur en op zondag van 10 tot 
16.30 uur. Op de drie beursda-
gen rijden er gratis bussen tus
sen het station van Hilversum 
(achterzijde, Oosterspoorplein) 
en de Pandahallen. Dit zijn de 
tijden waarop de eerste (E) en 
laatste (L) bussen vertrekken: 

Hilversum: 
vrijdag: E 12.45 I-17-15 
zatercJag: E 09.15 Li7.15 
zondag: E 09.45 L 16.45 

Loosdrecht: 
vrijdag: E 13.15 L 17.45 
zaterdag: E 09.45 L17-45 
zondag: E 10.15 L 16.45 

Voor alle duidelijkheid: de Fila
teliebeurs is geen ruilbeurs. 

Ook dit jaar wordt op de Filoteliebeurs weer veel belangstelling verwacht. 
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iVERZICHT VAN STANDHOUDERS OP DE 
13E FILATELIEBEURS IN NIEUW-LOOSDRECHf 

1 Filoteliebcurs 
iNVPH 
5 Maandblad Filatelie 
4 Mijn Stokpaardje 
5 Aantekenstrookjes 
6 Baltische Gebieden 
7 Britannia 
8 Duitsland 
g Frankrijk 

10 Griekenland 

11 Filitalia 
12 Latijns America 
15 Liechtenstein 
14 Rotterdam 2001 
15 Viertelhauzen 
löRensmk 
17 Hillesum Filatelie 
18 uan Haarlem 
ig Scheper 

20 Radboud 
2ijei'eka 
22 VanBlerk 
23 Van Linden 
24 Van Rossum 
25 Thorrez 
2 6 Pannenborg 
27 u.d Heuuel bv 
28 Breebaart 
2g Brinkman 

50 Folkers 
51 Hennekme 
3 2 WW Briefmarken 
33 Pietersma 
34 F. v.d Heuuel 
35 Lewy 
35Pasterkamp 
^j Landman 
38 Veen 
39 Vogel 

40 De Jong 
41 Arue 

42 Geertzen 
43 Günther 
44 Hau;orth 
45 Lohmer 
46 Schipper 
47 Rommers 
48 Stormmk 
49 Sully 

50 Wilhelm 
51 Cab 
52 v.d Berg 
53 Geerts 
54 Hekman 
55 Huizmga 
56FilaFrancis 
57 Gans 
58Aust 
59 Barkmeier 

60 Lunar Optica 
61 Wiemo 
62 Wien 
63 Van Esch 
64 Scandinavië 
65 Dai Nippon 
66 Usa Canada 
67 Jeugd 
68 Oost Europa 
6Q Gabriel 

70 Vliegende Hollander 
71 Lions 
72 Rotary 
j ^ Islamitische Wereld 
74 Groeten uit 
jy Bredase 
78 BredenhoJ 
79 Ariadne 

80 Cameo 
81 Smits Phil 
82 Oostermk 
8^ Crayenest 
84joke u.d. Berg 

85 PTT 
86 Bondsbibiotheek 
87 Hillebrand 
88Philamaxx 
8g Bouscher 

90 Rozema 
gi Interphila 
92 Hoogendoorn 
g^ TerVrugt 
94 Filcon 
95 Manuskowski 
96 Bulterman 
97 Actio 77 
g8 Dutch Stamp 
99 Den Postkoets 

100 Den Hertog 
101 Mondial Stamps 
102 Opscholtens 
103 De Viking 
104 J van Dijk 
105 Parnassus 
loöAlderkamp 
107 Wictor 
108 Thematische 
109 Tsjechoslowakije 

110 Zuid AJrika 
111 Amphilex 2002 
112 Spanje 
113 Zwitserland 
114 Zuid West Pacific 
115 Postaumaat 
iiöDePlaatfout 
117 Particuliere Post 
118 China 
119 Perfms 
120 De Postzegel 

121 Seruicedienst 

»c 
I Gardarobe op eigen risico | naar restaurant 
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^30N.V.P.H.^ 
POSTZEGELHANDEUREN 

(vakhandel filatelie) 

heten u 
van har te v\felkonn 

op de 

13' FILATELIE
BEURS 2001 

LOOSDRECHT 
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 half uur een 

gratis buspendel van en naar het Station 
N.S. Hilversum (achterzijde/Oosterspoorplein) 

T O E G A N G G R A T I S 

'EEN MUST VOOR IEDERE VERZAMELAAR' 
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JlPu-SAMENSTELLING: H. GABRIELS, VOORBURG (BUITENLAND) 
EN P.M. VAN SPELLEN, BREDA (NEDERLANDSTALIGE BLADEN) 

Vijftig jaar Spaanse postzegels m 
Gibbons Stamp Monthlij. 

Een halve eeuw Spanje 
Het Engelse postzegel
blad Gibbons Stamp 
Monthly publiceert in het 
oktobernummer, naar 
aanleiding van het feit 
dat 150 jaar geleden de 
eerste Spaanse zegels 
verschenen, een artikel 
over de eerste vijftig jaar. 
In die periode verschenen 
niet minder dan 211 ze
gels plus nog wat dienst-, 
telegraaf- en locale ze
gels. Ter vergelijking: 
Nederland bracht het in 
die periode niet verder 
dan 44, Engeland 105 en 
Oostenrijk 79. Dat grote 
aantal kwam omdat de 
Spaanse posterijen vrij
wel ieder jaar zegels met 
een wat ander ontwerp 
uitgaven - dit ter voorko
ming van vervalsingen. 
Spanje liep, door soms 
ook het jaar van uitgifte 
te vermelden en al vroeg 
het woord communica-
ciones te gebruiken, ver 
voor op andere postad-
ministraties. 

'Stille Nacht' 
Een muzikale noot: Brief
marken-Revue meldde 
dat op 12 november in 
Rommelskirchen een 
Philatelistisches Konzert 
zou worden gegeven naar 
aanleiding van de ver
schijning van het boek 
Stille Nacht und andere 
Weihnachtslieder auf 
Briefmarken und sonsti-

— ge philatelistische Belege 
= van Gorol en Schönen. 
2̂  Het boek is uitgegeven 
-= door Edition St. Briktius, 
S Roncalliplatz 2,0-41569 
% Rommerskirchen (Duits-
^ land). Het kost 29.80 
^ mark 

=: Dubbel geprijsd 
—^̂  De Euro komt er aan en 

M dat wordt ook voor filate
listen steeds duidelijker. 
Na bijvoorbeeld Frankrijk 
en België heeft nu ook 
Duitsland zijn eerste ze
gels met dubbele waarde

aanduiding. De nieuwste 
frankeerzegel van 100 
pfennig kost nu 0.51 
Euro, wat het omrekenen 
niet al te moeilijk maakt. 
Ook Portugal, Italiè en 
niet te vergeten San Mari
no zijn al op waardeaan-
duidingen in Euro's over
gegaan. Ook Nederland 
volgt, zij het pas op i juli 
van dit jaar. Zeker is dat 
al die zegels met een 
dubbele waarde-aandui
ding na 2002, als de Euro 
'van ons allemaal' zal 
zijn, een leuk, beperkt en 
afgesloten verzamelge-
bied zal zijn. 

Miljarden voorraad 
We mogen overigens niet 
te licht denken over wat de 
overschakeling op Euro's 
voor de postadministraties 
betekent. De Deutsche 
Briefinarken-Revue be
richt daar over. Tussen i 
januari en 28 februari 
2002 worden de nog aan
wezig voorraden post-
waarden aan de loketten 
uitverkocht. Per i maart 
zijn dan alleen nog maar 
Euro-zegels verkrijgbaar. 
Daarvoor zijn drie miljard 
Eurozegels nodig en daar
om worden nu al rolzegels 
gedrukt in waarden die nu 
nog niet in gebruik zijn. 
En de verzamelaars wordt 
gewaarschuwd dat de 
komst van de Euro zeker 
heel wat geld zal kosten. 
In hetzelfde nummer van 
de Reuuc wordt vermeld 
dat Post Philatelie van de 
Duitse Post momenteel 
kan bogen op een stabiel 
aantal abonnementen, te 
weten ruim 800.000. 
Achter die abonnemen
ten gaan ca. 600.000 ver
zamelaars en handelaren 
schuil. De posterijen 
gaan er op basis van 
marktonderzoek van uit 
dat in Duitsland ca. 3.3 
miljoen personen op de 
een of andere manier 
postzegels verzamelen. 

Elizabeth vermagerd 
Ook het Amerikaanse 
Linn's Stamp News stel
de onlangs een uitvoerig 
onderzoek naar zijn le
zers in; daarover werd al 
eerder in deze rubriek be
richt. Behalve een aantal 
interessante statistische 
gegevens over het ge
noemde onderzoek 
brengt het Amerikaanse 
blad in het nummer van 9 
oktober 2000 een interes
sant artikel over Jeffrey 

Matthews, niet alleen de 
ontwerper van een groot 
aantal Britse gelegen-
heidszegels maar ook de 
man die zorgde voor de 
veranderingen die in de 
loop van de jaren in het 
oorspronkelijke ontwerp 
van de Machin-zegels 
moesten worden aange
bracht. Zo moest het por
tret van de koningin in de 
jaren tachtig van de vori
ge eeuw wat smaller wor
den omdat de waarde-
aanduidingen steeds 
meer plaats vereisten. 

De Fransman Jean-Pierre 
Blanchard en de Ameri
kaan dr. John Jeffries 
hadden al geëxperimen
teerd met ballonvervoer 
over het Kanaal, toen de 
vader van de pas benoem
de Amerikaanse ambas
sadeur in Frankrijk, Ben
jamin Franklin, het 
tweetal luchtvaarders 
vroeg om een brief van 
Londen naar Parijs te be
zorgen. Hij schreef de 
brief op 10 december in 
de hoop dat deze voor 
Kerstmis de Amerikaanse 

Pas in 1859 kwamen de 
eerste portretzegels uit. 
Zeven jaar later werd het 
land na een verloren oor
log door de Pruisen inge
lijfd. De postzegels van 
Hannover zijn tegen
woordig veel gevraagd. 
De Briefmarken-Spiegel 
schreef er een opgewekt 
artikel over. 

Helden van het doek 
Na vogels, vlinders en 
componisten zijn nu 
filmsterren in beeld bij 
de thematische verzame-

HHII MMMMill MMMMMMMIilil 
strip uan uijf Machin-zegels in het oorspronkelijke ontiuerp; later moest koningin Elizabeth plaats inrumen 
voor de (steeds meer posities innemende) ivaarde-aanduidingen. 

Ook de cijfers werden wat 
smaller: er kwamen name
lijk waarden van twee cij
fers plus een fractie, zoals 
20'/2 p. Matthews ontwierp 
ook de prachtige jubileum
zegels die aandacht be
steedden aan het 150-jarig 
bestaan van de Penny Black 
in de vorm van een dubbel
portret van de koningin
nen Victoria en 
Elizabeth II. Her Majesty 
moest ook wat inkrimpen 
om voor de wapens van de 
min of meer autonome 
landsdelen (Wales, Schot
land en Noord-Ierland) 
ruimte te maken. 

Late kerstgroet 
De geschiedenis van het 
postvervoer per luchtbal
lon begint naar men alge
meen aanneemt met de 
ballonnen die in 1871 
post uit het belegerde Pa
rijs moesten brengen. 
Maar al in 1795 ging de 
eerste post per ballon van 
Engeland naar Frankrijk. 

Briefpost per luchtballon- .soms 
heel erg traag... 

ambassadeur zou berei
ken, maar door slechte 
weersomstandigheden 
kon de ballon pas op 7 ja
nuari 1795 vertrekken. 
Het duurde dus nog eni
ge dagen voordat Benja
min Franklin de brief van 
zijn vader ontving, zo leert 
ons een kort artikeltje in 
Gibbons Stamp Monthly 
van november 2000. 

Hannover 150 
Ongeveer anderhalve 
eeuw geleden kwam de 
postzegel ook in Duits
land in zwang. Gezien het 
aantal staten dat destijds 
een eigen Posthoheit had 
valt momenteel vrijwel 
maandelijks een jubileum 
te vieren. Zo besteedt de 
Deutsche Briefmarken-
Revue van december 2000 
aandacht aan het feit dat 
het koninkrijk Hannover 
honderdvijftig jaar gele
den het voorbeeld van En
geland ging volgen. Dat 
leidde overigens niet tot 
zegels met het portret van 
koning Georg V, die - an
ders dan zijn verre nicht 
Victoria van Engeland -
niet zo erg populair was. 

laars, zegt de Deutsche 
Briefmarken-Zeitung van 
27 oktober 2000. Het 
blad haakt aan bij recente 
Duitse zegels (Mariene 
Dietrich en Hans Albers) 
en een aantal Amerikaan
se emissies(zoals die, ge
wijd aan Buster Keaton 
en Charles Chaplin). Aan 
Chaplin werd trouwens al 
in 1985 een Engelse zegel 
gewijd. 
Een jaar later Icwamen de 
Fransen met een fraai vel
letje met tien zegels met 
filmwereldpersonages. 
Grace Kelly is een verhaal 
apart; zij is op de Mone-
gasikische zegels als 
prinses Gracia afgebeeld. 

Michel verjaart 
Terecht besteedt Der 
Briefmarken-Revue van 
november 2000 aandacht 
aan de negentigste ver
jaardag van de 'bijbel' 
van de Duitse (en ook wel 
andere) filatelisten: de 
Michel-catalogus. In het
zelfde jaar waarin uitge
ver en boekhandelaar 
Hugo Schwaneberger 
zijn eerste postzegelal
bum liet verschijnen 

Koning Georg V moest bijna tien jaar ujachten voordat zijn beeldenaar 
op de postzegels van Hannover kujamcn te staan 



In Baarlc Nassau loopt de Belgisch-Nederlandse grens soms du;ars door 
de huizen heen. 

collectie op het thema 'Film en jilmhclden en -heldinnen' zouden kunnen 

Een aantal Peynet-creaties bij elkaar linksonder de eerste zegel, daarbo
ven een eerstedagenvelop met de tujcede en rechtsonder degeillustreerdc 
briefkaart met 'Les amoureux' 

Twee uelletjes en een zegel die in een 
ujorden ondergebracht. 

(igio) kwam de toen 25-
jarige postzegelhande
laar Hugo Michel met 
zijn eerste catalogus. Het 
succes was zó groot dat 
Michel moest kiezen: of 
zijn handel opgeven, of 
zijn catalogus van de 
hand doen. Hij koos voor 
het laatste en deed de 
rechten over aan Schwa-
neberger, die in de loop 
van de jaren de oudere 
Senf-catalogus wist te 
overvleugelen. 

Lief 
Van de vele adjectieven 
die op de filatelie van toe
passing kunnen zijn - van 
'amusant' tot 'weten
schappelijk' - IS 'hef er 
een die zelden voorkomt. 
Afgelopen najaar, vijftien 
jaar nadat les amoureux van 
illustrator Peynet voor 
het eerst op een postze
gel verschenen, kwam de 
genoemde tekenaar op
nieuw in beeld, ditmaal 
op de zegel die ter gele
genheid van een filatelis-
tisch evenement in Va
lence verscheen. 

La Philatelie Frangaise 
beschrijft in het oktober
nummer dat Peynet tot 
dat ontwerp kwam door 

een toevallige gebeurte
nis in Valence. Behalve 
de twee postzegesl is er 
nu ook een kaart met Les 
amoureux de la philatelie -
heel lief. 

Very nice 
In een berichtje in het 
Amerikaanse blad Linn's 
Stamp News beschrijft 
een lezer hoe hij tijdens 
een reis door Europa di
verse postzegelmarkten 

bezocht. Tevreden meldt 
hij dat in Amsterdam, op 
de Nieuwzijds-Voorburg-
wal en in de Rosmarijn
steeg, iedereen perfect 
Engels spreekt en erg be
hulpzaam is. Zo hoor je 
het eens van een ander! 

Bekende enclave 
Van de zes enclaves in de 
Europese Gemeenschap 
is Baarle Nassau wel de 
bekendste, zo begint een 

artikel in De Loupe, het 
verenigingsblad van de 
gelijknamige postzegel
vereniging uit Leusden. 
Het artikel verhaalt de ge
schiedenis van de encla
ves Baarle Nassau en 
Baarle Hertog. Niet al
leen qua geschiedenis, 
maar uiteraard ook pos
taal wordt de enclave 
Baarle Nassau bezien. 

Aan de hand van foto's, 
poststempels en post
stukken werd een door
wrocht artikel geschre
ven. Het beschreven post
stuk kwam in 1870 per 
Ballon Monte'aangedreven 
in Baarle Nassau uit het 
belegerde Parijs, met be
stemming Amsterdam. 

Iberia's eerstelingen 
In nummer 4 van Sleutel-
post , het orgaan van de 
Leidsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, 
is een interessant stuk te 
vinden over de eerste 
postzegels van Spanje en 
Portugal. Spanje was in 
1850 Nederland twee jaar 
vóór en Portugal volgde 
Nederland op de voet in 
1853. Van al deze eerste 
postzegels van beide lan
den worden afbeeldingen 
getoond. 

Degelijke studie 
Het blad IBNP (de aflcor-
ting staat voor Internation
al Bulletin Jor Netherlands 
Philately) geeft uitvoerige 
informatie over de per
manente postzegel van 
i2'/2 cent van Neder-
lands-Indie (NVPH-num-
mer 180) met fraaie plaat
jes. Niet alleen het illus-
tratiewerk (veel afbeel
dingen worden in kleur 
gepresenteerd), maar 
ook de tekst getuigt van 
een degelijke studie over 
het onderwerp. Met 
name de verschillen tus
sen de eerste en de twee
de druk worden goed 
duidelijk gemaakt. 

Boze Gerrit 
In het nummer van no
vember 2000 van Onder 

de Loupe genomen, het 
blad van de Postzegelver
eniging Haarlemmer
meer, komt 'Ome Gerrit 
de Postduif aan het 
woord. Die hekelt het be
leid van PTT Post. Met 
name het etiket Prionty 
wordt bekritiseerd. 
In geen enkel ander land 
dan Nederland krijgt een 
van deze kreet voorzien 

Ome Gerrit de Postduif heeft het 
nagevraagd m Engeland en de 
Verenigde Staten kennen ze de 
term 'priority' helemaal niet' 

poststuk een voorkeurs
behandeling! Alleen het 
extra etiket met Priority 
kan mogelijk effect heb
ben. Engeland noch de 
Verenigde Staten - toch 
par excellence de Engels
sprekende landen - ken
nen de kreet Priority voor 
een voorkeursbehande
ling bij postbezorging. 

Filatelie in de krant 
Het novembernummer 
2000 van Eemvizier, het 
blad van de postzegelver
eniging Eemland in 
Soest, besteedt ruime 
aandacht aan filatelisti-
sche berichtgeving in de 
landelijke dagbladen. 
Met name De Volkskrant en 
De Gooi- en Eemlander ver
dienen in deze categorie 
een ereplaats, niet alleen 
door de berichten zelf, 
maar ook door de daarbij 
geplaatste afbeeldingen. 
Jammer dat veel andere 
dag- en streekbladen de 
filatelie als een stiefkind 
behandelen, dat 'slechts' 



de belangstelling heeft 
van meer dan een kwart 
miljoen gemteresseer

den. 

Poolse kampen 
Het blad Oost Europa Fi

latelie (nummer 4, jaar

gang 18) geeft in een eer

ste deel ruime aandacht 
aan De Poolse kampen 
19451950. Aanleidmg is 
het feit dat er weliswaar 
veel informatie te vinden 
is op het Internet, maar 
niet over de situatie na 
1945. 

niet een twee drie uit de 
bekende encyclopedieën 
haalt. De samenstellers 
hebben een klein tiental 
aan informatiebronnen 
geraadpleegd. Een uitste

kend gedocumenteerd 
stuk! 

Dubbel beport 
Tweemaal dezelfde port

hejpng op e'e'n bne/is het 
onderwerp van bespre

king in Alphapost, het 
blad van de NVPV afde

ling Alphen aan den Rijn 
(nummer 2 van de jaar

Beriijn 
♦ 

Wwzovw Sofjibor 
Oéef 

Wrodow 
Gms Rosen 

rJ 

Mtio 
♦ Mojiqnek 

■ 1 
I 

Selzec -' 

Kaart van Polen, de namen van een aantal belongrijke Poolse concentra
tiekampen zijn in rood gezet 

Kraców 

lüjcliiwfe 

Het artikel bevat infor

matie over situaties die u 
gang 2000). Wat velen 
niet weten is dat de Ne

derlandse Wilhelminaze

gels in het typeVan Ko

nijnenburg nog tot 31 
maart 1944 kon worden 
gebruikt voor frankering. 

De Van KonijnEnburgzegels 
mochten uan de Duitse bezetter 
nofl tot m het uoorlaatste oorlogs
jaar uoorjrankering iDordcn ge
bruikt 

Een interessante post

stuk, voorzien van een 
postzegel uit deze reeks, 
leverde de PTT na veel 
omzwervingen en portze

gels slechts y'/i cent aan 
porto op. Een juweeltje in 
een verzameling. 

Krabbelaar 
De scribbler, zoals hij zich

zelf noemt, levert weer 
een interessante bijdrage 
aan USCA Post, het blad 
van de vereniging voor 
USA en Canada Filatelie. 

Luitenantkolonel John McCrae, 
bekend uan zijn gedicht u;aann de 
'poppies' een symbolische rol uer
uullen 

In nummer 112 bespreekt 
hij een Canadese postze

gel die herinnert aan de 
vijftigste sterfdag van de 
dichter/soldaat luitenant

kolonel John McCrae, die 
in een gedicht schreef 

Amcrikoonse zegel uan 3 cent, gc
ujijd aan Moina Michael, 

over het verlies van zijn 
beste vriend. De regels In 
Flanders jields the poppies 
blou; betiueen the crosses roiu 
on rou; waren aanleiding 
om klaprozen (poppies) te 
gaan verkopen om in de 
Eerste Wereldoorlog ge

handicapt geraakte vete

ranen en hun gezinnen te 
helpen. 
De vrouw die hiertoe het 
initiatief nam, Moina Mi

chael, werd in 1948 
geèerd op een Ameri

kaanse postzegel (Scott

nummer 977). 

Valse gaten 
De lezers van Perfinpost 
(november 2000) worden 
attent gemaakt op een of 
meer vervalsers van Oos

tenrijkse perfins. Aan de 
hand van afbeeldingen 
wordt duidelijk gemaakt 
waar het hier om gaat. 
Hetzelfde artikel bewijst 
dat ook Zwitserland op 
dit gebied niet vrijuit 
gaat. Niet alleen Oosten

rijk en Zwitserland lopen 
voorop, maar ookTsje

choslowakije heeft zich 
in dit opzicht niet onbe

tuigd gelaten. Perfinver

zamelaars, wees op uw 
hoede! 

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346  56 35 75  Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 UtrechtAdam) 
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Postwaardestukken, 32, 260, 
409,480 
Postzegelboekjes, 364, 742 
Studies, 687 
Tentoonstellingen, 634 
Vervalsingen, 126, 204, 356, 
510, 568 
Duitsland (Berlijn): 
Variëteiten, 430 
Egypte: 
Postwaardestukken, 260 
Estland: 
Postwaardestukken, 345 
Eupen en Malmédy: 
Verdrag van Versailles, 96 
Europa (West): 
Catalogi, 754 
Faeröer: 
Catalogi, 849 
Europazegels 1999, 348 
Postzegelboekjes, 42, 560, 
834 
Finland: 
Catalogi, 849 
Europazegels 1999, 348 
Postwaardestukken, 188, 
345,656 
Postzegelboekjes, 106, 278, 
485,668,834 
Vormgeving, 244 
Frankrijk: 
Automaatstroken, 93, 801 
Catalogi, 245, 384, 849 
Europazegels 1999, 349 
Handboeken, 433 
Luchtpost, 340 
Postgeschiedenis, 828 
Postwaardestukken, 33, 98, 

189,260,345,550,657,746 
Postzegelboekjes, 106,194, 
560,834 
Tijdschriften, 405 
Vervalsingen, 56,126, 280, 
356, 510, 568, 652, 728, 812 
Ghana: 
Postzegelboekjes, 484 
Griekenland: 
Catalogi, 265 
Postgeschiedenis, 678 
Postzegelboekjes, 485 
Groenland: 
Catalogi, 849 
Europazegels 1999, 348 
Postzegelboekjes, 560 
Groot-Brittannië: 
Catalogi, 433,848 
Europazegels 1999, 349 
Frankeerzegels, 14 
Grafische vormgeving, 801 
Machin-zegels, 848 
Machinreeks, 14 
Postwaardestukken, 33,746 
Postzegelboekjes, 107,194, 
364,428,560, 668,742 
Queen Mum, 502 
Tentoonstellingen, 14, 245, 
334,468 
Veilingen, 244 
Zegelontwerpen, 93 
Guernsey: 
Europazegels 1999,349 
Postzegelboekjes, 428 
Guyana (Brits): 
Vervalsingen, 102 
Hongarije: 
Barcodes, 720 
Postwaardestukken, 33 
Postzegelboekjes, 42,485, 
834 
Tentoonstellingen, 632 
Hongkong: 
Catalogi, 264 
Postwaardestukken, 261 
Postzegelboekjes, 43,484, 
560,742 
Ierland: 
Catalogi, 433 
Europazegels 1999, 349 
Postwaardestukken, 189 
Postzegelboekjes, 43,194, 
668, 743 
IJsland: 
Catalogi, 849 
Europazegels 1999,348 
Postzegelboekjes, 194,365, 
561 
Indonesië: 
Catalogi, 687 
Frankeringen, 324 
Postzegelboekjes, 364 
Tentoonstellingen, 174 
Israël: 
Postzegelboekjes, 43, 669 
Italië: 
Catalogi, 245,433 
Catalogus, 432 
Postwaardestukken, 261, 746 
lapan: 
Grafische vormgeving, 174 
Japan, 736 
Jersey: 
Postzegelboekjes, 364 
Joegoslavië: 
Postzegelboekjes, 194 
Jordanië: 
Postzegelboekjes, 66g 
Kanaaleilanden: 
Catalogi, 433 
Koeweit: 
Postzegelboekjes, 561, 743 
Korea (Noord): 
Postwaardestukken, 657 
Postzegelboekjes, 107,195, 



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

Australië 
Afgebeeld is het eerder 
gemelde Australische 
luchtpostblad ter gele
genheid van Kerstmis 
2 0 0 0 . 

Brazilië 
Vijfentwintig jaar diplo
matieke betrekkingen 
tussen Brazilië en de 
Volksrepubliek China 
werden op g oktober 
2000 herdacht met de uit
gifte van twee postzegels. 
Bij deze emissie werden 
ook twee briefkaarten ge
meld, maar verdere gege
vens ontbreken nog. 

Canada 
Ter gelegenheid van de 
Tal! Ships Race 2000 ver
schenen vier geïllustreer
de briefkaarten waarvan 
het zegelbeeld ontleend 
is aan de postzegelemis
sie van 19 juli 2000. In 
plaats van een waarde
aanduiding staat onder 
het zegelbeeld in twee ta
len dat de kaarten uit Ca
nada verstuurd kunnen 
worden over de gehele 
wereld. De voorstelling
en op de beeldzijde van 
de kaarten vormen sa
men een panorama van 
de haven van Hallifax met 
allerlei grote zeilsche
pen. De prijs is $ 4. 

China (Taiwan) 
Volgens de Chinese as
trologie leven we vanaf 
24 januari momenteel in 
het 'Jaar van de Slang'. 
Dat nieuwe jaar werd 
aangekondigd met een 
reeks van twaalf geïllus
treerde briefkaarten die 
verschenen op i decem
ber 2000. 
Het ingedrukte zegel
beeld (NT$ 2.50) in de 
linkerbovenhoek is dat 
van de nieuwjaarspostze
gel; op de beeldzijden 
van de kaart staat de win-

pagina van de Berlin ŝke 
Tidende van 3 oktober 
1972, met de uitslag van 
het referendum en een 
foto van de toenmalige 
premier Jens Otto Krag. 

Een dienstbriefkaart die 
verscheen op 5 mei 2000, 
met het zegelbeeld ko
ningin Margarethe II 
(4 k.), is bedoeld voor het 
versturen van de weke
lijkse gegevens vanuit 95 
meetstations naar het 
Deens Meteorologisch 
Instituut in Kopenhagen. 
Op de keerzijde is een ta
bel afgedrukt waarin 
neerslaggegevens geno
teerd moeten worden. 

Duitsland 
Vijf langwerpige brief
kaarten (formaat 
125x235 mm) gewijd aan 
het thema 'Postzegeltaal' 
zijn sinds het najaar als 
serie te koop. Op de 
beeldzijde van elke kaart 
worden voorbeelden van 
postzegeltaal - waarbij de 
plaatsing van een postze
gel een bijzonder beteke
nis heeft - weergegeven 
met een moderne postze
gel. De gebruikte postze
gels zijn respectievelijk: 

(2000). Het zegelbeeld 
van de vijf kaarten wordt 
gevormd door de Fur 
Dich-postzegel van 100 p. 
uit september 2000. 

Frankrijk 
Ter gelegenheid van de 
feestdagen verscheen op 
6 november 2000 een 
prêt-a-poster-postwaarde-
stuk bestaande uit een 
voorgefrankeerde enve
lop, een bijpassende ge
vouwen wenskaart en een 
stickervel. Voor het ze
gelbeeld zonder waarde
aanduiding heeft men te
ruggegrepen op de kerst
postzegel met het huisje 
uit 1998. 
Op de envelop en de kaart 
staan winterlandschap
pen met een sterrenhe
mel; de kaart kan ver
fraaid worden met voor
gedrukte wensen uit het 
stickervel. De prijs be
draagt 14 f, met korting 
bij afname van grotere 
aantallen. 

Groot-Brittannië 
We tonen een afbeelding 
van het eerder gemelde 
Engelse luchtpostblad ter 
gelegenheid van Kerst
mis 2000. 

V 

fiURSMSÄ 
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vijftigste sterfdag 'Otto 
Lincke' (1996), 'honderd
ste sterfdag Johann 
Strauss' (1999), 'kinder-
zegel' (1999), 'Post!' 
(20Q0) en 'Europa' 

Israël 
Op 28 mei 2000 verscheen 
in Israël een envelop zon
der waardeaanduiding 
met zegelbeeld 'Bloemen' 
en op de linkerzijde een 

nende slangenvoorstel
ling uit een ontwerpwed
strijd. De kaarten worden 
per setje verkocht in een 
kleurige omslag; de opla
ge bedraagt 155.000 set
jes en 29.100 losse exem
plaren van elke kaart. 

Denemarken 
In 1972 stemde de Deen
se bevolking voor toetre
ding tot de Europese ge
meenschap. Dat wordt 
gememoreerd op brief
kaart 'CP 31'. Het zegel
beeld (4 k.) en de beeld
zijde van de kaart tonen 
een gedeelte van de voor-
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afbeelding van de Bron 
van Abraham in Be'er 
Sheva. Prijs NIS 1.40. 

Oostenrijk 
De envelop 'Stille Nacht, 
heilige Nacht', die oor
spronkelijk verscheen in 
november 1998, is eind 
2000 voorzien van een 
opdruk opnieuw uitge
bracht. In de linkerbo
venhoek staat nu de tekst 
Sonderpostbeforderung/ mit 
historischem Postbus/ uon 
Obersdorf nach Alt Ottin^ 
Bayern en daaronder Mil

overzichtje hieronder 
staat de drukdatum 
steeds tussen haakjes: 
Haven van Twer (2401
2000); 
Standbeeld van S.N. Ser
genjev in Tambov (2302
2000); 
Standbeeld van N.M. Ka
ramsin in Oeljanovsk 
(28022000); 
Wapen van Salechard, de 
enige stad binnen de 
poolcirkel (10052000); 
AlexanderNevskiKathe
draal in Pskov (igo6
2000). 

37 
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lenniumWeihnacht/ 2000. 
Deze uitvoering is dus 
speciaal bedoeld voor een 
bijzonder kerstpostrit. 
De prijs van de envelop is 
10 s., de oplage bedraagt 
20.000 stuks. 

Rusland 
In Rusland verschenen vijf 
geïllustreerde verjaardags
kaarten met de waarde
aanduiding 'B'. In tegen
stelling tot de andere Rus
sische postwaardestukken 
worden deze kaarten niet 
gedrukt bij de staatsdruk
kerij 'Goznak', maar bij de 
particuliere drukkerij 'In
fo rmpress94'. 

Er kunnen twee briefkaar
ten, gewijd aan oorlogs
helden worden gemeld 
(frankeerwaarde 1.30 r.): 
a. Honderdste geboorte
dag van maarschalk A. A. 
Novikov, tweemaal 'Held 
van de SovjetUnie', van 
1942 tot 1946 bevelheb
ber van de luchtmacht 
van het Sovjetleger, later 
bevelhebber van de stra
tegische luchtmacht (17 
oktober 2000); 
b. Honderdste geboorte
dag van maarschalk P.F. 
Shigarev, in 1941 en 1942 
bevelhebber van de lucht
machtvan het Sovjetleger, 
later onder meer bevelheb
ber van de luchtmacht in 
het Verre Oosten en opper
bevelhebbervan de lucht
macht (23 oktober 2000). 
Verder verschenen in 
Rusland enveloppen in 
klein formaat met waar
deaanduiding 'A'; in het 

Br verschenen ook enve
loppen in groot formaat 
met waardeaanduiding 'A': 
Dag van de Russische 
Post (12111999); 
Rusland, 20e eeuw: Sport 
(24012000); 
Station van Kostroma 
(10022000). 

Tot slot meld ik een enve
lop op het thema 'Scha
ken', waarde 1.75 r. We 
zien het portret van de 
schaker M.I. Tsjigorin 
(18501908), oprichter van 
de Russische schaak
school en meermalen 
landskampioen. De af
beelding links toont het 
begin van een schaakpartij 
per telegraaf tegen W. 
Steinitz in 1890/91 (uitgif
tedatum 18 oktober 2000). 

Thailand 
Recentelijk verschenen in 
Thailand twee luchtpost
bladen, beide met het ze
gelbeeld koning Bhumi
bol (15 b.) en landschaps
foto's op de achterflap. 
Het gaat om de volgende 
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postwaardestukken: 
a. Postzegeltentoonstel
ling Bangkok 2000 (ten
toonstellingslogo links 
op de voorzijde); 
b. Koninklijk jubileum 
(wapen links op de voor
zijde). 

Vaticaan 
Bij de aardbeving die Ita
lië in september 1997 trof 
werden behalve woon
huizen ook vele monu
menten beschadigd, 
waaronder de basiliek 
van Sint Franciscus in As
sisi. Deze basiliek is in
middels gerestaureerd en 
de beroemde fresco's van 
Giotto zijn weer te zien 
voor het publiek. 

strijdwagen, pauselijke 
goedkeuringvan de regel 
van de Franciscanen, Het 
visioen van Gregorius IX, 
en Het wonder van de 
bron. Het zegelbeeld 
(10001.) verwijst naar de 
viering van het Heilig 
Jaar in Assisi. De kaarten 
werden uitgegeven op 7 
november 2000 en kos
ten samen 5.000 lire. 

Verenigde Arabische 
Emiraten 
We ontvingen onlangs een 
luchtpostblad (valkenkop, 
2 dhs) dat op al 14 novem
ber 1999 verscheen, en dat 
gewijd is aan de zesde In
ternationale Aerospace
tentoonstelling in Dubai. 

Vijf van deze fresco's 
staan afgebeeld op een 
set geïllustreerde brief
kaarten: Franciscus ont
vangt de stigmata, Fran
ciscus verschijnt aan de 
broeders in een vurige 

Op de buitenzijde staan 
twee foto's van het ten
toonsteUingsgebouw, de 
binnenkant is bedrukt met 
een motief van vliegtuigen 
die verschillende kleuren 
rook verspreiden. 



RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lid NVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Stand 89 tijdens de 12e FilateUeBeurs 
in de Pandahallen te Nieuw-Loosdrecht, 
26-27-28 januan 2001 

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

Grote voorraad eerste emissie Nederland 1852, w.o: 
brieven, afstempeüngen en plaatposities. 

Israël nagenoeg compleet uit voorraad leverbaar 
Uitgebreid assortiment brieven: Nederland, Ned.-Indië, Curasao, Suriname, Palestina. 

Een selectie uit onze voorraad Nederland: 

PIÉÉ^^ 

i 

Complete vouwbriet met inhoud, verstuurd in 1805, vanuit Helden naar Frankrijk 
met© Don D Hollande/Troupes Foises in rood 

ƒ475,-

■^»s 

WAT 

/ / t / ^ ' ^ j' ^ «  <■ ̂  ' * / ' ^ ' 

' /  , . , 7 ^ ■ ^ A—i^ <S 
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Compleet couvertje verstuurd vanuit Wateringen, via 'sGravenhage, naar Gorkum 
met aankomststempel 15 april 1871 op a.Z., gefrankeerd met 2x nr 16A en lx 17A 

ƒ 9.250,-

Messchaertstraat 12 
1077 WS Amsterdam 

tel: 020-6795952, fax: +6794780 
email: bouscher@xs4all.nl 

mailto:bouscher@xs4all.nl


RONALD BOUSCHER Messchaert Straat 12 
1077 WS Amsterdam 

nr 1, pi.I, pos.25 
ƒ 775,-

nr 1, pi.II, pos.56/8 
ƒ 2.750,-

nr 1, pl.III, pos.25 
ƒ 925,-

nr2, pl.IV, pos.51 
ƒ 725,-

nr 2, pl.II, pos.67/9 
ƒ 2.875,-

nr 2, pi V, pos.55 
ƒ 875,-

nr 3C, pos.50 
ƒ 1.150,-

nr 3c, pos.71/3 
ƒ 1.275,-

' ) | 

X 
nr 3b, pos.75 

ƒ 1.275,-

y /^"/^A 

'//Z 
air»#«t:*s!Ä# 

^^^-^ ^y^^^J'''^ mm.an 
^ ware grootte 

gedateerde vouwbrief, 28-11-1853, gefrankeerd volgens grenstanef met nr 2, pl.II, pos 28, van Winschoten, 
©Winschoten-A in blauw, naar Ankum (D) via Weener (D), transitstempel Weener op a.z. 29-11-(1853) 

ƒ1.125,-



Gespecialiseerd in Nederland, Ned.-Indië, 
Curagao, Suriname, Palestina en Israël. 

RONALD BOUSCHER 

nr 1, pl.I, pos.98 
© Arnhem-A 

ƒ 675,-

nr 2, pl.I, pos.24 
© Arnhem-A 

ƒ 275,-

nr 3b, pos.23 
©Arnhem-A 

ƒ 875,-

nr l,pl.III, pos.84/85 
© Arnhem-C 

ƒ 250,D 

nr 1 (dunne plek) 
© Assen-B 

ƒ75,-

Î TTf*' 
1 i^ 

V 

^ ^ H 

_-_ 

^ . 

— ^ ==pl 

., 1 
nr 2, pi II, pos.76 

© Assen-B 
ƒ 325,-

nr 3b, pos.99 
©Assen-B 

ƒ1.175,-

nr 1, pl.III, pos.62/63 
© Assen-C 

ƒ 575,-

nr 1, pi III, pos.45 
©Den Helder-A 

ƒ575,-

nr 2, pl.III, pos.51 
©Den Helder-A 

ƒ 375,-

nr 3b, pos.55 
© Den Helder-A 

ƒ 1.425,-

nr 1, pl.III, pos 24/25 
©Den Helder-C 

ƒ 425,-

nr 1, pil, pos.37 
© Helmond-B 

ƒ 225,-

nr 2, pl.V, pos.61 
© Helmond-B 

ƒ 275,-

nr 3b, pos.49 
© Helmond-B 

ƒ 1.975,-

> 

l P 
nr 1, pl.III, pos 84/85 

© Helmond-B 
ƒ 675,-

n r l , pl.I, pos. 100 
© Nijmegen-A 

ƒ 250,-

nr 2, pl.I, pos 91 
© Nijmegen-A 

ƒ 350,-

nr 3a, pos.84 
©Nijmegen-A 

ƒ 975,-

nr 1, pl.III, pos.4/5 
© Nijmegen-C 

ƒ 575,-



RONALD BOUSCHER Messchaertstraat 12 
NL-1077 WS Amsterdam 

nr 7 
0 Koudum 
ƒ 175,- (rood) 

n r l4 
© Deurne 

ƒ 475,- (rood) 

MÉÉMlÉüAiL 
nr 5 

© Aardenburg 
ƒ625,-

nr4** 
ƒ 2 275,- (met cert) 

Nr7** 
ƒ 825,- (met cert) 

m 
nr 16 

©Bakhuizen 
ƒ 725,-

nr25 
©"ontoereikend" 

ƒ 175,-

M ^ ^ V ^ W W P M 

nr31 
© Linschoten 

ƒ75,-

ÉAÉÉÉÉÉÉÉM EMI 
nr 23L** 

ƒ 3 975,- (met cert) 
nr 25** 

ƒ 875,- (met cert) 

nr30 
© Liege (B) 

ƒ 150,-

nrPl 
© Buitenpost 

ƒ125. 

iüiiiMäi 

nrPl 
© De Steeg 

ƒ85,-

m=iat#jMü 

nr 42** 
ƒ 925,- (met eert) 

P I J Q I I * * 
ƒ 1 925,- (met eert) 

nr66El©Klundert 
ƒ 150,-

nr74 El ©Buiksloot 
ƒ75,-

nr75El© Zuidlande 
ƒ50,-

ƒ 425,-
(met eert) 

ƒ 375,-
(met eert) 

ƒ 375,-
(met eert) 

ƒ 1 425,-
(met eert) 

ƒ 1 575,-
(met eert) 

T12** 
ƒ 6 250,-
(met eert) 



STAND NR. 27 
De 13^ FILATELIEBEIJRS 26,27 en 28 JANUARI 2001 

PANDA HALLEN in NIEUW LOOSDRECHT 
In onze stand nr. 27 verkopen wij betere en lastige zegels tot± 1950 van de volgende 
landen: 
NEDERLAND gespecialiseerd: emissie 1852 plaatposities + stempels, puntstempels, 
kleinrondstempels, enz., tandingen en typen post-en portzegels, enz. 
NEDERLAND en OVERZEESE RIJKSDELEN: gebruikt, ongebruikt en postfris. 
NEDERLAND PLAATFOUTEN: primaire en secundaire plaatfouten op post-en 
portzegels volgens v. Wilgenburg en leidraad catalogi. 
EUROPESE LANDEN: Albanië, Andorra, Baltische Staten, België, Bulgarije, Greta, 
Croatië, Cyprus, Denemarken + gebieden, Duitsland + gebieden, Egeese eilanden, 
Engeland + gebieden, Finland, Frankrijk incl. ongetand en épreuves de luxe, Gibraltar, 
Griekenland + gebieden. Groenland, Hongarije, Ierland, Italië + gebieden, Joegoslavië 
+ gebieden, Levant, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Memel, Monaco incl. ongetand 
en kleurproeven, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal + gebieden, Roemenië, 
Rusland + gebieden, San Marino, Servië, Silezië, Slowakije, Spanje + gebieden, 
Tliracië, Triest, Tsjecho-Slowakije, Turkije, Vaticaans, IJsland, Zweden, Zwitserland. 
BUITEN EUROPA: Duitse-, ENGELSE-, Franse-, Portugese-, en Spaanse 
KOLONIËN, Israel, Japan, diverse landen in Afrika, Zuid- en Midden Amerika, Azië. 
DIVERSE MOTIEVEN: Bloemen, Dieren, Ruimtevaart, Sport, Treinen, Ver-Europa 
en Vogels. 
Voor de goedkope ontbrekende zegels en nieuwere zegels tot ± 1975 kunt U alvast een 
mancolijst sturen of faxen. 

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

POSTZEGELHANDEL 

M. VAN DEN HEUVEL B.V. 
* inkoop - verkoop - taxatie 
* bemiddeling bij aan- en verkoop via veilingen 
* beleggingsadviezen j ^ r . Van Sypesteynlaan 19 

k 'AMXnnR 1231 XLLoosdrecht 
Fax (035)5824926 

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

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

bereikbaar tussen 9.30 en 17.00 uur 

Telefoon 
(035)5821927 

Girorekeningnummer 
Bankrekeningnummer 
Rabobank 

3169 710 
31 06 80 581 

Loosdrecht 

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

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

Wij hebben een stand op de 
volgende MPO '88 beurzen; 

Amsterdam Ondernemerscollege 
Waalwijk "Het Nieuwe Lido" 
Eindhoven "de Tongelreep" 
Hengelo "De Waarbeek" 
Amsterdam Ondememerscollege 
Rotterdam Groothandelsgebouw 
Nieuwegein "Het Veerhuis" 
Alkmaar "DE Rekere" 
Waalwijk "Het Nieuwe Lido" 

10 jun Eindhoven "de Tongelreep" 

11 
17 
25 
01 
08 
16 
29 
06 
19 

feb 
feb 
feb 
apr 
apr 
apr 
apr 
mei 
mei 

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

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



Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

Houdt op 10 februari 2001 
haar 112® openbare veiling 
Wij houden voor u 6 veilingen per jaar 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz. 
Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
P.H.J.G. Kokx Jansen 
KerverIO 5521 DB Eersel 
Telefoon: 0497512057 
Fax:0497516605 
Email: bpv@iae.nl 

Vraag onze gratis catalogus aan !! 

■'~̂ ̂ Ttrr̂ '̂

Veiling nr. 69 
wordt gehouden op 

zaterdag 
27 JANUARI 2001 

te ALKMAAR 
Kijkdagen in Amsterdam  Den Haag 
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Uitvinders, 33 
Unicef, 561 
Universiteiten, 189, 345, 481 
Vaartuigen, 43 
Vaderlandse geschiedenis, 
18,19, 92,134 
Van Gogh, 523 
Verenigd Europa, 485, 561, 
668,676,743 
Vervoer, 481, 848 
Vikingen, 227, 308, 386, 611 
Vinders, 306 
Visproducten, 469, 544, 750 
Vissen, 345, 835 
Visserij, 522 
Visvangst, 469 
Vlaggen, 195, 345, 551, 560, 
743 
Vleermuizen, 388 
Vliegtuigen, 189, 308, 340, 
428, 524, 668,776 
Vlinders, 345, 364, 387, 523, 
775.875 
Vluchtehngen, 523, 656, 746, 
834 
Voedsel, 669, 840 
Voetballen, 14,106,140 190, 
194.195. 254. 364. 407. 452. 
611, 722,765 
Vogels, 32, 76, 98,194, 227, 
278,305,345,387,451,561, 
669,875 
Vormgeving, 478, 668 
Vossen, 451 
Vrouwen, 747 
Vrouwenkiesrecht, 428 
Vruchten, 873 
Vulkanen,830 
Vuurtorens, 154, 308 
Walvissen, 365,451 
Wandschilderingen, 195 
Wapens, 34,194 
Weekdieren, 485 
Werelderfgoed, 743 
Wereldpostvereniging, 561 
Wielrennen, 481 
Wijn, 260 

Windjammers, 552, 560 
Winter, 306, 388 
World Wildhfe Fund, 387 
Zangers, 43 
Zeevogels, 76 
Zeezoogdieren, 522 
Zeilen, 552, 560, 582, 720, 
7^2 
Zeppelins, 696 
Zinloos geweld, 156 
Zon, 307 
Zoogdieren, 32, 77,155 
Zuidpoolonderzoek, 485 
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Een a fde l ing Neder land en Overzeese Gebiedsdelen, 
waarb i j o.a. Neder land nr. 3 met a fs tempe l ing 
VELP-B (RR!) en een luxe Dr i eqaa ts ro l t and ing g e b r u i k t . 

Een a fde l i ng Bu i ten land , waarb i j het eerste gedee l te van 
een nalatenschap van een meer dan 40 jaar geleden 
over leden postzege lhande laar u i t Bremen, waa rb i j 
u i t z o n d e r l i j k mooi en beter mate r iaa l van v r i j w e l de 
gehele were ld . Al le be lang r i j ke stukken ui t deze na la ten 
schap zi jn gekeurd , of door ons naar de desbe t re f fende 
experts gestuurd, en voorzien van nieuwe ce r t i f i ca ten , o.a. 
be langr i jke Engelse Koloniën, Duitse Rijk, en Zwi tser land. 

Tevens goed Belg ië , F rank r i j k , alsmede een 30- ta l kavels 
Aus t ra l i ë Kangeroo-u i tgaven ,wb . a l le dure nummers ! ! 

mM. 

De m iddagz i t t i ng omvat wederom diverse g ^ ^ p n t a c t 
ge la ten Par t i jen en na la tenschappen, waarb i j zeer goede 
verzamel ingen Neder land, West-Europa en Landen 
Overzee. 

Een a fde l i ng dozen, m f T f l ^ ^ W I I T ^ o i e res tan ten , 
engrospar t i j en , en goede " s n ^ R k o p e n " , welke 
ruimschoots uw aandacht v e r d i e n e n ! ! ! 

De ve i l i ngca ta logus word t u na overmaking van FL. 15,-
(g i ro 46 00 298) gaarne toegezonden. 

Informatie 
Buitenhaven 5 
5211 TP 's-Hertogenbosch 

Tel +31(073)612 20 33 
Fax: +31(073)613 67 39 
E-mail: admin@vanlokven nl 

beëdigd makelaar taxa teu r 

VAN LOKVEN POSTZEGELVEILINGEN BV 
D E G E H E L E V E I L I N G IS O O K T E Z I E N O P I N T E R N E T : W W W. VA N L O K V E N . N L 



GER VAN DRIEL: 'EEN UITSTEKEND BLAD 
TEGEN EEN ZO LAAG MOGELIJKE PRIJS' 

Scheidend voorzitter filatelie had ̂ plezierige taak' 
De scheidend voorzitter van Fi
latelie, Cervan Drie!, stapte 
destijds heel terloops de wereld 
van de filatelie binnen. Een 
doos met kantoorpost die hij -
het is inmiddels meer dan der
tig jaar geleden - uit Taiwan 
meebracht was in feite zijn toe
gangsbewijs. Kinderen bij hem 
in de straat die vroegen of hij 
hen aan postzegels kon helpen 
liet hij een keus uit die doos 
maken. Zo drong het tot de va
der van één van hen door 'dat 
Van Driel iets met postzegels 
deed' en 'dus' lid moest worden 
gemaakt van een club, in dit ge
val de Utrechtsche Philatelisten 
Vereeniging. En zo geschiedde. 
Op ongeveer dezelfSe wijze 
kreeg Ger van Driel de voorzit
tershamer van Filatelie onder 
zijn beheer. 'Ten tijde van het 
voorzitterschap van de heer 
Tholen zat ik ook in het Alge
meen Bestuur van het maand
blad,' vertelt hij. 'Toen hij over
leed is onze huidige erevoorzit-
ter, Tony van der Flier, twee jaar 
voorzitter van het maandblad 
geweest, tot hij de 'pensioenge
rechtigde leeftijd' - die ligt bij 
ons op 72 jaar - bereikte. Op de 
vergadering in Utrecht waarop 
over zijn opvolging moest wor
den gesproken was ik buiten 
mijn schuld afwezig. Dooreen 
aanrijding - ook al niet mijn 
schuld - kwam ik veel te laat 
binnen. Ik vroeg onze admini
strateur, Emily Braakensiek, of 
er nog iets belangrijks gebeurd 
was. Nee, was het antwoord, 
maar je bent wel tot vice-voor-
zitter benoemd, met de bedoe
ling om Tony op te volgen.' Het 
was dus, zoals Van Driel schert
send opmerkt, een soort 'bij u, 
over u, zonder u', maar hij 

Bijna vijftien jaar lang hanteerde hij de voorzittershamer 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie: 

Ir. G.A.H, van Driel uit Groenekan. Met het naderen van 

wat hij de 'échte millenniumwissel' noemt acht hij de tijd 

gekomen om die hamer over te dragen aan een jongere 

collega. Het 'runnen' van de organisatie die het grootste 

postzegelblad van Nederland uitgeeft zag hij al die jaren 

ais een taak - maar wel een plezierige taak. 

voegt daar meteen aan toe dat 
hij het een éér vond: 'Ik heb me 
er niet tegen verzet - integen
deel, ik heb die benoeming met 
veel plezier aanvaard.' 
Angst om 'in het diepe te wor
den gegooid' had hij niet. 
'Waarom ook?' lacht hij. 'Ik wist 
dat ik zou kunnen terugvallen 
op een man met zo'n beetje de 
breedste kennis van de filatelie 
in Nederland: de toen zittende 
voorzitter, Tony van der Flier.' 
Bij zijn aantreden als voorzitter, 
in 1986, werd Ger van Driel -
net als nu - geïnterviewd. Hij 
liet toen weten dat hij zijn werk 
vooral 'intern' wilde doen en 
niet teveel naar buiten wilde tre
den. 'Ik vond en vind trouwens 
nog steeds dat het in deze func
tie gaat om het managen van 
een bedrijf. Want dat is de taak 
van een bestuurder: dat hij of 
zij zorgt voor de continuïteit en 
dat er voorwaarden worden ge
schapen die garanderen dat er 
een uitstekend blad kan wor
den uitgegeven.' 
Een ander principe dat de 
scheidende voorzitter nooit 
heeft verlaten is het 'leveren te-
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Ir. G.A.H, van Driel (192g, Rot
terdam) studeerde Chemische 
Technologie en werkte onder 
meer op het laboratorium van 
de Keramische Fabriek van 
Philips in Eindhoven. In 1966 
ging hij als eerste naar Taiwan, 
om er een fabriek voor magne
tische geheugens van de grond 
af op te bouwen. In 1969 keer
de hij terug naar Nederland. 
Als bestuurder van de Indus
trievereniging Lage Weide in 
Utrecht werd hij afgevaardigd 
naar het dagelijks besmur van 
de Sociale Werkvoorziening in 
de Domstad. Hij vervult diver
se bestuurlijke functies in de 
zorgsector (Groene Kruis, ge
handicaptenzorg) en is secre

taris/ penningmeester van het 
Museum voor Communicatie. 
Hij is met heel veel plezier lid 
van de Studiegroep China Fila
telie en verzamelt behalve Chi
na ook het thema 'Fouten op 
postzegels'. Hij heeft grote be
langstelling voor alles wat met 
geschiedenis te maken heeft, 
in het bijzonder voor Erasmus. 
Dat laatste wordt wellicht ver
oorzaakt door de omstandig
heid dat Ger van Driel en Eras
mus dezelfde voornaam delen 
(Gerrit/Desiderius), hetgeen 
bij mensen die een aantal jaren 
geleden de rubriek 'Kijk eens 
goed naar postzegels' lazen 
een lichtje zou moeten doen 
branden... 

gen kostprijs': elke vereniging 
die zich met al haar leden bij Fi
latelie aanmeldt kan van die 
(met zijn f 2.15 per nummer bij
zonder lage) kostprijs profite
ren. Het doet hem duidelijk ge
noegen dat die prijs in de perio
de waarin hij voorzitter was 
maar één keer behoefde te wor
den verhoogd. Dat was met een 
paar dubbeltjes per nummer. 
'Maar misschien mag ik er me
teen bij aantekenen dat die ver
hoging in feite helemaal is op
gesoupeerd door de PTT. Toen 
IK aantrad kostte de verzending 
van een exemplaar nog geen 
veertig cent, terwijl dat nu er
gens tussen de zestig en zeven

tig cent ligt.' 
Op de vraag hoeveel mensen 
zich er bewust van zullen zijn 
dat ze 'hun' Filatelie voor net 
iets meer dan twee gulden in de 
bus ontvangen zegt Van Driel: 
'Tja, ik denk dat er heel veel 
mensen zullen zijn die zich niet 
zullen realiseren dat ze het blad 
voor een prikje in de bus krij
gen. Maar de prijs is natuurlijk 
maar één aspect. Het is min
stens zo belangrijk dat de kwali
teit van Filatelie voortdurend in 
de gaten wordt gehouden. Het 
is in feite heel simpel: we stre
ven ernaar een zo goed moge
lijk blad tegen een zo laag mo
gelijke prijs te maken.' 
Cervan Driel kijkt met plezier 
terug op zijn bestuursperiode, 
een tijdperk waarin Filatelie van 
een in zwart-wit gedrukt blad 
veranderde in een in geheel in 
kleur uitgevoerd tijdschrift. 
Dat Filatelie op het punt staat 
de drempel van het digitale tijd
perk te overschrijden juicht hij 
toe.'Filatelie op CD/ROM.? 
Prachtig!' zegt hij. 'Al was het 
alleen maar omdat er bij mij on
langs een boekenkast door zijn 
poten is gezakt omdat hij het 
gewicht van al die ingebonden 
jaargangen niet langer kon dra
gen...' 

Scheidend voorzitter Ger van Driel. ' het gaat om het managen van een bedrijf 



CEES VAN BALEN BLANKEN: 'SCHERP 
iG VOOR BESTUURSKWALITEIT' ff 

^Coming man' wil probleem vergrijzing aanpakken 

De geboren Amsterdammer 
Cees van Balen Blanken groeide 
als zoon van de bekende schrij
ver van het standaardwerk over 
de eerste emissie van Neder
land op in een milieu waarin 
postzegels een belangrijke rol 
speelden. Toch verliep zijn ont
wikkeling tot filatelist langs de 
gebruikelijke paden: hij begon 
als kleine jongen te verzamelen, 
liet de hobby daarna een aantal 
jaren rusten om hem dan weer 
op te pakken. 'Tijdens de laatste 
jaren van het leven van mijn va
der kreeg ik weer aardigheid in 
het verzamelen van postzegels,' 
vertelt hij. 'Ik heb mijn albums 
tevoorschijn gehaald, ging weer 
aan de slag en kreeg zo nu en 
dan iets van mijn vader. Bert 
Buurman, de man die de foto's 
voor het boek van mijn vader 
maakte, trok me vervolgens de 
georganiseerde filatelie in: hij 
wist me over te halen om lid 
van Hollandia te worden.' Al vrij 
snel werd er aan hem getrok
ken: men vond dat hij bestuurs
lid moest worden en toen hij na 
enig aandringen uiteindelijk 
zwichtte bleek hij meteen voor
zitter te zijn ook. 
Nu, in 2001, heeft hij er dus een 
voorzitterschap bij: dat van de 
stichting die Nederlands oud-

De nieuwe preses van de Stichting Nederlandsch 

Maandblad voor Philatelie, Cees van Balen Blanken, 

neemt beslist niet onvoorbereid op de voorzitterstoel 

plaats: hij was vele jaren vice-voorzitter van de stichting. 

Met de zakelijke taakopvatting van zijn voorganger had 

hij nooit moeite - daar zol dus niet veel aon veranderen -

maar hij heeft zich voorgenomen Filatelie nóg 

nadrukkelijker als 'instituut' te promoten. 

ste nog steeds bestaande post-
zegelbTad uitgeeft. Het is een 
functie die hij goed voorbereid 
kan opnemen, want hij draaide 
al een aantal jaren warm als 
vice-voorzitter. Daarmee is niet 
gezegd dat Van Balen Blanken 
in een gespreid bedje terecht 
komt, want het is een publiek 
geheim dat de filatelie in Neder
land meteen aantal problemen 
te maken heeft. Eén van die 
problemen heet 'vergrijzing' en 
Cees van Balen Blanken is de 
eerste om dat probleem te on
derkennen. 'Het is bovendien 
een probleem waar je weinig 
aan kunt doen: aan de ene kant 
van de schaal gaan er mensen 

dood en aan de andere kant van 
diezelfde schaal komen er te 
weinig nieuwe bij.' zegt hij. 'Het 
ligt dan voor de hand om te kij
ken naar een groep verzame
laars die nog een lange filatelis-
tische weg te gaan heeft: de 
jeugd. Ik zal ook zeker proberen 
om in contacten metjeugdfila-
telie Nederland na te gaan of 
daar mogelijkheden liggen.' 
In het verbreden van de redac
tionele formule van Filatelie ziet 
hij weinig heil. 'Nee, het heeft 
volgens mij geen zin om er een 
algemeen verzamelblad van te 
maken. We moeten bij onze 
core business blijven: de post
zegels. We zullen er dus alles 
aan moeten doen om ervoor te 
zorgen dat Filatelie een blad 
van en voor postzegelverzame
laars blijft. Dat doen we met 
een scherp oog voor de ontwik
kelingen in de filatelie. Iedereen 
kan zien dat de thematische fi
latelie een sterke ontwikkeling 
doormaakt. Geen wonder dus 
dat je dat in ons blad terugziet.' 
Cees van Balen Blanken zal als 
voorzitter van Filatelie nadruk
kelijk letten op - wat hij noemt -

de kwaliteit van het besturen. 
Dat is nog niet zo eenvoudig, 
want de stichting bevindt zich 
in een wat passieve positie: de 
zeven deelnemers in de stich
ting bepalen wie in de Raad van 
Toezicht plaatsneemt. Van Ba
len Blanken: 'Het is van groot 
belang dat de mensen die in de 
Raad zitten kwalitatief gezien 
uitstekende bestuurders zijn. 
Het moeten mensen zijn aan 
wie hoge eisen kunnen worden 
gesteld. Ook hier moeten we de 
ogen niet sluiten voor de geva
ren van de vergrijzing: we moe
ten nu al over onze eigen opvol
ging nadenken. De Raad van 
Toezicht zowel als het Dagelijks 
Bestuur van de stichting moet 
verjongd worden, zodat we op 
termijn zonder problemen vita
le bestuursfuncties kunnen ver
vullen. Het werkt immers twee 
kanten op: de verenigingen zijn 
heel belangrijk voor het functio
neren van onze stichting, maar 
aan de andere kant is het blad 
Filatelie ook van groot belang 
voor de verenigingen. Dat je 
kunt beschikken over een groot, 
landelijk en gemeenschappelijk 
blad versterkt immers het 'wij-
gevoel' en dat is van essentieel 
belang voor de verenigingen.' 
Het digitale tijdperk ziet de 
nieuwe voorzitter van Filatelie 
met vertrouwen tegemoet. 'Al 
moet ik er meteen bijzeggen 
dat ik het 'papieren blacf niet zo 
snel zie verdwijnen,' zegt hij. 
'De lezers zullen toch graag een 
echt blad in hun handen willen 
houden. Maar dat je digitale 
technieken kunt inzetten om de 
archieven van Filatelie te ont
sluiten, dat staat buiten kijf Op 
dat punt verwacht ik nog wel 
wat ontwikkelingen.' 

Gerard Cornelis van Balen 
Blanken (1944) is mededirec
teur van het Bussumse make-
laarsbedrijf Nienaber. Aanvan
kelijk leek een andere carrière 
voor hem weggelegd, want hij 
voltooide de opleiding aan de 
Hogere Hotelschool. Hij leerde 
in die tijd zijn toekomstige 
vrouw, een makelaarsdochter, 
kennen, hetgeen bijzonder van 
pas kwam toen zijn afstudeer
opdracht bleek te bestaan uit 
de (uiteraard fictieve) opdracht 
om grond aan te kopen voor 
een nieuw te bouwen hotel. Hij 
kon heel gemakkelijk terugval
len op de expertise die hij zo 
dicht bij de hand had. 
Cees van Balen Blanken is al 

Komend voorzitter Cees van Balen Blanken: '...we moeten btj onze 'core business' blijven...' 

vele jaren voorzitter van de Am
sterdamse postzegelvereniging 
Hollandia. Andere functies die 
hij vervult zijn die van lid van 
het Algemeen Besmur van de 
Kamer van Koophandel Gooi
en Eemland en lid Verhuur en 
waarnemend voorzitter van de 
Huurcommissie van het res
sort Hilversum. 
Cees van Balen Blanken verza
melt Nederland en Oostenrijk 
en legde in de afgelopen jaren 
een bescheiden collectie aan 
van 'curiosa', afkomstig uit de 
dagelijks binnenkomende kan-
toorpost. Hij schept er genoe
gen in op ontspannen wijze en 
uitsluitend 'voor eigen plezier' 
met filatelie bezig te zijn. 
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SAMENSTELLING: W.M.A. DE ROOIJ 
POSTBUS 1051, 5140 CB WAALWIJK 

Aland 
Eidereend 
Op 2 januari verscheen in 
liet Finse Aland het tien
de postzegelboel<je. Ge
start in 1988 meteen 
soort l<ortingspal(I<etje 
(dat in de Facit-catalogus 
als 'boelqe' wordt beti
teld), vervolgend in 1992 
met een boekje met vuur
torenzegels, heeft de 
post van dit gebied vanaf 
1994 elk jaar één boekje 
uitgegeven. 
Dit jaar heeft men geko
zen voor een zeevogel, de 
Steller Eidereend. Het is 
een zeldzame vogel die 
wel geregeld op Aland 
overwintert (we hebben 
het dan over een paar 
honderd exemplaren), 
maar overigens in West-
Europa weinig te zien is. 
De vogel broedt aan de 
kust van Siberië, in 
Noord-Alaska en soms 
wel eens in Noordoost-
Noorwegen. De zegels in 
het boekje beelden ook 
hetWWF-logoaf. 
Het boekje bevat twee
maal vier zegels met een 
dubbele waarde-aandui
ding: 2.70m en EURO-
SIGNo.45. Er zijn 
250.000 boekjes vervaar
digd. 

Na het mislukt experi
ment met een zelfldevend 
boekje in 1993, valt er nu 
ook voor de Britse post 
niet te ontkomen aan de 
self-adhesives. Op 29 janu
ari komen er maar liefst 
zeven boekjes met per
manente waarden die alle 
huidige boekjes (met 
gegomde zegels) moeten 
gaan vervangen. De 
boekjes bevatten uitslui
tend zegels zonder waar
de-aanduiding: eerste
klas (27 p.) en tweede
klas (19 p.). 
Het gaat om boekjes met 
de volgende inhouden: 
twaalfmaal eersteklas 
(Questa; Walsall), twaalf-
maal tweedeklas 
(Questa), zesmaal eerste
klas (Walsall), zesmaal 
tweedeklas (Walsall), 
tienmaal eersteklas 
(Questa) en tienmaal 
tweedeklas (Questa). 

Koningin Victoria 
Eveneens op 29 januari 
komt er een labelboekje 
met zes eersteklaszegels. 
Op het label staat een af
beelding van koningin 
Victoria. 

Wenszegelboekje 
Op 24 januari verschijnt 
een boekje met zoge
noemde Loue-zegels. Ze 
verschenen de afgelopen 
jaren vaker in januari en 
stellen geliefden in de ge
legenheid het hart al te 
laten spreken voordat de 
geadresseerde de envelop 
opent. Vooral handig met 
Valentijnsdag natuurlijk. 

Japan 
Aliveer Dick Bruno 
Alle Japanse postzegels 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Correspon
dentie 2000 bevatten pro
ducten van de Nederland
se striptekenaar Dick 
Bruna. De bewuste dag 
ligt al een aardig eindje 
achter ons - 21 juli 2000 -
maar wat wil je als de Ja
panse post haar persin-

Joegoslavië 
Millennium 
Gaf Joegoslavië eind 1999 
een postzegelboekje uit 
getiteld Meeting 2000, op 
2 november van het afge
lopen jaar volgde het land 
met een boekje Meeting III 
Millennium. 

Noorwegen 
Stripfiguren 
De Noorse post volgde 
op 17 november het voor
beeld van nogal wat an
dere landen door even
eens met comics op post
zegels te komen. Ze zijn 
alleen in boekjes ver
krijgbaar en bevatten 
viermaal twee zegels van 
4.20 kr. In Noorwegen 
worden al meer dan een 
eeuw stripverhalen uitge
geven. Op de zegels staan 
een paar oude voorbeel-

van zelfklevende produc
ten. En omdat bijna zes
tig procent van alle post
zegels in Noorwegen 
zelfklevend zijn, moest 
men wel naar een nieuwe 
drukker uitzien. En
schedé vervaardigde al 
langer de Noorse zelfkle
vende postzegelboekejs, 
zodat de keuze snel ge
maakt kon worden. Ook 
het hierboven genoemde 
boekje met stripzegels 
werd door Enschedé ge
drukt. 

Rozen m Noorwegen 
Er is meteen volop werk 
aan de winkel voor En
schedé omdat op i januari 
alle posttarieven gewijzigd 
werden. Een binnenlandse 
brief versturen kost er 
voortaan 4.00 kr. (B-post) 
of4.50 kr. (A-post). 

Vier zegels uit het Japanse boekje- 'Ik schrijf een brief, 'Eendenpost', 
brief aan het lezen' 

'Hallo, hier is een brief en 'Ik ben nu een 

den afgebeeld: Nils og Bld
mann (knaapje met geit, 
1927) en Stomperud (hu
moristische avonturen, 
1937)-

Op 2 januari zag een 
boekje met viermaal twee 
rozenzegels van 4.50 kr. 
het licht. Later dit jaar 
verschijnen nog twee 

_ De mer zegels m het WWF-boekje uan Aland 

% Groenland 
^ Kerstzegels 
^ De kerstzegels van 
^ Groenland waren ook dit 
^ jaar weer in een boekje 

- "" verkrijgbaar: het bevatte 

M zes zegels van 4.50 en zes 
van 4.75 kr. 

Groot-Brittannië 
Zeuen nieuuie boekjes met 
zeljkieuende zegels 

Ierland 
Kerstmis 
Het op 14 november ver
schenen kerstboekje be
vatte vierentwintig zelf
klevende zegels van 30 p. 
en kostte IR£ 6.60, een 
korting van 60 p. dus. Af
gebeeld is de vlucht naar 
Egypte. De zegelwaarde 
wordt ook in euro's aan
geduid. 

formatie - en dat is 
meestal zo - pas maan
den na de uitgiftedatum 
verstuurt. 
Voor de derde maal is er 
ook een postzegelboekje 
bij. Het bevat tien postze
gels van 50 y. met beken
de plaatjes. 

Een vanant van deze tekening van 'Nils og Bldmann' is terug te umden 
op e'e'n uan de zegels in het Noorse stripzegclboekje 

Joh. Enschede' 
De kerstzegels waren de 
laatste postzegels die de 
Norges Banks Seddeltrykken 
voor de Noorse post 
drukte. Vanaf i januari 
worden voortaan alle 
Noorse postzegels in Ne
derland bij Joh. Enschedé 
gedrukt. De Noorse 
drukker kon zich niet 
handhaven op de markt 

boekjes met actieve vrije
tijdsbesteding (20 april) 
en kerstgewoonten (15 
november). 

Republiek Srpska 
Millennium 
Net als grote broer Joego
slavië kwam in november 
(de 2ie) ook Srpska (het 
Servische deel van Bosnië) 
met een boekje Meeting UI 
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HetTaituancsê boekje 'Jaar uan de slang'. 

Millennium. Men kon ken
nelijk geen keuze maken 
uit de verschillende opvat
tingen over het aanvangs-
jaar van het millennium, 
want ook eind 199g kwam 
er al zo'n boekje! 

San Marino 
San Marino i/oojaar 
De zeventienhonderdste 
verjaardag van San Mari
no lijkt een wereldrecord. 
Er is wellicht geen ander 
land dat zo lang zijn zelf
standigheid heeft kun
nen bewaren. Dat is dan 
ook de reden tot uitgifte 
van een grootformaat 
postzegelboekje 'Zeven
tien eeuwen vrijheid'. 
Het is een heel bijzonder 
boekje geworden, vindt 
men zelf: het heeft een 

postale functie, het ver
telt de levensloop van San 
Marino en gaat, speciaal 
voor de verzamelaar, ook 
in op de postale geschie
denis van de kleinste en 
oudste republiek ter we
reld. 
De inhoud bestaat uit 
twaalf zegels van 800 L. 
(normale post), acht ze
gels van 1.200 L (Pnontij-
post) en een postkaart 
van 800 L. (tevens achter
zijde van het boekje). 
De uitgiftedatum van het 
boekje was 14 november 
2000. Er zijn 130.000 
exemplaren van vervaar
digd. 

Slovenië 
Kerstmis/Nieuuyaar 
In Slovenië verschenen 

op 21 november twee 
boekjes ter gelegenheid 
van Kerstmis en Nieuw
jaar. Het ene bevat tien B-
zegels (voor binnenland
se brieven) en het andere 
zes B-zegels en vier ze
gels van 90 SIT (voor post 
naar het buitenland). 

Taiwan 
Chinees nieuuyaar 
Taiwan kwam op i de
cember met twee nieuw
jaarszegels. Eén daarvan, 
de 3.50 $, is ook in een 
boekje verkrijgbaar. Het 
bevat twaalf van deze ze
gels waarop een gesti
leerde afbeelding van een 
slang te zien is. De opla
ge bedraagt 450.000 
stuks. Op 24 januari be
gint het Chinese nieuw

jaar, het jaar van de 
slang, nummer zes in de 
reeks van twaalf. 
Taiwan geeft al nieuw
jaarsboekjes uit sinds 
1992. 

Tsjechië 
Traditie 
Met de benaming 'Tradi
tie van de postzegel' 
komt de Tsjechische post 
op 20 januari met een 
speciale postzegel van 
5.40 kr. Deze zegel zal 
ook verkrijgbaar zijn in 
een boekje. 
Verdere boekjes dit jaar: 
op 31 mei een boekje met 
kinderzegels, ook van 
5.40 kr. Dan volgen op 
20 juni een wenszegel 
van 5 kr. in een boekje en 
twee boekjes met elk 
twee verschillende hon
denzegels (5.00 en 
5.40 kr.). Volgens het 
voorlopige programma 
wordt het boekjesjaar op 
5 september afgesloten 
met twee boekjes (5.00 
en 5.40 kr.) waarop door 
dierentuinen beschermde 
dieren voorkomen. 
De zegels van januari en 
mei zijn zegels uit specia

le boekjesvellen met vig
netten tussen de zegels. 
De zegels uit de andere 
boekjes zijn uit normale 
vellen afkomstig. In acht 
jaar zelfstandigheid zit 
deze republiek eind dit 
jaar al op 92 verschillen
de postzegelboekjes! 

IJsland 
Kerstmis 
Het IJslandse kerstboek
je, dat op 9 november 
verscheen, bevatte tien 
postzegels van 40 kr. met 
een afbeelding van Lep-
palüdi, een figuur uit 
oude IJslandse kerstver
halen. 
Interessant is dat het 
boekje een uitvoering 
heeft die identiek is aan 
de tegenwoordige Neder
landse boekjes. Het is 
dan ook eveneens ver
vaardigd door de Britse 
Walsoll Security Printers 
Ltd. Helaas hebben alle 
kaftjes een likje lijm ge
kregen, zodat het moei
lijk is ze geheel onbe
schadigd te openen. 

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

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

Rechtstreekse import kilowaar van vele landen. Door het unieke opendozen systeem bent u in de gelegenheid 
om zelf te bepalen of de kwaliteit en het assortiment van de grootformaat kilowaar naar uw wens is en heeft 
u bij ons geen verpakte verrassingen. Regelmatig aanbod van leuke Partijen-Restverzamelingen/CoUecties 
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. 

KILOWAAR MET VEELAL 1 9 9 9 / 2 0 0 0 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenn|k grote sortering 
W Europa grote sortering + hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hogere waarden 
Frankrijk grote variatie + hoge waarden 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 
Finland grote sortering met toeslag 
MISSIEWAAR 
Australië veel nieuw en hoge waarden 
N Zeeland vee! grootformaat 
Engeland met buitenland en hogere waarden 

100 gr 250 gr 
18,00 42,00 
28,00 
16,00 
21,00 
14,00 
55,00 
10,00 
19,00 

16,00 

66,00 
37,50 
52,00 
32,00 

130,00 
22,00 
38,00 

20,00 
40,00 
15,00 

1 kg 
150,00 
240,00 
135,00 
180,00 
120,00 

80,00 
150,00 

70,00 
150,00 
50,00 

Pri|swi]2igingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden ƒ 75,00 + ƒ 5,00 porto / Orders boven ƒ 75,- portovnj 

Levering uitsluitend onder rembours of na vooruitbetaling op 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek nr. 82 19 07.581 

Levenng onder rembours + ƒ 12,50 porto Filatelistische frankenng 

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

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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, autonnaatboekjes, FDO's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

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

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 



VIJFTIG JAAR IK/ I I It 

Vijftig jaar 
De Posthoorn 
Omstreeks 1948 namen jeugdlei
ders uit heel Nederland het initia
tief om de krachten te bundelen en 
een aantal activiteiten gezamenlijk 
te doen. Zo gingen ze aan de slag 
om het leerboekje Het ABC van het 
Postzegels verzamelen samen te 
stellen. Ook maakten ze een geza
menlijk tijdschrift. Dat werd De 
Posthoorn, een blad waarvan het 
eerste nummer uitkwam in januari 
1951. Later kreeg de samenwer
king van de jeugdleiders gestalte 
in de organisatie van Jeugdfilatelie 

Nederland. Ook organiseerden ze 
samen tentoonstellingen, vorm
den ze een juryteam voor de jeugd
klasse, hielden cursussen en 
workshops en nog veel meer. 
Ook nu is dat nog zo: Jeugdfilate
lie Nederland stimuleert nog 
steeds de samenwerking van de 
jeugdleiders. En nog steeds orga
niseren de jeugdleiders gezamen
lijke activiteiten waarvan we alle
maal profiteren: het schrijven en 
uitgeven van de 'ABC'boekjes 
(waarvan inmiddels drie delen zijn 
verschenen), het organiseren van 
de Dag van de Jeugdfilatelie, het 
inrichten en bemannen van de 
postzegelhoek, het houden van 

workshops, het beleggen van re
gioberaden en veel meer. 
En nog steeds neemt het jeugd
blad De Posthoorn een prominen
te plek in bij deze activiteiten. Acht 
keer per jaar krijgen de jeugdige 
postzegelverzamelaars hun eigen 
tijdschrift in de bus, vol filatelisti
sche informatie, themainforma
tie, activiteiten, puzzels en we
tenswaardigheden. Ze hebben 
daarmee een eigen tijdschrift in 
hun eigen taal en op hun eigen ni
veau, en dat zowel voor de jongere 
jeugd als voor de oudere. In al die 
jaren zijn er twee namen onverbre
kelijk aan De Posthoorn verbon
den geraakt, namelijk die van Joop 

Bouwman en Evert Boelens. 
De Posthoorn is een blad om heel 
zuinig op te zijn, ook al zullen we 
ongetwijfeld nog veel verrassin
gen en moeilijkheden tegenko
men als we ons inzetten om het 
blad te laten voortbestaan. Per
soonlijk geloof ik er in dat ooit het 
moment zal komen dat De Post
hoorn er niet meer op papier zal 
zijn, maar alleen nog via de websi
te wvvw.jeugdfilatelie.nl. Op dat 
moment zal elke jeugdige abon
nee z'n eigen Posthoorn kunnen 
samenstellen, 't Is even wennen 
aan het idee... 
Kees van Kempen 
Voorzitter Jeugdfilatelie Nederland 

Het moet, het kan. 
n») '̂fitpMflg 28 Octuper komen in Utrecht alle 
leiders vgn de postzegelchits tn Nederland bij 
elkaar. Zit gaan dan tesafnen ptalen over alle 
dingen, die nodig zijn o"! van iullie goede post
zegelverTarielaars tp maken Dat 1*̂  nog heel 
wat hoor! Maar dat hindert met, we redden het 
wel met elkaar. Nu zul je döik IK al eens even 
binnensmonds gemorreld hebben, vertel me ook 
eens, waar al die mensen vandaan komen. TYeft 
dat even izooi zeg. want dat ww Ik ie non nel 
vertellen. Het Is een hele lange lU*, maar je 

iWaa^^MmrtMJife#ibiAM{mjra«il»^iaiMi^iMMM^ . — i 

'2ult den, dat jouw club er ook bij staat. Daar 
gaat ie' Let op' De leiders komen uit Ajrtn
foort, Amsterdan (met 3 clubs), Apeldoorn, a«
da, Castncum, Delft, P>le. ï^dlKiven, irijsden, 
jGeleen, Oorinctiem, QoiKla. 'sHertogenbosch, 
^iden, Maarsaen, Paterswolde, F»utten. Rotte^ 
dam. Santpoort, Soest, utrecht, Velp, Velsen, 
m WOrmerveer. Heb ie ze geteld"» Het zijn 25. Ja 
zeg en dan te bedenken, dat alle leden van rtte 
postzegeldubs "De Posthoorn" lezen. Door 
"De Posthoorn" vormen we dus een erote post
^egelfajnilie. Het is toch wel leuk, dat te wet«l, 
vind Je ook niet' Vn weet je wat ook leuk zou 
zijn? Nee natuurlijk! Waanneer jullie aan de lei
der van je postzegelolub zoveel nieuwe abonne's 
opgaven, die Ie al gewonnen hebt, dat we op die 
vergadering op 28 Octoh*̂  dire<t zouden kunnen 
zeggen: "Jongens het hciderdtal ts rond, de ex
tra prijs van 250 postzegels is voor Wat jan). 
mer, ik weet de naam van de gelukkige nog niet. 
maar laten we er met elkaar voor zorgen, dat we 
het op 28 October wel weten. Meisjes en jongens 
"liet moet, het laa'" 

Ik weet het niet 
Vuinacht kon ik de slaap maar niet te pak
ken krijgen. Het was warm en ik lag te woe
len en te denken, waar ik aan dacht, vraag 
Je? Wel Ik wist niet, nat ik nu weer In ,,de 
Posthcxirn" moest schrijven. Nee echt, ik 
wist het niet. fjn eigenlijk weet Ik het nu 
nog niet. Ik hoor je aJ mompelen, ,,nou zeg, 
ben Jij hoofdredaaeur' vent Je deugt met... 
Je weet niks" Ho, ho, ik weet toch weJ iets. 
Moet Je eens horen. Laatst las Ik In een 
krant een stukje over postzegels en »eet je 
wat de schrijver daarin aan /IJn lezers pro
beerde »ijs te maken? Hij vertelde in alle 
ernst, dat een po.stzegel waarop Helvetia 
staat van Griekenland aficomstig is. Natuur
lijk schreven de postzegelverzamelaars hier
over aan de redactie.De volgende dag stond 

er toen in de krant, dat de schrijver rich 
vergist had en dat een postzegel met Hel
vetia uit Zwitserland en niet uit Grieken
1 and komL 
Je zult vast en zeker zeggen nou dat is me 
ook een redacteur geweest, die dat schreef. 
Laat hij liever direct zeggen, Ik »eet het 
niet. Zie 20, dan zijn we het alweer met 
elkaar eens. Maar toch weten ook wij nog 
veel te weinig van onze postzegels af en 
daarom lezen we onze Posthoorn trou» en 
stellen we vragen, die in de Vragenbus be
handeld zullen »orden. Als dan over een 
poosje een vraag aan ons gesteld zou wo^ 
den, dan »eet ik zeker, dat we niet zullen 
horen: „IK WEET HET NIET" 

Johan de Jong. 

Van Paterswolde tot Celeen: ...het moet, het kan.. Kritiek op onkundige journalist: 'Laat hij liever direct zeggen: ik weet het niet'. 

S4 

De allereerste editie van De Posthoorn. 

Een van de trouwe medewerkers uit de 
begintijd van De Postl^oorn was me
vrouw M.J. baronesse van HeerdtKoiff 
(i88gigy2); ze was zeifi bescherm
vrouw van  wat toen nog heette  de 
Stichting voor het Filatelistischjeugd
werlf in Nederland. 

Hiernaast de vier pagina's waarmee 
het allemaal begon. Wie er een loep bij 
pakt kan de allereerste Posthoorn mis
schien nog lezen... 

Wairt 19S0 

P O S T H O O R N ' 

Jomg* vtnaÊitttam». Marti nu f aUw tigti, Uti' 1^ dt naam 'lit Patthoom' 
itmktm au mat 4* imfi *■• dt p»itauUt tetf- man dt tl/J. lom dm tttitt 
f>Oalf*(W( <nnttitn*K ■* dt pott nog f paanl of p€r poilkotlt van i l«f tol 
• laJ learrf ftbtathl. AU Intia dt jreilhenn Jan' dt tlrat*ii »tttaldt, npu ledrr-

tun l ic* »aar ball*», waal daai imu lutma*' Ut KrntaanktM van hrl ajgeU 
gen ttadi* mcni mriioktH, » n motdtr kntg ttn grotl v « haar luon, een 
koopmtm bnritti o<nr tf/a lUMdtf In vtrrt gtmntun . . . . 

Dal II iHi( (M«rij ét fioln htliik4ni» van dt poil voor itdtratn. Ai; titfluiidi 
tdtt dtltn d*r amdt, tf«n(< dt « ( t i t iiji[fitftn oordtn btnntn om btitA 
*n ktlf Modonndt tt** om tnndtn « i vitUtn dickltr U/ cUaw l* irtnetn. 
Voor /MUU, tHtrtamtataart, motl dt patUtgfl ook to lali betrktiitn. Iri mott 
»' ktt »Mt f«vtn in Mt ItnJtn mn dt aardbol ml littn. Vtrtomtl dui 
ponltcfWi «itl om dt moordt, moor ailtm omdal dal to'a phiitngt btttg-

ktid it, waarbij ft tptltadtrwi/t kati dt wtrtld tn al ti/n ooalAaiW in It 
«i(»a atbwa bi)ttnhnntl tn waardoor ;> andtrt iaadta ta volkta kanl ttrtn 
knaata •■ btgnfptn. 

'Dm Potlkaom* 1,41 ft kalpta, tiaoral ktt ialt'tttoau MM dr ta«>{i Ia i on . 
lil* Caatnctconmatia, dit kier ia Juftig bown lUmt, it ■■■U aajtrt dan 
aan frotp Itidora oan itngi-potUtgttvtrratgingtH. iJi* tr op ml iif* iMit 
op Mtrtn totaagii/kt I« ■ta/len. Uogan jalUt dtte 'Potlkoarn' a van U^ 
brgnitita aU oratgti dt loaaa wtrdta btgrotldit dr pottkotU aaakoHdigdtn' 

dt (.snlanctconmiiiw. 

DAT IS NOU NET. VAT IK ZOtMt 

m h « d l t n e bint 
UJn Juin« natuurlijk i twildl t nisuwstle
n t . Ott dit KllemMl t# vviMUcn M I heb
Den n 1*1 J« uicivtgm wrt wB mat 'D« 
POKtboom* willen b«r«lk«n *• wlll*n J« 
liolpMi ent goode poatnt*)**»(•""■ u r te 
wordcB. "OM 15 ti»". tat ia otUvÊli», 
" V bo« wU Ja dat d«n dOMT" LulK«i] 
»IJ ■ n j f l n 
bd* Ja J> postiafals mo«( tMliMiMwi. 1  . 
Je te d u kunt varsmilen an wit i* h«t 
batiii kunt ventniriaxi 
Kfjfc nu dlC bl>d muir «ens door, dui vind 
Ie een uUkel vui het NederlMtbie PoOr 
nusrum, dit ons ledere niH«! oimieu» een 
blik ID l iur praehUie collecties zii gun
nen. Ook de rubrtek *Wit Ieren ODS d« 
poitzegeliT* i l niet te varamailen. Heb Je 
rr*««D? I>e vragenbua eUit lot je beacfaik
klngl MMT dat Is ook eo. Je vflteen wil»
vraat oplossen tn »m mooi* prtjs wltt
nnn? Dor i« bost In dp puEülahoek! Leen 
dat leuke veftul over die (me poatxegel 
van dat eigenaardige land ook eens. het 

*'Heet niet?". faoM Ik Je •■ vragen Zo, 
dui Je baat nog alet levredeB, iMt Ik ] t 
den vwtaUwi. dat « • telkens weer de be
langrljiala nlanwt mtglltm H U « be t re 
ken. VoelieneerToorawtludeavent» 
inellng? Ook d u r «otdt aan Hwaikt. Bo
vendien sui je steeds weet Interessent« 
korte v*rltal«n over onte lieDiflbberiJ, het 
pniitxacclverlamelen, In *pe Posthoorn* 

Uil i» over «en bepaald on*r*(n> (raag 
wM meer weten'' SchrlJI he( ooa d«i en «e 
EuUm Je we^lerlgbeld bevredigen. 
Dacht Ik het niet. Ie wUt dus 'De Po«^ 
boom* ook ledere mamd teaeni Weet Je 
wat ]e dan moet doen' Oeef Je lau* als 
ahonné op] Je kunt ons onk mg hippen 
door abonne's te worveii, want vda tóol^ 
nomailen lotken "De PoRtlioom* gmlerl 
Mijn «ens Is, dat 'De PosUioom* een gned 
onthaal bij ;ullle zal vlndeo en dat Jullie 

Ür copy «oor "De Patlkootn", <Uv 
1 M*t vtncMimt, moti oiwUH tS Apnl 
in het bellt von i/e redaeue tiia. 

lEREn ons DE POSTZEGELS^ 
PoBtEegalvefuinelen l i een boeiende en 
■ «■ntaine betlgtaeld. HetsUJ, dal men belang 
stelt in d« tecluiiacbe Ajde ervan, mals 
het «Bgas) van pltatvinchilten «n druk
technieken, htl zoeken naar DlaMIooCM t>t 
het iTiKten van tuidingen of dat nien riirh 
meer tuigetmkken voelt tot het besuderen 
van de lAeeldlngen. Uren van ontapmnlng 
rullen steedn ons deel äjn 
De technische Eljde v n het poslZ9gelve^ 
ï ne l en wordtin d«lio«ende artikelen naar 
weinig aaanmert . Het I* vooral nlja doel 
geweest de Jeugdig« Tcnandaws belang 
te doen steUeB In de toortirlhagin, die 
»p de posttcgels voorkomen en hun dawvan 
letit te vertellen. Op dele '*tSte wordt het 
■angenisie met hel leerEone rarbonden. 
Want de voorateUlnicn op de postzegel E 
bevatten een schat vwi kennis op veleilel 
gebied. 

Vervoer. Ontdekkingsreizen 
7.cevaarteii PooInnderEoek, Dieren, Plan
ten, StKiit, Wetensch«. IKfaldlek (Wapen
kunde). Letterkunde. Muziek. Aardrilk» 
kunde. Land en Volkenkunde, Hand«) en 
Indutitie, enr , over daie ooderwaqien 
llcbtefl de oostEcgels ons ia Om Jullie. 
Jonge verxanelaBiii. te helcen bIJ het sft
nenstallen vai een tMeldverzamellnc. heb 
Ik een reeks «rUketen lot Jullie vnoillcb
tlngr ''■ 

M.J v.HewdtKoIff 

http://wvvw.jeugdfilatelie.nl


l>e tie» gebodeu Toor deu Terxamelaar 
Plak de zegels in (e album vast met zorg 
en stijfsel 

Vooraf heb je natuurlijk alle scheuren en 
gaten in de zegels nauwkeurig dicht ge 
maakt 

Nauwkeurigheid siert den verzamelaar 
Drijf die echter niet z o v ^ , dat je v6ór 
het inplakken ook alle papierresten van de 
zegels verwijdert Dit is tijd verknoeien 
k n i p de randen van ongetande zegels 
rondom uf tot aan het zegelbeeld, zoals 
je ook je nageb afknipt tot op het vlees 
Wat heb je aan nutteloze randen? 
Zwaargesteniïwlde exemplaren zijn te ver
kiezen boven Jichtgestempelde Immers, 
het stempel is het bewijs, dat een zegel 
werkelijk gebruikt is Hoe beter dit te zien 
IS, hoe hever! 

D e zegels mogen gerust schots en scheef 
op het blad IvOnien te staan Als ze alle 

maat zo akehg recht in het gelid ä a a n , 
wordt het zo'n stijf geheel! 
Plak de zegels zo dicht bijeen als maar 
mogelijk IS Je verzamelt immers postze
gels en geen blanke vakkenl 
Doe niet mee aan de dwaze gewoonte om 
de zegels land bij land te plakken Va-
rietas delectat {bonte verscheidenheid be 
haagt) zeiden reeds de Romeinen 
Verzorg je zegels in de huiskamer vóór 

de kleintjes naar bed gaan Gooit dan je 
b r o k j e de inktjpot om of slaat je z u ^ e 
met de lepel in haar volle papbord, dan 
heb je kans, dat van die zeldzame varia
ties ontstaan, die een verzamelaar zozeer 
op prijs stelt 
Een pincet is een onnatuurhjk voorwerp 
Moeder natuur heeft je tien vmgers ge
geven, gebruik die om je jpostzegels te be -
handelen Terug naar de natuur! 

ƒ f Crom i L I—, 

WAAROM Q N CATALOOUS^ 

Jp ziilt het miaschien kras 
vtnrten als ik zeg een post-
/egelverzamelaar kan niet 
zonder catalnfcin 
ft, begin met aan te nemen. 

CL Q dat je geen postzeEel» VPT-
^ K 3 zamelt docr die atlerraal bij

een In een doos te werpen 
of zelfs In verschillende 
doosjes of enveloppen Om 
zelf Je zegels te kuiuien be-
ktjkai of ze door anderen te 
laten bekijken zul Je ze in 
een album of op 7'n min* 
In een insteekbóek moeten 
rangschikken. Dit woord nmg-

vhl t ten wtj'^; al op een in arht nemwi van een 
zekere volgcrde Het rangschikken land hij land 
kun Je misschien nog klaar -Hjelen zonder cata
logus door alleen te letten op de opvhriften 
do- zegels, al TUI Je ook zelf wel eens hebben 
bemerkt dat er zegels Tljn waarvan de lands-
naam (voa- jiillie) onieesbaar in of waarop zelfs 

Vreemde instructies, maar wie goed nadenkt ziet wat de schrijver bedoelt 
Ook een Posthoornlezer kon met zon
der een goede catalogus 

De Posthoorn werd m een halve eeuw steeds mooier en kleuriger, dankzij de inzet van al die enthousiaste medewerkers 

...zo begon het vijftig jaar geleden 

a z«gel van een land . 

M*D*«r IS dit nu iliMtlUk nli l 4wa«>. 
één tagel beb Ik v u eait luid dK bondep-
deo i*i«ls heeR. Zil tk dia éna RiMrnlat 
wci d o W EO vroet ni) «oi joncra t«^ 
wijl hu rnU In ztjn Winco albim e«n btkd 
toonde mit h«t opschrla MbwuS oii 
w(dh bUd één i t t a l prUkte 

M«V hot wMt 1« lontM dat dtt zaïal 
met R«r>utiUkt 9i<ilpUr« arop van Albanl» 
ia* xo vioai Ik bon 

OpK«<!ucht tnanear lu da cMalotUH in de 
lUM met vreomde InndKnamen En Albanië 
zvit heb Ik lo*n lavondan op de kaart «an 
ïumps h mijn aUan 
Ik vaa vafbaasd, dal een ]an(en die xich 
zoTeel moalte vilde (evgn om van dit ze-
c d al bet nninlijki te w«un ta komen 
(lil Miei na naar wUda verbannao uit äjn 
veiranollnt. omdat het een eenlini 
u w Neen dit land AIbmII b*d ntat dit 
én» zciel zijn vi»itekaanie aan de ionten 
aliettvea ter kannlamriilni Dejoncenbad 
h«t tretls aaniaard de ».ttittvviai wei: 
Ha» nu de kennt am aklni vDon t* zetten 
Ik liet de Jonden mtln SIKBP Albaiil^^erz» 

eling zlun (ook veire ven cor plee«) en 
wün Jeuiid-aUai waotn AlbanlR aot » n 
deel van Turiilje uitmaakte Ik Tsrttfde bem 
*«n de h n d der zs(M« de leachiodwila 
iwi dit molivraanlise land vvaar men n » 
dat het op 2B Novenbw 1913 zailatandlE 
was |e<«>Rl«i eer« not hat Turkse miHfr 
stelnel handhaafde «n de ruikse zecelB 
met d« dubbele adelaar als opdruk on la
ter lot etiea munt en tot aifan zasals te 
komm Die aerste primitieve z e i d s >elk 
een leiicwavdliheid: verraanUfd met een 
pimmiBleinpd waama d« waarde ar met de 
^dtfUrmacbine np leQpl ward Ik «elUlde . . __,-. ... .— ^̂  

idoedverwaat van onze uhnse« Wilhtinioa. 
h.a VU) de verscliiUende iot(avdl«i v u 

ld tot deonielukklia aoèden-VilJdat' 

- _ - ded vm . „ . 
land In 19« Ik vettelde van de niwe ramn-
Uek V « land «B volk Roala nlj dte bekwil 
was uit da roaani van Deo Doolaard en 
die m landschappen an ktedenirachten op 
de Miais hav ultbMldlnc vindt 
Toen we ult(«pr*iL an ultcakaken waren 
vraet Ik da jongen of hU aof luat had het 
éne zs(«l t* varwljderea dat voor bem de 
kennlimaklng had betekend met ZDvnnl 
nieuwe en Interessante dlnien Neen 
was het antwoord ik i a nu Jul« probvrp 
om van lader tUdvak van de seschledon s 
van Albanl« al was het naar é«n ze id te 
pakkan 1« krUien Op die aianlsr zie ik 
dan In mijn varianellnc telkens alles weer 
I«U( «at we OU bvraat habben 
Zo kan Mn i « n l van e«n land hcc visUr-
kamje ain dat de kiMnl*«Ainf loleidt 
die tot aan crela en lanslailt* vriantectiip 
kan uitcioalen 

I F (voia 4m%b. 

P05TriU5EUM 
/» htn Haat Z(»i r«w BI i< Ktt \eitr-
Ian4tt Potuauttum gevtMttfii Bal ncR 

o', ktt 11 ttuAii aim tia itr fretoagnflilr 
tnUtUlngin W ure'rtd i l de pail 
vangMltaprskfHid neemt de phUatelle hl•^ 

kloppen wanneer hl) ' 
bawUnJe (aDDaan ta babbaahat pote wand
rek Hat, wMHn hU als «an bo«k kao bla-
dens en dat d« moolsta M|«ls bavat. elke 
ultflfta op aan apart Uad voorxlan van 
UJsdirlttan 

« AnUlien 

hele buitenland, waarvan alle zetels op 
atzundeiliike tdadim illn opseset mM een 
korte besdDlJviBc van d« daaiop af(«be«l 
d« pMnooan laadnchvpea ol sebouwen 
vooral dat laaUta U b M laarzaaoi oudai 
je xo al versanaland tevens d* pvrsonen 
leert kenM« d e «aa balupUka tol lo de 
lescbledsals va« het battaßawle laad heb
ben ceapMld of de hlsliMlacbe waard« be
grijpen van bdkncrijke ceboawao «n plaat' 
sea VsRBdlsprekmd kunnen niet alle 
baltenlands* lesela tecvlljk wordwi ulUe-
stald het nuseum toont lelkacis we« een 

«Uien JuUle 

laterlcttt. welks a»a da hand van druktniu«. 
rtaal tekenlnstfi van drukp«rH<m en de to-
EBls Mlf een duidelijk beeld fsefl vai het 
niHataaa van een pnMies«! ^ wU Je 
soms «M velvn over bet postvtrvoev talt 
In de tDMie eeuw^ Kom dan n u r eens nee 
naar die aUaKanUcst« oabii>r|ein>uw« co-
plafn v n oud» poatkatna en vsartulfea 
dl« 0(1 bun beult waaidlce opvolsen von
den In de laodcfna apoorweirtjtulgea en de 
vtleptiacUnas waarv« vel« nocue modev 
Ion a*nw«id( zijn 

Mochten JuUin «aas In Oen )!•>■ kcwien 
'—   ' H Jullie ■

uitgift*] 

Slatea vaa Ninrd 
n a w n u wem nW TSJarff bWawi 
van dp A lUaaniii' naiik Ax» daUr 
herdacht mvt ven ■■onttetel Kaamo 
een huls &ea bfcrderll en tauneken 
met hK opschnn ISISIBM staan U 
cebetld. I>eza r><»Ueiel brenit Int 
ulKtntLklnt. dat Tnwel d(> paftlculler 

Kiffl nlot mnifT I h'i.iJt 

frtf detratiT hdd 
die la 1810 de rl

Iftlddo m*t e«n 
postsacH leSerd 

» t E R S T E « 
STRATOCßUISER\aUCHT 
AMSnfiDVI NEWYORK 

+ PER A ^ A 
t3JANUA^l1950 

In \ede(laMI werd de eeral« stralocrulner 
vlucht van Aniterdain naar New York n et 
een bUaowtar stwwat «»vlant. «U J« over 
alampdt MMf walM* SduUt dan »ena aan 
A.«aietoar«r, MM(el*MiuclMw««Bs, An>
««f«Bn. HMT, n r i M t W « •«» poKiterri 

 ' 'n ta sluiten 

K AHOf«NÈ DF 

DF POSniOiiRN 

Üe vraa^ voor telen vat onte leiern 
fiH»k oHtler« vtnamtlaaru) lal nu BUB 
rrlßpreteaJ eijn hóe unrd ik obunné 
op dit mooie leutäpuMit^etbliid' 
tcl,4at It (WH verteld 
Meitfes en /tnteit* die lid n/n t i u 
eea lem^Jafdeluit melir i* uanneulo 
ten (UI de ' CmtUictcommtMUt voor ket 
philattUtliaehleHKdueAiii yedtriaad" 
betaten nun hun hetluur H I 00 aban 
nemenltneld. De oudere feutdige fMi*(

lexelver'iBaelatifK én d* oudvre utfta

meliHirt dienen II I SO Ie itiaHen np 
tHitt^ironkenink 317628 ten nami turn 
<lif Ihtr I (, hbaaman Hrii»,mrrl„m 4 

leder J,e .ick nu f De P„tth .om 
alionneeri k'iiKt ' * (id l t rn mrl 
Ueuslua li,l I r.. nlru 

LEREM o n s DE POSTZEGELS? 
a E B E t B T E N I S S E N EN PERSONEN 
UIT OE GESCUIËUCMS VAN NEDEH

LANU OP PO&TZEüELSt 

Het einde der XVIe en hel begin der 
XVIIe eeuw stond in hel teken van de 
eers te vaarten op Indie De Portujees 
Vasco da GaiTft bad in 1498 de zee

route naar VoorIn die ontdekt Sinds 
1593 voeren de Nederlandse zeevaar

ders tot atin de kust van Guinea »aa r 
wij de Portugezen concurent ie aande

dun De lust om naar Indie te varen 
werd steed« stertter doch de angst 
vciOf het onbekende de grote afstand 
en de yeerovers weerhielden no« onze 
7eevaarder8 De moetlljkheden, die 
koning Phi l ips o n r e handel in de wei 
leedc t i jdens de tacht lsJar lge oorlog, 
deed tenslot te de Nedtriandse koop

Postzegels"^ Heel leerzaam^ 

"l 

i 

k 

i 
Zoals de voorzitter vanjeugdfilatelie 
Nederland, Kees van Kempen (rechts 
op de foto hierboven) in zijn column op 
de linkerpagina schrijft twee namen 
springen naar voren als het gaat om 
het succes van De Posthoorn Hij 
noemt de huidige redacteur, Evert 
Boelens (links op dezelfde foto) en Joop 
Bouwman, die links op de onderste 
foto vereeuwigd is met zijn opvolger 

^£i 5 
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Schooldozen 'Onder de loep': verzamelen 
doorgeven aan een nieuwe generatie 
Het scholenproject 'Onder de 
loep' is door Jeugdfilatelie Neder
land gemaakt om jongens en 
meisjes van groep 6 van de basis
school kennis te laten maken met 
de postzegel en ze te laten ervaren 
hoe boeiend postzegels zijn. Post
zegels vertellen namelijk honder
den verhalen. De afbeeldingen op 
de postzegels vertellen je iets over 
geschiedenis, laten sport zien, be
steden aandacht aan muziek, 
aardrijkskunde en dieren; postze
gels vertellen ook sprookjes. Er is 
geen thema of je kunt het terug
vinden op postzegels. 
Het scholenproject is opgebouwd 
uit zeven postzegellessen: 
 Een kaartje maakt veel mee; 
 Wat is een postzegel? 
 De eerste postzegel; 
 Alle landen van de wereld; 
 Allerlei thema's; 
 Hoe kun je postzegels sparen? 
Filatelie is... 
Een groep kan er voor kiezen om 
eenmalig een van de zeven op 
zichzelf staande lessen te volgen, 
maar het is ook mogelijk ze alle 
zeven te maken. Elke les bestaat 
uit een korte tekst en uit enkele 
opdrachten om vooral spelender
wijs te ontdekken hoe boeiend en 

J f ,^j Scholenproiocl "Oodaf do J F AJ 

illHiipi ttvtti 

9>* sssss: 
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cool postzegels zijn. 
Het scholenproject 'Onder de 
loep' heeft de vorm gekregen van 
een 'schooldoos'. Elke doos is ge
vuld met dertig leerlingenmagazi
nes met daarin de zeven postze
gellessen, een docentenhandlei
ding, een 
doosje met , ^ a„„„„^ , „ , j ^^ 
duizend XürJC r̂" j j . •, ■ 
postzegels, 
een loep,een 
pincet, een 
catalogus op 
CD/ROM, 
twee insteek
boeken, der
tig Pim & 
Woestiver
zamelkaar
ten van PTT 
Post, een 
NVPHset 
postzegels en 
poststukken, het filatelistisch 
maandblad voor de jeugd De Post
hoorn en een poster om op te han
gen in de klas. 
Het is een bijzonder professioneel 
project, dat gestalte werd gegeven 
onder regie van de SLO/Educaplan 
uit Enschede, een beroepsorgani
satie die is gespecialiseerd in pro

gramma's voor basisscholen. 
Het project l<wam tot stand onder 
coördinatie van Jeugdfilatelie Ne
derland en met medewerking van 
de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren, de Ne
derlandse Bond van Filatelisten
Verenigingen, de Stichting Filate
lie, PTT Post en het Museum voor 
Communicatie. Het project is een 
vervolg op de actie 'Sneeuwbal', 

waarvoor de 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ NVPH en

kele jaren 
geleden het 
initiatief 
had geno
men. 
Jeugdfilate
lie Neder
land heeft: 
inmiddels 

Op de website vanJFN is ook informatie over 
het schooldozenproject te vinden. 

jaar erva
ring met het 
project, in 

diverse vor
men. Er zijn 

jeugdleiders met de schooldoos 
onder de arm naar scholen ge
gaan. Er zijn ook leerkrachten die 
zelfhet project hebben gedaan. In 
alle gevallen is er sprake van bui
tengewoon enthousiaste reacties. 
Op de evaluatieformulieren scoort 
het project gemiddeld een 8.5  en 
dat is hoog. Belangrijk is natuur

lijk de continuïteit. Jeugdfilatelie 
Nederland probeert met de scho
len die zo enthousiast reageerden 
contact te houden, bij voorkeur via 
de lokale vereniging of de plaatse
lijke jeugdclub. 
Het project 'Onder de Loep' is een 
verrassende nieuwe loot aan de 
stam van de activiteiten die vereni
gingen kunnen doen. Verenigin
gen zijn natuurlijk van harte uitge
nodigd om meteen schooldoos 
onder de arm naar de lokale basis
school te gaan en een postzegelles 
te geven voor groep 6. Neem ge
rust contact op met de basis
school. De meeste scholen zijn blij 
met dit soort aangename verrass
ingen en zijn ook blij als u een 
gasdes wilt geven. U moet dan 
denken aan een gasües van maxi
maal anderhalfuur, waarin u een 
programma kunt bieden dat de 
jeugd zeer zal boeien. 
Als u de schooldoos komt ophalen 
kost hij veertig gulden. Als de 
doos moet worden opgezonden 
dan komt er 15 gulden voor ver
pakking en verzending bij en kost 
de doos dus in totaal 55 gulden. 
U kunt dozen bestellen of andere 
informatie over het project verkrij
gen door contact opnemen met de 
secretaris van Jeugdfilatelie Ne
derland, Kees Loch. Zijn adres is 
J. van Eyckgracht 191, 5645 TH 
Eindhoven. 

Dit heeft de Stichting Jeugdfilatelie u te bieden: 
leerzame boekjes, De Posthoorn en een website 

^m^~ 
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Help het jeugdwerk 
en word JFNvriend! 

a 
ABC van het postzegels 
verzamelen 
De interessante en leerzame boek
jes 'ABC van het postzegels verza
melen' zijn verkrijgbaar bij de heer 
P. van Os, Spijkerweg 37,7441 GK 
Nijverdal, telefoon 0548623399. 
ABC deel 1 kost f 15., ABC deel 2 
kost f40.. 

Vriendenabonnement 
De Posthoorn 
Wilt u JFN helpen? Neem dan een 
vriendenabonnement op De Post
hoorn. Schrijf aan mevrouw A. 
Sprangers, Provincialeweg Noord 
128,4286 EE Almkerk, of bel haar 
op; telefoon 0183403952. Een 
jaarabonnement kost maar f15.. 

Speciale website 
www.jeugdfilatelie.nl 
Jeugdfilatelie Nederland is natuur
lijk ook op het Internet te vinden. 
Het adres (ofwel de 'URL') van de 
site luidt als volgt: www.jeugdfila
telie.nl. De website wordt beheerd 
door Jan Boon. Zijn emailadres is 
UJebmasterCffijeû dJiIatelie.nl. 

Vriend van Jeugdfilatelie 
Nederland 
De vereniging 'Vrienden van 
Jeugdfilatelie Nederland' werft 
fondsen voor educatieve doelen. 
Ook u kunt helpen! Informatie is 
verkrijgbaar bij K. Loch, Jan van 
Eyckgracht 191, 5645 TH Eindho
ven, telefoon 0402119654. 

http://www.jeugdfilatelie.nl
http://www.jeugdfilatelie.nl
http://www.jeugdfilatelie.nl
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Eén van de 
honderdtwintig... 
Bij Jeugdfilatelie Nederland zijn 
honderdtwintig jeugdclubs aange
sloten. Twee daarvan (ze zitten 
onder één paraplu) kun je vinden 
in Katwijk en Rijnsburg. Het leuke 
is datje tweemaal per maand naar 
de club laint. Op de club heerst 
een ontspannen sfeer. Je kunt er 
gezellig postzegelen: contacten 
leggen met andere jeugdleden, 
ruilen, de dubbeltjeshoek bezoe
ken, puzzels oplossen en aan al
bumshows deelnemen. Daarnaast 
wordt er met hulp van de jeugdlei
ders gewerkt aan verzamelingen 
die te zijner tijd op tentoonstellin
gen kunnen worden ingezonden. 

Sensatie 
Af en toe gebeurt op de jeugdclub 
iets bijzonders. Soms gaat het dan 
om iets waar veel verzamelaars 
van dromen. Toen Leon in de dub
beltjesboeken zatte snuffelen zag 
hij dat er bij een Verkeerszegel van 
1982 een verschil was met de nor
male zegel. Toen de catalogus er 
bij gehaald werd, bleek dat het 
hier ging om een spectaculaire 

Leon (boven) was de gelukkige vinder 
van de rechtsonder afgebeelde afwij
king (zie de verschoven groene streep) 

»^^Sn. ïya**ad« ̂  ^ ! i i 

kleurverschuiving. Het ging om 
een afwijking die nog niet bekend 
was, dus het was met recht een bij
zondere, sensationele vondst. 

Hoogtepunten 
Ondanks het nog korte bestaan 
van de jeugdclubs in Katwijk en 
Rjjnsburg zijn er toch een aantal 
leuke hoogtepunten geweest. Tot 
voor kort was het mogelijk om je 
kennis van postzegels te bekronen 
met een diploma. Door het grote 
aantal deelnemers uit onder ande
re Katwijk en Rjjnsburg werd het 
Jeugdjournaal op die diploma's 
geattendeerd. In 1994 was dat aan
leiding om er een televisiereporta
ge over te maken en uit te zenden! 
Een ander hoogtepunt was de Dag 
van de Jeugdfilatelie in 1996 in 
Katwijk. Er was toen een leuk en 
origineel watergebeuren georga
niseerd. Ook de dertig prachtige 
jeugdverzamelingen op het thema 
van dat jaar, 'De Noordzee', waren 
de moeite waard om te bewonde
ren. Maar liefst drieduizend jonge 
en oudere mensen brachten een 
bezoek aan de tentoonstelling. 
Heel bijzonder was een school
project ter gelegenheid van de ten
toonstelling, waaraan maar even
tjes zevenhonderd scholieren 
deelnamen. 

Hoi, met Arjan 
Een van de leden van de jeugdclub 
is Arjan. We laten hem aan het 
woord: 'Hoi, met Arjan. Ik kwam 
op het idee om postzegels te gaan 
verzamelen door mijn vader (wie 
niet!?) Ik spaar vooral de oudere 
zegels van Nederland, omdat ik ze 
zo mooi vind. Ik denk er ook over 
om vliegtuigen te gaan verzame
len. Op de postzegelclub vind ik 
het erg leuk, vooral de dubbeltjes
hoek, de albumshow en de beurs. 
Voor de Dag van de Jeugdfilatelie 
heb ik zes bladen over het thema 
'Beatrix' gemaakt, die goed in de 

■ 
Leden Katwijkse postzegelclubs 
overhandigden Nieuwjaarskaarten 

KATWIJK IÊjdeits dr 13i>e Hult en Open Dug iaiiptisizpgetcltibx Oe KulHtjkie Punzenel^ntiuleii eu Oiuleetie 
Ijui/Mr llehben de leden \erwhllleiide Nieu^juanUujnen gemuutj Deze eerden mnge week dunderduft /tenttonlljk 
merlwudigd uait de beHtMIer^ i«n hel revultdulieieninun i'un liet Kijuluiid^ Zeehospilium üe henoiters werden hier
mee Ml] \errust Ook Herdereen :uk mei Nieuw jmirxlMurlen ndur hei IUMC gestuurd Ifulo I (Hoperidienit Vtin 
den hiide / Oiinit I de Grfitni 

Verrassing voorde bewoners van het Zeehospitum. ..zelfgemaakte wenskaarten . 

smaak vielen. Ik heb ook andere 
hobby's: voetballen, tennissen, 
schaatsen en lezen. 

Peter, de jeugdleider 
Een jeugdclub beschikt meestal 
over een of meer jeugdleiders. Pe
ter is zo'n jeugdleider. Hij zegt het 
volgende: 'Bent U een postzegel
gek? Eén op de zestien Nederlan
ders doet het: postzegels verzame
len. Ik ben er helemaal gek van! 
Maar waarom postzegels verza
melen? Als verzamelaar van post
zegels heb je veel vrijheid. Ik kan 
verzamelen wat ik wil, een land of 
een thema. Ik kan ook kiezen 
wanneer ik met mijn verzameling 
aan de slag wil gaan  bijvoorbeeld 
als het regent of als er een saaie 
voetbalwedstrijd op de tv is  en 
hoe lang ik dat doe: een halfuurtje 
of een hele middag. Wat moetje 
doen om jeugdleider te worden? 

Dit IS Arjan; hij heeft oude Nederland
se zegels, maar hij denkt er over om 
ook vliegtuigen te gaan verzamelen 

Zelf ben ik al veertien jaar jeugdlei
der. Toen mijn jeugdleider stopte 
was ik als jongste bestuurslid de 
aangewezen persoon om de jeugd 
te gaan helpen. De rest leer je in de 
praktijk en op de cursussen die 
Jeugdfilatelie Nederland aanbiedt. 
Wat verzamelt u zelf? Mijn verza
melingen zijn heel erg verschil
lend: Nederland verzamel ik in 
een voordrukalbum en voor mijn 
verzamelingen over de thema's 
'Brandweer' en 'Vuurtorens' maak 
ik mijn bladen natuurlijk zelf 
Eerst tekende ik ze met een pen, 
maar tegenwoordig doe ik het met 
de computer. Toch wel saai, altijd 
postzegels? Welnee! Ik heb nog 
veel meer bezigheden: muziek, 
fietsen, de computer niet te verge
ten en het gezin. Trouwens het is 
op de jeugdclub nooit hetzelfde. 
Steeds weer een ander jaarpro
gramma en steeds weer nieuwe 
gezichten op de club. 

Doedag 
Een vrij nieuwe activiteit is de Doe
dag in Katwijk voor de clubs uit de 
regio (andere clubs zijn natuurlijk 
ook van harte welkom!). De be
langrijkste activiteit op deze dag is 
het maken van kaarten met een 
nieuwjaarswens voor bijvoorbeeld 
kinderen van asielzoekers of voor 
ernstig zieke kinderen. De kaarten 
worden voor de jaarwisseling per 
post of zelfs persoonlijk bij hen 
thuis bezorgd. Natuurlijk wordt er 
ook gepostzegeld, worden er spel
letjes gespeeld, is er een gratis lo
terij en zijn er tal van andere te 
gekke activiteiten. 
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Wetenswaardigheden 
over sprookjes 
Sprookjes, sprookjes, wat zijn nu 
eigenlijk sprookjes? Wie schrijft 
zulke verhalen? Zijn ze al oud? 
Waar gaan ze zoal over? Allemaal 
vragen, waarvan we er een aantal 
zullen beantwoorden. 
Het woord 'sprookje' werd al in de 
JVliddeleeuwen gebruikt; het luid
de toen 'sproke', een woord waar
mee gewoon een verhaal werd be
doeld. Roodkapje (afbeelding i), 
toen Vant Rooücousken geheten, 
was zo'n'sproke'. 
Grappig dat we het woord tegen
woordig in positieve ('een sprook
jesachtige omgeving'), maar ook 

MANAMA J, 

in negatieve zin kunnen gebruiken 
('je moet me geen sprookjes ver
tellen!'). Meteen sprookje bedoe
len we vandaag de dag zoiets als 
een fantastisch verhaal, met een 
niet-werkelijke inhoud, waar vaak 
wonderlijke figuren in optreden. 
Lange tijd waren er alleen zoge
noemde volkssproolqes, die mon
deling werden doorverteld en die 
onder andere door de gebroeders 
Grimm (afbeelding 2) werden ver
zameld. Later ontstonden er daar
naast - vooral in de negentiende 
eeuw - ook kunstsprookjes, die 
vooral door Uteraire auteurs wer

den geschreven. In Duitsland wa
ren dat bijvoorbeeld Johann Wolf
gang von Goethe (afbeelding 3) en 
Ludwig Tieck (afbeelding 4), in 
Denemarken Hans Christian An
dersen (afbeelding 5) en in Frank
rijk Charles Perrault. In deze ge
vallen ging het echter oorspronke
lijk met om verhalen die speciaal 
voor kinderen bestemd waren. 
En waar gaan sproolqes over? Dat 
kan van alles zijn. Vaak gaathet 
over leven en dood, of over het le
ven op aarde in tegenstelling tot 
het leven in het hiernamaals. Er 
komen de wonderlijkste figuren in 
voor: reuzen (afbeelding 6), dwer
gen (afbeelding 7) en feeèn. (af
beelding 8). Maar ook heksen (af
beelding g), tovenaars (afbeelding 

10) en draken (afbeelding 11) kun
nen er een rol in spelen. Soms ko
men er toverkrachtige voorwerpen 
of stoffen in voor, zoals bloed, 
haar of speeksel. Denk maar eens 
aan het sprookje 'De ganzenhoed-
ster' (afbeelding 12), waarin drie 
bloeddruppels zo'n belangrijke 
rol spelen. Vaak hebben dieren in 
sprookjes onze sympathie, zoals 
in 'De Bremer Stadsmuzikanten', 
maar het tegenovergestelde komt 
even vaak voor: denk maar aan 'De 
Wolfen de zeven geitjes' (afbeel
ding 14). Strafen beloning kun
nen een belangrijke rol spelen, zo
als in 'Vrouw Holle' (afbeelding 
15), of betovering en verlossing, 
bijvoorbeeld in 'De Kikkerkoning' 
(afbeelding 16). 
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18 en 19 mei 2001: kom ook met uw jeugdafdeling naar 
de Dag van de Jeugdfilatelie in Alphen aan den Rijn 
Alle jeugdafdelingen in Nederland 
- of ze nu wel of niet zijn aangeslo
ten bij Jeugdfilatelie Nederland -
zijn van harte uitgenodigd voor 
een bezoek aan de Dag van de 
Jeugdfilatelie 2001. Dit evenement 
wordt op 18 en 19 mei gehouden 
in Alphen aan de Rijn. Er is heel 
veel te doen. We noemen een aan
tal activiteiten. 

Natuurlijk is er een tentoonstel
ling voor de jeugd. Er zijn drie mo
gelijkheden om mee te doen: deel
nemen aan de wedstrijdtentoon-
stelhng, meedoen zonder beoor
deling maar wel een gesprek met 
de jury en tot slot gewoon deelne
men omdat het leuk is om mee te 
doen. De wedstrijdtentoonstelling 
wordt gejureerd door het Bondsju-

ryteam voordejeugdklasse; dat 
gebeurt volgens de internationale 
reglementen. Het thema van de 
tentoonstelling is 'hulpdiensten'. 
Jongelui worden van harte uitge
nodigd om een verzameling te 
maken over de brandweer, Pieter-
buren of andere hulpdiensten. Tij
dens de Dag van de Jeugdfilatelie 
zullen demonstraties worden ge

geven door de politie, de brand
weer en andere hulpdiensten uit 
Alphen aan de Rijn. 
Andere activiteiten zijn de achtste 
Filamarathon die wordt gehouden 
met opdrachten die in De Post
hoorn worden verstrekt; Filagram, 
de kwis tussen de jeugdclubs; rui
len; de postzegelhoek; een ten
toonstellingsenvelop; het post
kantoor en nog veel meer. Infor
matie: P. van der Poel, Zonneweg 
14, 2402 BE Alphen aan de Rijn, 
0172-421332. 
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Bijna alle sprookjes lopen goed af 
 neem Doornroosje (afbeelding 
17)  maar in de heel oude sprook
jes was dat beslist niet altijd zo. 
Veel geleerden hebben in de loop 
der tijd onderzoek gedaan naar de 
ouderdom van de sprookjes en 
sommigen van hen denken dat de 
bijbelse verhalen wel eens de oud
ste sprookjes zouden kunnen zijn. 
En er komen in de bijbel inder
daad sterk sprookjesachtige ver
halen voor. Je zou bijvoorbeeld 
kunnen denken aan het verhaal 
van koning Salomo, die als rechter 
de opdracht kreeg uit te zoeken 
wie de echte moeder was van een 
pasgeboren baby en daar wel op 
een wel heel merkwaardige ma
nier in wist te slagen (afbeelding 

18). Maar je zou ook kunnen den
ken aan het verhaal van de dappere 
herdersjongen David, die de reus 
Goliath wist te doden (afbeelding 
19). 
Sommige verhalen uit de Klassie
ke Oudheid doen ook wel denken 
aan de sprookjes die wij nu ken
nen. Zo kunnen de geweldige da
den van de Griekse held Herakles 
(afbeelding 20) ons doen denken 
aan vergelijkbare sprookjes (bij
voorbeeld het sprookje waarin een 
gevecht voorkomt tussen een 
draak en een dwerg, 'IJzeren 
Hans' (afbeeldmg 21). Ook de in
houd van bepaalde middeleeuwse 
verhalen vinden we soms nog in 
sprookjes terug. Het oude verhaal 
van Siegfried (afbeelding 22), die 

zowel een draak als een dwerg 
moet verslaan, heeft blijkbaar veel 
indruk op de sprookjesvertellers 
gemaakt (afbeelding 23). 
Er was al even sprake van sprook
jesverzamelaars. De Fransman 
Perraultwas zo iemand. De 
sprookjes uit zijn bekende bundel 
'Sprookjes van Moeder de Gans' 
zijn doorgaans wat minder ro
mantischfantastisch dan die van 
Duitse verzamelaars. Zo'n Duitse 
verzamelaar was bijvoorbeeld 
J.K.A. Musaus, maar zijn sprook
jes worden tegenwoordig niet zo 
veel meer gelezen, misschien met 
uitzondering van 'De visser en zijn 
vrouw' (afbeelding 24). De al eer
der genoemde en overbekende ge
broeders Grimm zijn wel de be

kendste verzamelaars. Hun bun
del heet 'Kinder en huisproolqes'. 
Behalve het verzamelen van 
sprookjes hebben deze broers er 
ook veel wetenswaardigs over ge
schreven. In de nalatenschap van 
de Duitse dichter Brentano (af
beelding 25) trof men vroeg m de 
twintigste eeuw de sprookjes van 
de gebroeders Grimm aan. In 
1927 zijn ze toen voor het eerst uit
gegeven. Deze Brentano heeft ove
rigens ook zelf sprookjes geschre
ven, maar dat waren wel kunst
sprookjes. 
Wie graag sprookjes leest kan dus 
zijn hart ophalen. Natuurlijk valt 
er over sprookjes nog veel meer te 
vertellen, maar dat bewaren we 
maar voor een volgende keer. 
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Volwassenen geloven 
ook in sprookjes! 
In het jaar 2004 bestaat de stich
ting Jeugdfilatehe Nederland 
(JFN) vijftig jaar. JFN organiseert 
dan een groot 'sprookjesfeest' in 
De Efteling m Kaatsheuvel. Er zal 
worden geprobeerd om samen 
dat wil zeggen volwassenen zowel 
als jeugdige verzamelaars  daar 
een blits feest te vieren. 
We vragen daarom ook aan de vol

wassen lezers van deze pagina of 
ze verzamelingen willen maken 
over sprookjes. U doet toch ook 
mee? Misschien halen we samen 
het Guinness Book of Records door de 
tentoonstelling te houden waarop 
de meeste sprookjesverzamelin
gen te zien zijn! 
Als u nu al iets wilt laten zien over 
uw verzameling over sprookjes 
kunt u contact opnemen met de 
heerE.W. Boelens, Redactie De 
Posthoorn, Warmeerweg49,7815 
HB Emmen. 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het maartnummer 2000 
(verschijnt begin maart) 
moeten uiterlijk op i februari 
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. 

TiNTOONSTElLINGIN 
EN MANIFESTATIES 
• 8 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 Bnefmarkentagc In
ternational en de jeugdwed
strijd Meine Briefmarken. Mes
sehalle bij de Funkturm. Ope
ningstijden: op 8, 9 en 10 fe
bruari van 10 tot 18 uur en op 
II februari van lo 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 
iDiDiü.brieJrnarkenmesse.de. 
• 17 en 18 maart: 
Heemstede. goJaarOhuZ, 
propagandatentoonstelling 
ter gelegenheid van het ne
gentigjarig bestaan van de 
Haarlemse Filatelistische 
Vereniging 'Op Hoop van Ze
gels'. Sportcentrum Groe
nendaal, Sportparklaan 16. 
Ca. 100 kaders; postzegel
beurs; handelarenstands. 
Openingstijden: op zaterdag 
11/3 van II tot 17 uur en op 
zondag 12/3 van 10 tot 16 uur. 
Inlichtingen: J.M. van Putten, 
Zomervaart i66zw, 2033 DD 
Haarlem, telefoon 023
5350178. 
• 24 en 25 maart: 
Beek. AstaPhil, tentoonstel

— ling ter gelegenheid van het 
o zeventigjarig bestaan van 
■̂  postzegelvereniging 'De Phi
— latelist'. Asta Cultuurcen
«t trum. Markt 6. Ca. 100 ka
= ders. Openingstijden onbe
^ kend. Inlichtingen: H. Web
^ ers, Mergelakker 51, 6181 JE 
^ Elsloo, telefoon 046

B 4372897
2 I april31 oktober: 
— Cyberspace. Filatelistische 
° propagandatentoonstelling 

ê . op Internet, georganiseerd 
I J door de Postzegelvereniging 
* Haarlemmermeer, 's Werelds 

eerste postzegeltentoonstel
ling op Internet: een halfjaar 
lang, 24 uur per dag, 7 dagen 
in de week. Informatie: 
iKUJUJ.pliilaned.n! of Piet Dees, 

email deesu)sfa@u)xs.nl, tele
foon 0235623858. 
• 7 en 8 april: 
Noordwijk. Spaccphil 2001, 
Ruimtevaartfilateliepropa
gandatentoonstelling, geor
ganiseerd door de ESTEC Phi
lotely Club en de Ruimtevaart 
Filatelie Club Nederland ter 
gelegenheid van het 30jarig 
bestaan van eerstgenoemde, 
en het 25jarig bestaan van 
laatstgenoemde vereniging. 
Gebouw Escape, ESTEC. Ca. 
120 kaders. Inlichtingen: Se
cretariaat Spacephil 2001, Lu
pine 30, 2211MJ Noordwij
kerhout, telefoon 0252

372655
• 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 9 tot 17 uur. 
Inschrijving sluit op 1 januari 
2001. Inlichtingen: N. van der 
Lee, Arkelstein 12, 6714 AW 
Ede of per email: N.uander. 
Lee(g)hccnet.nl. 
• 9 t/m 15 juni: 
Brussel (België). Bellica 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
nimenstraat2, Biooo Brus
sel (België). 
• 26 ,27 en 28 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2001, pro
pagandatentoonstelling, ge
organiseerd door de Neder
landsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars 
NVPV. Americahal. Ca. 200 
kaders. Inlichtingen: L.L. 
Louwerse, Koningin Wilhel
minastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk. 
• 16 t/m 21 oktober: 
Kopenhagen (Denemarken). 
Hajhia 01, internationale 
postzegeltentoonstelling 
door de Deense Bond, in sa
menwerking met Post Dan
mark en de Deense handela
renorganisatie. Thema: Buil
ding bridges betujeen people. Bel
Ia Center. Inzendingen in 
drie klassen: traditioneel, 
thematisch en Open Klasse. 
Inlichtingen: Hafnia 01, Sirg
raesvej 134, DK2770 Kastrup 
(Denemarken). 

• 3 , 4 en 5 mei: 
Leek. Noordphila 2002 en Bird
pex 4. Nienoordcollege, Wae
zenburglaan 51, g.3016.30 
uur. Inlichtingen: telefoon 
0505034550 (na ig uur). 
• 8 t/m II mei: 
Vaduz (Liechtenstein). 

i LIBAo2, multilaterale ten
! toonstelling, georganiseerd 

door het Liechtensteiner Philate
listenVerband in samenwer
king met het Verband Schiueize

I rischer PhilatelistenVereine. 
I 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 IN 
HANDELSBEURZEN 
• 13 januari 2001: 
Dieren. NFVSkandmavie. 
Theothorne, Callunaplein 77, 
1016. Telefoon 020
6329018. 
Dronten. De Open Hof, 
13.3016.30. Telefoon 0321

' 314305
* Hilversum. De Koepel, Kapit

telweg 3g9a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Hoofddorp. De Jeugd van Gi
steren, Beemsterstraat 4,10
16. Telefoon 0235613929 

i (na 20 uur). 
I MaassluisWest. De Ko
I ningshof, Uiverlaan 20,12

16. Telefoon 0105916747. 
Steenwijk. De Beitel, 1016. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 

, Sartreweg, g.3017. Telefoon 
' 0302886891. 
; Zeist. CC ZeistKerckebosch, 

Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
• 14 januari: 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 

I 34,10.3013. Telefoon 0411

< 673775
Deurne. ' t Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.3012.30. Telefoon 
04g36gi428. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11

■I 16. Telefoon 0306oiigi8. 
( Nieuwegein. Het Veerhuis, 
' Nijenmonde 4,1016. Tele

foon 0306o63g44. 
Utrecht. Internationale Verza
melmarlrt. Grote Veemarkthal, 
Sartreweg, g.3017. Telefoon 

I 0302886891. 
1 Wijchen. Sterrebos, Kasteel

laan 46,1013. Telefoon 
0246413608. 
• 20 januari 2001: 

, Aalsmeer. De Schakel, Cycla
I menstraat 70,1016. Tele
i foon 0297325158. 

Barneveld. Veluwehal, Nieu
we Markt 6,1016. Telefoon 
0342412915. 

I Delfzijl. Aquariora, 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. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1115. Telefoon 
0297289322. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 
• 21 januari: 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 

Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475
486144. 
Hengelo. De Waarbeek, 
Twekkelerweg327,1016. 
Telefoon 0306o63g44. 
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. 
Enschede. Het Lindenhof, 
Van Leeuwenhoekstraat 215, 
1016. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerlcweg 21,1216. Telefoon 
0306011918. 
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, 
Ejjnlaan gi, 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. 
Helmond. De Kamenij, Je
roen Boschstraat 19,1015. 
Telefoon 0492538224. 
• 3 februari 2001: 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Lisse. ' tPoelhuys, Vivaldis
traat4,1016. Telefoon 0252
411406. 
Meppel. Nijmeijer, Markt
straat 43, 1016. Telefoon 
0528275629 (na 20 uur). 
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 
04g369i428. 
Harmeien. H.I. Gebouw, 
Willem Alexanderlaan i, 11
16. Telefoon 0306oiigi8. 
Heemskerk. De Jansheeren, 
Kerkweg47,1017. Telefoon 
0251241075. 
Rotterdam. Groothandelsge
bouw, Stationsplein 45,10
16. Telefoon 0306o63g44. 
Schijndel. De Vink, Hoeven
braaksestraat, 9.3012.30. 
Telefoon 0735498049. 
Venlo. De Koel, Kaldenker
kerweg 182b, 1013. Telefoon 

0773517700
• 7 februari: 
NoordwijkBinnen. De Wie
ken, Wassenaarsestraat, 
13.3017. Telefoon 0252
212080. 
• 8 februari: 
Berlijn. Messehalle am Funk
turm, tijden onbekend. 
• 9 februari: 
Berlijn. Messehalle am Funk
turm, tijden onbekend. 
• 10 februari 2001: 
Berlijn. Messehalle am Funk
turm, tijden onbekend. 
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. 
Oosterwolde. De Miente, 
Snelhngerdijk3g, 1017. Te
lefoon 0516441646. 
Steenwijk. De Beitel, 1016. 
Zeist. CC ZeistKerckebosch, 
Graaf Adolflaan 4,1016. Te
lefoon 0725337739. 
• II februari: 
Amsterdam. Ondernemers
college, Jan Tooropstraat 99, 
1016. Telefoon 030
6063944. 
Berlijn. Messehalle am Funk
turm, tijden onbekend. 
Boxtel. Bellevue, Bosscheweg 
34,10.3013. Telefoon 0411

673775
Deurne. 't Trefpunt, Heuvel
straat 8, 9.3012.30. Telefoon 
0493691428. 
Wijchen. Sterrebos, Kasteel
laan 46,1016. Telefoon 
0246414855. 
Wijk bij Duurstede. Feuniks, 
Walplantsoen 14,1116. Tele
foon 0343573649. 
IJmuiden. De Spil, Frans 
Halsstraat 29,1016. Tele
foon 0255522310. 
• 17 februari 2001: 
Aalsmeer. De Schakel, Cycla
menstraat70,1016. Tele
foon 0297325158. 
Geldermalsen. Filatelistische 
contactgroep Islamitische Wereld. 
De Gentel, Genteldijk 34, 
9.3015. Telefoon 055
3667769. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 3993, 1317. Telefoon 
0365304354. 
Mijdrecht. Dr. J. van der 
Haarlaan 6,1115. Telefoon 
0297289322. 
Waalwijk. Het Nieuwe Lido, 
Vijverlaan 10,1016. Telefoon 
0306063944. 
Woudenberg. De Camp, De 
Bosrand 15,1317. Telefoon 
0332864487. 
Zwartsluis. Vrede, 1016. Te
lefoon 0384771726. 
• 18 februari: 
Castricum. Clusius College, 
Oranjelaan 2a, 1016. Tele
foon 0251655778. 
Culemborg. Vrijstadhal, Hy
manslaan 881,1116. Tele
foon 0306011918. 
Echt. Williebar, Houtstraat 
7,1115. Telefoon 0475

486144. 
Grave. De Westhoek, Dr. 
Wierstraat (naast Sportpark), 



13.30-16.30. Telefoon 0486-
474197-
Nijmegen. Dukenburg, Me-
ijhorst 70-39,10-16. Telefoon 
024-6414855. 
Veghel-Zuid. De Golfstroom, 
Van Diemenstraat ia, 9.30-
12.30. Telefoon 0413-
367786. 
• 24 februari: 
Bodegraven. Het Anker, Pas
torieplein 2,10-17. Telefoon 
0172-613475. 
Brielle. Zalencentrum, Lan-
gestraat76,13.30-16.30. Te
lefoon 0181-415640. 
Hilversum. De Koepel, Kapit
telweg 399a, 13-17. Telefoon 
036-5304354. 
Maarssen. Het Trefpunt, 
Kerkweg 21,12-16. Telefoon 
030-6011918. 
Noordwijk. Het Bollenbad, 
Nieuwe Zeeweg 65,10-17. Te
lefoon 0252-212080. 
Ruurlo. Filofestiual. De Luifel, 
Dorpsstraat 11,10-17. Tele
foon 0545-272543. 
Zwolle. Jubal, Geert Grote
straat 1,10-16. Telefoon 038-
4216493. 
• 25 februari: 
Diemen. De Schakel, Burge
meester de Kievitstraat 75, 
io-i6. Telefoon 020-
6932064. 
Eindhoven. De Tongelreep, 
A. Coolenlaan 5,10-16. Tele
foon 030-6063944. 
Ruurlo. Filofestiual. De Luifel, 
Dorpsstraat II, 10-17. Tele
foon 0545-272543. 

POSTZiGELVEILINGEN 

• 9 enio februari: 
's-Hertogenbosch. Van Lok-

ven Postzegelveilingen, Bui-
tenhaven 5,5211 TP 's-Herto
genbosch, telefoon 073-
6122033. 
• 3 maart: 
Deventer. Mondial Postze
gelveilingen, Brinkgrever-
weg 13, 7413 AA Deventer, 
telefoon 0570-631224. 
• 23 en 24 maart 2001: 
Malmö (Zweden). Prc-Hof-
niaueiling. Postiljonen AB, 
P.O. Box 4118,5-20312 
Malmö (Zweden). 

NIEUWE EMISSIES 

Nederland 

26 januari: 
Honderi]aarKNNV. 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 van herkomst. Velletje van 
tien zegels 'in lijn' met de 
Boekenweek (thema 'Land 
van herkomst - tussen twee 
culturen'). Tien verschillende 
zegels van 80 cent. 
14 maart: 
Rotterdam Culturele Hoo/dstad 
2001. Speciale priorityzegel 
van iio cent. 
3 april: 
Vrijuiilh^crsujcrk. Emissie ter 
gelegenheid van het Jaar van 
de Vrijwilliger. Blokje met 
twee zegels van 80 cent. 
3 april: 
Max Euwe. Eerbetoon aan Ne
derlands enige wereldkam
pioen schaken. Twee zegels 

van 80 cent. 
24 april: 
Zomerzeäels. 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 eeuw. 
Emissie, gewijd aan de kunst 
in het laatste decennium van 
de negentiende eeuw. Velletje 
met tien verschillende post
zegels van 80 cent. 
2 juli: 
Eurozcflcis. 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: 
Honderduijjtig jaar Nederlandse 
postzegels. Emissie ter promo
tie van Amphilex 2002 enter 
herdenking van het honderd-
vijftigjarig bestaan van de Ne
derlandse postzegels. Blokje 
met twee zegels. 
Oktober: 
Eeuwfeest KVGO. 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 van 

de kortingzegels zijn nog on
bekend. 

Aruba 

31 januari: 
Standaardzcgels (III). Afbeel
dingen van huisdieren. Waar
den: 5, 30, 50 en 200 cent. 
26 maart: 
Cultuerelc zegels. Veertig jaar 
Mascaruba. Waarden: 60 en 
150 cent. 
31 mei: 
Klassieke auto's. Waarden: 25, 
40, 70 en 75 cent. 
6 augustus: 
Standoordzegels (IV). Schelpen, 
lemen huis, bergkristal, 
goudsmelterij. Waarden 15, 
35,100 en 250 cent. 
g oktober: 
Wereldpostunie. Samenspraak 
tussen beschavingen. Waarde 
175 cent. 
31 oktober: 
Kinderzegels. Jaar van de vrij
willigers. Waarden 40+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 uur, za
terdag, zondag en feestdagen 
12-17 "Uf; 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. 

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

Tijdelijke cxposrties: 
• 'Een kleintje kunst'. De 
vormgeving van de Neder
landse postzegel. Met o.a. 
een speciale diapresentatie 
over het ontwerpproces, een 
computerprogramma voor 
kinderen en ontwerpen van 
nooit uitgegeven postzegels. 
• 'Vogels onder de loep', een 
thema-verzameling postze
gels en poststukken. Met 
postzegels, eerstedagenve-
loppen, maximumkaarten, 
luchtpost en ontwerpen/ 
proeven met het thema vo
gels. 

Studiezalen 
Om de week is er op donder
dag gelegenheid 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, ook op 
afspraak, op donderdagen tij
dens de openingsuren van 
het museum terecht. Tele
foon: 070-3307572. 

de Eerste Schriftelijke Postzegelveiling Apeldoorn "ESPA" 
Postbus 409 7300 AK Apeldoorn 055-3603413 Fax: 055-5763149 

e-mailadres: ïnl'oi'aiü^pstïSiimgM 
Een Postzegelveiling speciaal voor internet opgezet, bezoek onze website: 

WWW.espa-veiling.nl 
Data elektronische veiling: | g | | | | | | | | | | | | | | | | | ^.^ veilen losse zegels, series en 
22-01 tot 05-02-2001 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B postwaardestukken van O.a.; 
19-02 tot 05-03-2001 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Nederland-Duitsland-België-
Catalogusveiling ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ^ B Frankrijk en Zwitserland. 
Maart 2001 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t •^[j veilen geen dozen en partijen. 

NEDERLAND POSTFRIS 
30% Catalogus 

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

Tolhuizen, Folkingestr. 35, gyTiJT Groninger) 
Fax en Tel. 050 - 3131577 

www.de beste.nl/tolhuizer} 

P O S T Z E G E L - EN PARTIJENHANDEL 

VAN VLIIT 
Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop van partijen postzegels welke 
voorbestemd zijn voor diverse veilingen In binnen- en buitenland. Deze 
"kavels", zoals (deel-)verzannelingen, stokboeken, dozen, snuffel-partij-
en etc. bieden wij onze gestaag groeiende klantenkring eerst te koop 
aan. Met ons aanbod van meer dan 500 partijen zijn wij de grootste op 
dit gebied in Nederland. Mede door een hoge omzetsnelheid en lage 
kosten zijn wij in staat maandelijks honderden nieuwe partijen aan te 
bieden tegen zeer scherpe prijzen. Uiteraard koopt u bij ons zonder 
enig risico. Heeft u interesse in ons aanbod, vraag dan vriiblijvend onze 
maandelijkse voorroodlijst aan, of breng een bezoek aan: 
PZH Fa. Van VLIET Geopend woe.-vr. 11.00-17.00 /ï̂ '-fWs« 
Molecatenlaan 16 b zat. 11.00-16.00 
7339 LM UGCHELEN (Apeldoorn) 
Tel. 055-5416108 of fax 055-5340375 Email WVLIETUG@WXS.NL 
Website: wv/w.pzh-vanvliet.nl 

http://ww.muscom.nl
http://WWW.espa-veiling.nl
http://www.de
http://beste.nl/tolhuizer%7d
mailto:WVLIETUG@WXS.NL


SAMENSTELLING: 
H.W. VAN DER VLIST AIEP, ASSENDELFT 

lO.STEMPELVERVALSrNGEN 
[AFLEVERING 3: ZELFBEDACHTE STEMPELS] 

Vervalsers bedenken 
soms stempels die nooit 
liebben bestaan. Deze 
'nieuwe' stempels wor

den dan als iets heel spe

ciaals op de markt ge

bracht. 
Auteurs van stempelboe

ken publiceren soms 
stempels die ze hebben 
gezien op postzegels of 
poststukken die door een 
vervalser zijn gecreëerd. 
Vele jaren later komt men 
er dan soms achter dat 
een bepaald stempel 
nooit heeft kunnen be

staan. Helaas hebben een 
of meer verzamelaars in 
de tussentijd veel geld 
uitgegeven voor zo'n 'bij

zonderheid'. De in deze 
aflevering getoonde 
voorbeelden zijn overi

gens niet allemaal eerder 
gepubliceerd. 
Op de zogenoemde le

gioenzegels en legioen

blokken van Nederland 
treffen we soms het 
stempel Amsterdam '' 1945 
■^20X15 aan of ook wel 
het stempel Rotterdam 
met verder dezelfde tekst 
(ajbeeldin^ 3g). Over deze 
stempels is al eerder ge

publiceerd. 
Verder komt u op dezelf

de zegels en blokken ook 
het stempel 'sGravenhage 
58 150143 te^en, waarbij 
men voor het datumblok 

een lettertype heeft geno

men dat nooit voor stem

pels is gebruikt. Los 
daarvan: in 1943 werd het 
stempeltype Numerqfa 
nog niet toegepast (ajfbeel

dinflen40 en 41). 
Dat Arthur Maury (1844

1907), één van de oudste 
en bekendste Franse 
postzegelhandelaren, al 
aan het eind van de ne

gentiende eeuw vervalste 
stempels liet maken en 
gebruikte, zal weinig ver

zamelaars bekend zijn. 
De afgebeelde Ballon 
Monte'brief is afgestem

peld met een vals klein

cijferstempel en ook een 
vals groot ronddatum

stempel. U ziet het: ook 
toen, of misschiein moe

ten we zeggenjuist toen, 

werden complete verval

singen gemaakt (ajlieel

dinfl42). 
Bekend zijn de halverin

gen van Curasao van het 
type Vürtheim. Omdat er 
op Curasao een tekort 
aan zegels was werden 
deze halveringen 'ge

maakt ' . Het is daarbij wel 
opvallend dat je er zoveel 
ziet zonder dat ze echt 
postaal op een brief ge

bruikt zijn. 
Halveringen zijn altijd 
een geliefkoosd object 
voor vervalsers geweest. 
Er is over dit onderwerp 
dan ook al veel gepubli

ceerd. Het is ook niet zo 
moeilijk om van goedko

pe zegels  zoals de Vürt

heimzegels van Curasao 
halveringen te maken. 

Sommige vervalsingen 
zijn snel herkenbaar, bij

voorbeeld de halveringen 
die zijn ontwaard met het 
stempel waarin het het 
woord Curasao als 
Curacao wordt geschre

ven, dus zonder cedille 
(ajbeelding 43). Er bestaan 
ook vervalsingen met 
slechtere stempelafdruk

ken (a_fbeeldm5 44). 
Onlangs werd een aantal 
Franse zegels aangebo

den met een vervalst OR

stempel (OR=Oblite'ration 
Rurale). Het stempel was 
'afgeslagen' in blauw {af

beelding 45). Of de Neder

landse eigenaar zelf deze 
valse afstempeling heeft 
gemaakt is niet meer te 
achterhalen; hij is inmid

dels overleden. 

Afbeelding 59  Legioenblokken en zegels met uerualst stempel Amster
dam 4 en Rotterdam 4 

PAR BALLON 
MONTE 

^•m^. 

edik nÈm 

ZSGEL ü lTGtCtVgM 
VAN MÉT 

RzteumcsfOHDS 
N 1942 

Links: qfbeclding 42  Ballon 
Mont̂ brief met door Maury ver
valst petit chijjrestempcl 8 en ca
chet a date Pans R Miltoni870 

Boven ajbeelding 43gehalveer
de 2 centCurajao (NVPH num
mer 71}, vroege vervalste a/stem
pehng met C zonder cedille. 

Links ajbeeldmg 40  Legioen
blokken met het vervalste stempel 
'sGravenhage58 

Hierboven ajbeeldmg 41  Een 
detailopnamc van het stempel
type Numerqfa met ajivijkend 
cijfertype 

/ 

Ä 
Ä 

» i ,  » i 'II, 

' \\A 
>»1 ..»w^ 

4 

1 
V 

5 = 

> 

'S5 
L: 
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Boven afbeelding 44  gehalveer
de 2V2 centCuragao (NVPH 72), 
moderner vals stempel, te vroege 
datum, verkeerde lettervorm 

Links ajbeclding 45  op de Im
kerzegel is het vervalste ORst«m
pcl in blauu) aangebracht, de 
rechterzegel is voorzien van de ech
te ORqfstcmpeling. 

Rechts, afbeelding 46 Jantasie
stcmpel 'DIRKSHORN', dit voor
beeld IS afkomstig uit dejalsifica

tenvcrzamelmg van de Rotter
damsche PhilatelistenVereeni

ging (RPhV) 

&^ 

EOWJAARSKAART. 
.î * 

i^^ 



Een ander voorbeeld uit 
de falsificatenverzame
ling van de Rotterdam
sche PhilatelistenVeree
niging (RPhV) is liet 
langstempel DIRKSHORN, 
een fantasieproduct (qf
hedding 46). 
Gemeenten, bepaalde 
overheidsdiensten en 
sommige (sport)vereni
gingen hebben een eigen 
stempel waarmee ze de 
in en uitgaande corres
pondentie merken. Ook 
dit soort stempels zien 
we wel op zegels afge
drukt, vooral als de fran
keerperiode van de des
betreffende zegels is ver
streken (afbeelding 47). 
Complete brieven of 
briefstukken met postze
gels, soms met en soms 
zonder opdruk, worden 
gemaakt met fantasie
stempels die er op moe
ten lijken. 
De afgebeelde Feldpost 

briefis voorzien van een 
zegel met de beroemde of 
liever: 'beruchte' Ruhrkes
sel Feldpostopdruk. 
De blauwzwarte stempel
inkt voor het Feldpost
stempel is dezelfde als de 
inkt die werd gebruikt 
voor de opdruk. De 
schrijfmkt, die werd ge
bruikt voor de adresse
ring en voor het vermel
den van de afzender, is 
van 'naoorlogse kwali
teit'. Het voor de brief
omslag gebruikte sul
faatkraft  een soort pak
papier  is eveneens van 
na de oorlog (afbeeldingen 
48 en 49). Uiteraard is 
het geheel vals. 
De Duitse briefkaart met 
aanbiedingen van een 
Berlijnse postzegelhan
delaar werd naderhand 
versierd met de nodige 
stempels. De kaart werd 
verzonden als drukwerk. 
Het langstempel PortopJ

DIALEZINGEN OVER VERVALSINGEN 
Verenigingen die belangstelling hebben voor een 
dialezing over vervalsingen kunnen dat de redactie 
(Klipper 2,1276 BP Huizen) laten weten. Uw brief 
gaat naar de schrijver van deze rubriek, die daarna 
rechtstreeks contact met u zal opnemen. 

lichtige Dienstsache en het 
kaststempel Mit Flugpost 
Franl<furta.JVl. Berlin W5o 
zijn vals; ze werden beide 
later geplaatst. Het lucht
postvignet is van veel la
tere datum dan de oor
spronkelijke Stempelda
tum. De adreswijziging is 
niet authentiek en moet 
de vervalste stempels 
'waarmerken'. Het ge
heel werd verkocht als 
'interessant object' 
(ajbeelding 50). 
R.E.P. Maier (zie het eer
ste deel van het onder
werp 'Stempelvervalsin
gen') heeft verscheidene 
stempels bedacht en ge

maakt die nooit hebben 
bestaan. Een gedeelte van 
de stempels uit het Maier
archief is inmiddels 
onderzocht, gerubri
ceerd, beschreven en op
geslagen in de computer 
van het Museum voor 
Communicatie (voorheen 
PTT Museum) te Den 
Haag. Behalve een voor
beeld van een nietbe
staand stempel wil ik u 
ook andere maaksels van 
Maier tonen. Omdat de 
volledige publicatie be
treffende zijn werkzaam
heden nog lang niet klaar 
is, worden hier verschil
lende voorbeelden geno

men uit de vele reeksen 
stempels die hij maakte 
en gebruikte. 
HetsSTVOCstempel 
(ajbeelding 51) is een door 
Maier vervalste en bijge
tekende vervalsing. Om
dat hij zowel sjablonen 
als 'stempels' gebruikte 
bestaan er verschillende 
versies van dit stempel. 
De stempels Jaua Post 
Qpce Samarang Dollars/ 
Styuers (record 53, plaats
nummer iic) en Drost At 
Grisseejaua EE IC (record 
117, plaatsnummer 24b) 
zijn beide vals. Veel brie
ven van het Van Nansen
of Van Naesenarchief 
(beide namen zijn ge
schreven en aangetrof
fen) zijn voorzien van 
valse stempels (ajbeelding 
52)
Een andere voorbeeld is 
de brief naar Amsterdam 
die Maier heeft voorzien 
van het zogenoemde 

Boven: ajbeelding 47  Zegelpaartje in het type Lebcau, ontwaard met 
een metpostaal bestaand stempel 'SCHIEDAM'. 

Rechts: afbeelding 48  vervolsing uan een Feldpostbriefomslag; dezegel 
IS voorzien van de vervalste 'Ruhrkessel' Feldpostopdruk en ontujaord 

met vervalste FeldpostStempels. 

(Mft^^ 

Boven: ajbeelding 4g  detail
opname van de opdruk en het 
stempel op het als ajbeelding 48. 
getoonde poststuk; voor opdruk en 
stempel werd dczeijde inktsoort 
gebruilrt. 

t l l a t l c ciQ^Uf. T t n n d « f I 
n^V tsê cefahr de* atat«]
I«rto «xtx«. S«l Auf tr«c 1 
IK «tld 1B n u * Toi 
t w t « . I<t i 
U n > l a l t « ! 

:»! 
«dLltfa 
vollaa ] 
C«rl<dit>dM)4^V'tji<rT«U* i s t 
£*lllB.*Bn^%>ti>tvBC célt«B ■•!* 
n«I.l*r« 
kamt. 

sta oh*

n 1 I«rlii> r 13,£ulx«r Str. }9 

Boven: ajbeelding 50  Briefkaart met de vervalste stempels 'Porto
pjlichtigc Dienstsache' en 'Mit Flugpost Frankfurt a.M.  Berling W5 o'; 
het luchtpoststrookje u;erd loter opgeplakt. 

^ ) ) : ^ 'i ^v/^ 

~ i ' ' ^#<^ 
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Boven: ajbeelding 5 2  De tivee stempels op dit briefomslag zijn beide 
vervalst door R.E.P. Maier (zie tekst van het artikel voor een opgave van 
de registratienummers). 

Links: ajbeelding 51  Bnef met 
het vervalste 5 ST VOCstempel; 
het stempel werd vervaardigd door 
Raoul E. P, Maier. 
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Bouen ofbecldma 53Bncfomslag metcendoorR.E P Maier vervalst 
3 Sstempel met leeuwen (Rotterdam) 

Links afbeelding 54Het m delengetamponeerd sjabloon, zoals dat 
u/erd gesneden door R E P Maier 

Rechts ajbceldmg 55  samengesteld stempel, 
gctamponeerd met behulp uan de 

sjabloondelen zoals getoond m afbeelding 54 

3 Stuiuerstempel met 
leeuwen (ojbeelding 53) 
(Korteweg 6.3? en/of 

Geuzendam P44, brief 
nummer 74 uit tiet Maier

archief, Museum voor 

ONBEKENDE VERVALSINGEN GEZOCHT 
Als u vervalsingen bezit die niet eerder zijn afge
beeld, onderzocht of besproken, neem dan contact 
met de auteur; die kan het materiaal onderzoeken 
en eventueel bespreken in de loop van deze serie. 

Communicatie). Dit 
stempel is afl<omstig van 
een sjabloon en het werd 
daarom getamponneerd. 
Hoe dit stempel in ge
deelten is opgebouwd 
toont afbeelding 54 (re
cord 349, plaatsnummer 
89). Het totale, getampon
neerde stempel ziet er 
samengesteld uit als in 

ajbeeldin^ 55. 
Aangezien ik niet de ver
valser ben, weet ik niet 
hoeveel malen Maier dit 
sjabloon, in samenge
stelde vorm, in totaal 
tamponeerde. 
In ieder geval moest hij 
iedere getamponneerde 
'afdruk' bijwerken, wat 
ook op de verschillende 

'afdrukken' op de beken
de brieven te zien is. 
Uit welke archieven alle 
door Maier bewerkte 
brieven komen is nog 
niet geheel bekend. Ze
ker is dat hij bijna alle 
'Weeskamer'archieven 
in NederlandsIndië 
heeft 'gezien' en 'be
werkt'. 

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 

B®ra 
VOOR KLEINE 
ANNONCES 

Een advertentie van 
drie regels kost tien 
gulden; voor elke 
regel meer betaalt u 
vijf gulden. Vermel
ding van naam en 
adres (of naam en te
lefoonnummer) in 
de advertentie is ver
plicht. Plaatsing on
der nummer kost 
acht gulden extra. 

ATTENTIE! 

Kruis hier de ge
wenste rubriek aan: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

Schrijf de tekst uan uu; annonce hierbouen netjes uit. Gebruik per letter, leesteken o/spatie e'en uakje! 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

fio 

^ 5 
ƒ20 

ƒ30 

Ondergetekende 

Naam 

verleent hierbij machtiging aan Brouwer Media 
om het verschuldigde bedrag af te schrijven van 
zijn/haar eigen bank- of gironummer: 

Straat:. 

PCH-Plaats: (handtekening). 

Telefoon: Alleen volledig ingevulde en ondertekende 
bonnen worden door Brouwer iVledia in 

Giro/banknummer: behandehng genomen. Sluitingstermijn: 
minimaal vier weken voor het verschijnen van 

Ten name van: 'Filatelie'. 
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NIJNEEGSE 
POSTZECELVEILINC N.P.V. 

Onze 81ste veiling wordt gehouden op 
27 januari a.s. in liotel Belvoir. 
Ontvangt u onze catalogus nog niet? 
Stuur dan even een bnefkaartje naar N.P.V 
Postbus 40015, 6504 AA Nijmegen 
en u ontvangt hem voor de veilingen in 
2001 gratis thuis. 

Voor de volgende veilingen kan steeds goed 
matenaal ingezonden worden. 

WERELDNIEUWTJESDIENST 
lOx per jaar vervaardigen wij lijsten waann 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 MKed volgens uw landen en/of motiefabonnementen 
MAAR ook kunt u aan de hand van de bestelnummers in deze lijsten al 
die zegels bestellen die u wenst 

Vrijblijvende inlichtingen ontvangt u bij %è4)J} 
PZH 'SCHOMING', Postbus 299, 3770 AG Barneveld ^ ^ 

D.Ot Brouwer Philatelist 
In- en verkoop postzegels Nederland, Engeland en 
Kanaaleilanden 
Ook inkoop frankeergeldig Bel voor de pri|sl 

tel 0511-454261 
fax 0511-454263 

Postbus 76 
9290 AB Kollum 

POSTZEGELHANDEL HET TREFPUNT 

Ierland 
Postfns 
13/15 
17 
18 
38/39 
40/51 
55/57 
58 
59 
60/61 
62/63 
64 
68/70 
71/72 
73/74 
75/76 
77 
78/92 
93/94 
95/96 
97/98 
99/00 
101 
102/03 
104/05 
106/07 
108/09 
110/11 
112 
113/15 
116/17 
118/19 
120/21 
122/23 
124/25 
126/27 
128/29 
130/31 
132/33 
134/35 
136/37 
138/39 
140/41 
142/43 
144/45 
146/47 
148/49 
150/52 
153/54 

ƒ420 
ƒ 18 50 
ƒ 28 50 
ƒ225 
ƒ195 
ƒ 28 50 

275 
ƒ 150 
ƒ 9 50 
ƒ 8 75 
ƒ 2 25 
ƒ510 
ƒ 7 75 
ƒ 1050 
ƒ 850 
ƒ 125 
ƒ190 
ƒ 47 50 
ƒ 2 25 
ƒ 5 
ƒ 150 
ƒ 150 
ƒ 1175 

ƒ 1075 
ƒ 4 25 
ƒ 26 50 
ƒ 3 75 
ƒ 27 50 
ƒ 5850 
ƒ 12 50 
ƒ 2150 
f 15 
ƒ 15 50 
ƒ 10 
ƒ 4150 
ƒ 20 
ƒ 1650 
ƒ 20 
ƒ 825 
ƒ 20 
ƒ 225 
ƒ 1850 
ƒ 7 25 
ƒ 7 25 
ƒ 5 50 

Nummering volgens Yvert el Tellier 

1 155/56 
157/58 
159/60 
161/62 
163/64 
165/66 
167/68 
169/70 
171/72 
173/74 
175/76 
177/84 
m paren 
211/26 
246/49 
in paren 
252/66 
278/79 
300/02 
304/05 
318/23 
487/92 
LP1/7 
Blokken 
1 

2 

h 4 

5 
6 
7 
8 
9/10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
24 
Pon 
1/4 
5/10 
11/14 
15/21 
22/24 

3 
451 
5 75 
2 
7 25 
65) 
7 25 
351 
651 
65 
65 
8 25 

175 
415 

7 25 
14 25 
45 

8 25 
9 75 
4 75 

23 51 
26 51 
2851 

20 
115 
52 
75 
5 75 
65 
65 
5 75 
8 25 
575 
7 25 
4 75 
451 
3 
6 
5 75 
52 
3 
55 
42 

170 
535 
26 5 

5 75 
1150 

25/31 
32/34 
35/45 

ƒ 250 
ƒ 950 
ƒ 8 5 0 

De n el genoemde 
n sind en in 
voorraad 11 et per 
yvtrs 

Liechlenslein 
Postlris 
1/3 ƒ 4 5 0 
ongetand 
40/42 
45/51 
52/59 
61762" 
63/71 
72/74 
75/77 
78/81 
82/89 
90/93 
94/07 
111/13 
114/16 
117 
128 
129 
141/52 
152 
153 
155/57 
158 
159/60 
215/17 
218 
223 
224/26 
228/30 
231 
232/40 
242 
250 
251/62 
263/65 
271 
273/76 
277/80 
281/83 
284/87 

ƒ 9 50 
ƒ 1 5 7 511 
ƒ 4 7 5 
ƒ 2 3 5 ) 
ƒ 3 6 0 
ƒ 1 3 0 
ƒ 47 51 
ƒ155 
ƒ 6 6 0 
ƒ 4 1 5 ) 
ƒ 9 6 0 
ƒ 6 0 0 
ƒ 1 2 5 
ƒ 1 4 0 
ƒ 4 6 5 
ƒ 85 
ƒ 6151 
ƒ 475 
ƒ 1451 
ƒ 551 
ƒ 24 51) 
ƒ 21 S) 
ƒ 35 ' ) 
ƒ 1851 
ƒ 12 51 
ƒ 10 75 
ƒ 14 25 
ƒ 6 
ƒ 425 
ƒ 351 
ƒ 25 
ƒ 1 2 0 
ƒ 25 
ƒ 21 5(1 
ƒ 7651 
ƒ 35 
ƒ 60 
ƒ 39 50 

288/90 
291/93 
294/95 
296/99 
300/03 
308 
309/12 
315/18 
319/21 
322/23 
in paar 
324/26 
327/30 
336/38 
339/41 
342749 
350/52 
355 
356/58 
359/63 
LP 1/6 
7/8 
9/13 
14 
24/33 
34/37 
Blokken 
8 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Dienst 
17/19 
35/44 
45/46 
57/68 
Port 
13/20 
21/28 

ƒ 2450 
f 385) 
ƒ155 
ƒ 39 5) 
ƒ 185) 
ƒ 3 
ƒ 155) 
ƒ 35 
ƒ 155) 
ƒ 275 
ƒ 3 
ƒ 155) 
ƒ 185) 
ƒ 95) 
ƒ 15 
ƒ 215) 
ƒ 115) 
ƒ125 
ƒ 30 
ƒ 115) 
ƒ310 
ƒ310 
ƒ310 
ƒ 65 
ƒ 62 5) 
ƒ 15 

ƒ105 
ƒ 875 
ƒ 375 
ƒ 45) 
ƒ 3 
ƒ 425 
ƒ 45) 
ƒ 5 
ƒ 575 
ƒ 575 

ƒ 70 
ƒ 65) 
ƒ 9 
ƒ 8 75 

ƒ 615) 
ƒ 285) 

a Ie met genoemde 
nrsvanatn 364 
11 clpe yvfrs 

Luxemburg j 
Postfns 
74/85 
95/09 
135/36 
137/39 
146/49 
160/63 
182/86 
192/96 
226/30 
234/38 
239/43 
244/48 
249/50 
252/57 
258 
259/73 
274 
275 
276/81 
294/99 
300/05 
306/11 
324/29 
333 
356/59 
360/66 
377/81 
384/87 
392/97 
402/05 
406/09 
413/24 
425/28 
429/32 
433/38 
439/42 
443/48 
449/52 
453/54 
454 
455/60 
465/70 
471 
472 
473/74 
483 
490/93 
496/99 

430 
36 5 

f 8 5 
15 
22 
15 
15 
12 

335 
75 
80 

105 
395 

115 
215 

915 
115 
35 

925 
155 
475 
20 
35 
25 
1 
12 
25 
1 

40 
115 
245 
335 
23 5 
20 
70 
25 

105 
235 
58 5 
75 
46 5 
15 
47 
35) 

8 
115 
85 

10 1 

506/07 
511/13 
514/16 
518/19 
526/27 
528/30 
531/33 
534/39 

ƒ 3 25 
ƒ 57 50 
ƒ165 
ƒ 4 50 
ƒ 2 25 
ƒ 650 
ƒ 50 

ƒ " 
544/47 ƒ 8 50 
vanaf nr 494 
indien voorradig 
11 ctpe yv frs 
LP 7/15 ƒ 7 25 
16/20 ƒ 77 50 
Blokken 
4 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Port 
8/9 ƒ 16 50 
NL Munten 
Goud 
1875 ƒ10 ƒ150 
1876 ƒ10 ƒ150 
1877 ƒ10 ƒ150 
1879ƒ10 ƒ150 
1889 ƒ10 ƒ155 
1897 ƒ10 ƒ175 
1912 ƒ10 ƒ150 
1917 ƒ10 ƒ150 
Dukaat 

1985 ƒ110 
Engeland 
GenrgeV1931 
Goud 1 pond ƒ210 

Inlichtingen verkrijgbaar bij Kwangodreef 195, 3564 PD Utrecht 
t> t r\ ^ r\ ^ Ä. Tel./Fax 030-2618720 
O.J.C den Oudsten Bank39.47.59.112 

Giro 2162775 

Postzegelveiling A4 
Schriftelijke veiling en 
grote partijenverkoop 

17 februari 2001 
Veiling van collecties, losse nummers en poststukken 
Directe verkoop van ca 400 partijen van f 15 tot f 150 
Kijkgelegenheid 10 00 - 14 00 uur in 
Hotel Schiphol ( naast het brugrestaurant aan de A4 ) 

Vraag de gratis catalogus aan op het onderstaande 
adres of op onze stand nr41 op de Filateliebeurs 

Bestelllisten: 
WIJ leveren zegels van de hele wereld via bestelhjsten Steeds 
wisselend aanbod U kunt deze lijsten aanvragen op het onder
staande adres Vermeld hierbij uw verzamelgebieden 

Arve Collectors bv 
Postbus 6044, 2702 AA Zoetermeer 
Tel./Fax 079-3311218 
E-mail: arve@postzegelstekoop.nl 

iS 

http://www.PostBeeld.com
mailto:arve@postzegelstekoop.nl


i^JFV NEDERLANDSE BOND VAN FILATELISTEN-VERENIGINGEN 
POSTADRES; NBFV, POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11, 3526 AK Utrecht 
®030-28g4290/mx 030-2800128 
Internet: http://www.nbfv.nl 
E-mail: bondsbureau(a)nbfv.nl 

Voorzitter 
T.J. Koek, Stationsplein 4f 
6953 AB Dieren, ©0313-413704 

Secretaris 
P. Daverschot, Nassaulaan 7 
3851XZ Ermelo, ©0341-563540 

Penningmeester 
S. Tuin, Nieuweweg 115, 9649 
AC Muntendam, ©0598-626447 

FIP- en FEPA-zaken/ 
vice-voorzitter 
H. Buitenkamp 
Ds van Petegemstraat 44 
9645 NW Veendam 
©0598-626274 

Juryzaken en Jeugdzaken 
P. Alderliesten 
Van Kijfhoekstraat 63 
3341 SK Hendrik Ido Ambacht 
©078-6812576 

Evenementen 
P. Walraven 
S. Burgerhartsingel 73 
3813 NC Amersfoort 
©033-4806816 

Filatelistische Zaken 
B. Mol, Drossaardslaan 21, 4131 
BD Leerdam, ©0345-613002 

Filatelistische vorming 
F.B. Leijnse, Beslaan 8, 8302 AB 
Emmeloord, ©0527-612658 

Webmaster 
Jan Boon 
e-mail: webmaster(3)nbfv.nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris: 
J.J.M. Pieters 
Stan Kentonstraat 35 
2324 LL Leiden, ©071-5761726 
Materiaalcommissaris; 
Drs. H.C. Stoop 
Van Nouhuysstraat 13 
2024 KT Haarlem 
©023-5262062 

Bondsbibliotheek 
Bibhotfiecans: mevr. P.M. van der 
Meer, Park Arenberg 28, 3731 ES 
De Bilt, ©030-2205348 
Openingstijden: elke eerste en 
derde zaterdagmorgen van de 
maand van 10.30 tot 12.30 uur en 
de daarop volgende woensdagen 
van 10.30 tot 17.30 uur en van 
18.30 tot 20.30 u. 

Coördinator Commissie 
Filatelistische Vorming 
B. Langhorst, Venuslaan 56 
5702 GC Helmond 
©0492-540279 

Bondsdocumentatiecentrum 
Penningmeester: 
J. Vellekoop, Pres. Steynstraat 21 
2312 ZP Leiden, ©071-5134424 

Bondsinformatiebureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

CN Bondskeuringsdienst 
_ Voorzitter: P.F.A. van de Loc 
**= Bergweg43,1217 SB Hilversum 
2 ©035-6245169 
^ fax 035-6233603 
"s. Keurzendingen uitsluitend aan-
"• getekend naar de secretaris: 
ÏÏ A.W.A. Steegh, Postbus 220, 
^ 1180AE Amstelveen, ©023-
► 5384212 (na 20.00 uur) 
■■.J 
;Z Serviceafdeling 
— Directeur: L. van Dijk 

f I Lek 54,1703 KJ Heerhugowaard 
Q Q ©0725711935 

Bestellingen: Bondsbureau 
Postbankrekening 2015960 

Directeur Verzekeringen 
J. Spijker, Verdistraati33 
2324 KC Leiden, ©0715761720 

FIPC0N6RES TIJDENS ESPANA 2000 IN 
MADRID STELT NIEUWE REGLEMENTEN VAST 

Op het FlPcongres in 
Madrid in oictober jl. wer
den, na uitvoerige discus
sies, verschillende veran
deringen in de FlPregle
menten goedgelceurd. 
Ook Nederlandse verza
melaars krijgen met deze 
veranderingen te maken. 
Zo werd het algemene 
tentoonstellingsregle
ment op diverse punten 
gewijzigd en aangevuld 
en werden de reglemen
ten voor de thematische 
filatelie en de jeugd bijna 
geheel vernieuwd. Bij de 
jeugd werd onder meer 
het aantal leeftijdsgroe
pen van 4 teruggebracht 
naar 3. Ook presenteerde 
de Commissie Posthisto
rie een belangrijk docu
ment over de opbouw van 
een posthistorische ver
zameling. Alle nieuwe re
glementen zijn met in
gang van 15 oktober 2000 
van kracht verklaard. 
Het is duidelijk dat voor 
een aantal tentoonstellin

gen waarvan de voorbe
reidingen al in een verge
vorderd stadium zijn, zo
als Bellica 2001 in Brus
sel, niet alle veranderin
gen meer kunnen worden 
doorgevoerd. In het 
Bondstentoonstellings
reglement (versie 2000) 
zijn inmiddels alle wijzi
gingen opgenomen; voor 
Amphilex 2002 gelden de 
nieuwe reglementen. 
Het FlPcongres heeft 
ook bepaald dat op een 
internationale tentoon
stelling het titelblad/plan 

in een van de FlPtalen 
(Engels, Duits, Frans of 
Spaans) moet worden ge
presenteerd. Verder 
wordt aanbevolen dat 
ook de overige bladen 
van de inzending in een 
van deze FlPtalen wor
den gepresenteerd. Dit 
laatste betekent dus geen 
verplichting, maar bij ge
bruik van het Nederlands 
zou een inzender zich 
mogelijk tekort doen, 
omdat niet alle interna
tionale juryleden deze 
taal machtig zijn. 

FlPcon^res: ...lantjezit, maar nuttige bijeenkomsten... 

In de komende maanden 
zal de Juryadviescom
missie van de Bond een 
nadere toelichting op en 
interpretatie van de her
ziene reglementen publi
ceren in Filatelie. Als eer
ste zal aandacht worden 
gegeven aan de algemene 
tentoonstellingsregels en 
vervolgens aan het nieu
we reglementen voor de 
Thematische filatelie, de 
Jeugd en de Posthistorie. 
Tijdens het congres is het 
Bondsbestuur erin ge
slaagd een aantal belang
rijke functies in de FIP
organisatie te verwerven: 
de heer J.D.H, van As 
werd benoemd tot vice
voorzitter van de Com
missie Aerophilatelie, de 
heer C.J.E. Janssen tot 
tweede secretaris van de 
Commissie Jeugd en de 
heer L.M. Goofers tot be
stuurslid van de Commis
sie Posthistorie. Een zeer 
verheugende ontwikke
ling, waardoor Neder
land grote invloed kan 
uitoefenen op allerlei za
ken die voor de verzame
laars van belang zijn. 

VOLLE AGENDA OP 
66E RPCONGRES 

Op zaterdag 14 en zon
dag 15 oktober werd in 
Madrid het tweejaarlijkse 
FlPcongres gehouden, 
waar met een enkele uit
zondering, alle bij de FIP 
aangesloten landen wa
ren vertegenwoordigd. 
Van Bolivia tot Nieuw
Zeeland, van Nepal tot 
Noorwegen, van Peru tot 
Egypte, van Israël tot 
Mongolië, ze waren er al
lemaal. Dat maakte een 
vergadering van zo'n 200 
tot 225 personen. Een 
hele opgave om dat in 
goede banen te leiden. 
Het Congres werd over
schaduwd door ongeval
len als gevolg van het 
zeer slechte weer waar
door  ook op het ten
toonstellingsterrein van 
Espaiïa 2000  drie doden 
te betreuren waren. De 
bijeenkomst begon dan 
ook met het in acht ne
men van een minuut stil
te. Vervolgens werd de 
volle agenda afgewerkt, 
waarbij het volgende als 
relevante informatie kan 
worden gegeven. 
Na de registratie in de 
vroege zaterdagmorgen 
begon om 9 uur het Con

gres. Het zou ons die dag 
tot kwart over zes bezig 
houden. Zondag begon
nen we eveneens om ne
gen uur en werd het Con
gres rond halfeen 's mid
dags officieel gesloten 
door president Knud 
Mohr. Koffiepauzes kent 
men niet in de Zuidelijke 
landen... 
Er stonden talrijke versla
gen van commissies en 
projecten op de agenda. 
Financiën en huishoude
lijke zaken kregen de no
dige aandacht. Tentoon
stellingen in de komende 
jaren met FEPAofFIP
patronage werden toege
licht, waaronder Amphilex 
2002. Er werden nieuwe 
leden toegelaten en ver
volgens werden nieuwe 
statuten behandeld en 
vastgesteld. Hierin is on
der meer de omvang van 
het nieuwe FlPbestuur 
geregeld. Uitvoerig werd 
hierover gediscussieerd 
in het licht van effectivi
teit en kosten. Taaie aan
gelegenheden! 
Van groot belang was de 
behandeling van de Alge
mene Voorschriften voor 
Tentoonstellingen 
(GREX) en voor de Evalu
atie van Tentoonstellin
gen (GREV). In de geda

ne voorstellen is een aan
tal wijzigingen doorge
voerd. Een en ander is ui
teraard van belang voor 
Amphilex 2002. Ook hier 
werd uitermate lang ver
gaderd over deze onder
werpen. Vervolgens werd 
 op verzoek van Frank
rijk gebeurde dat schrif
telijk  gestemd over de 
diverse posities in het be
stuur. 
Zondagmorgen stond in 
het teken van een infor
mele discussie over het 
FIP Aiüards System, de 
World Stamp Championship 
en de Nation's Cup. Op 
zich een zinnige ochtend 
waarbij bleek dat eventu
ele veranderingen in de 
bekroningen van inzen
dingen nog weinig 
draagvlak lijken te heb
ben. Gelet op de moge
lijkheden en de prikkels 
voor het bereiken van 
vooruitgang met een in
gezonden verzameling in 
het huidige bekronings
systeem was de animo 
niet groot om door ver
schralingen in het aantal 
beloningen met name dit 
stimulerende element 
eruit te halen. 
Met betrekking tot de 
beide andere onderwer
pen lijkt het goed op te 

merken dat een en ander 
wel voortgang in de plan
vorming boekt, maar nog 
zeker niet voldragen is. 
Het is op zich positief te 
waarderen wanneer dis
cussies worden gevoerd 
over nieuwe wegen om de 
filatelie te promoten. Fi
nanciering door spon
sors van grote bedragen 
past daar ook in. Mede 
daardoor moeten nieuwe 
impulsen en wegen wor
den gevonden. Het reali
teitsgehalte is echter af
hankelijk van meerdere 
factoren. Opgepast moet 
wel worden dat de mid
delen om het doel van 
promotie te bereiken 
geen doel op zich wor
den. Ook daarvoor is het 
nodig dat onze Bond de 
ontwikkelingen nauwlet
tend volgt en mee blijft 
doen in en buiten deze 
internationale vergade
ringen. Uitwisseling van 
kennis, ervaring en infor
matie blijft steeds een ui
terst nuttige bezigheid, 
vooral tijdens dit soort 
bijeenkomsten. Nuchter, 
verantwoord en toch bij
dragend tot positieve 
ontwikkelingen van de 
Filatelie in de toekomst. 
T.J. Koek 
Voorzitter 

http://www.nbfv.nl
http://bfv.nl


TWINTIG JAAR BONDSBUREAU, IMPRESSIE 
VAN EEN OUD-BONDSSECRETARIS 

De secretaris van een 
plaatselijke postzegelver
eniging bekleedt een 
sleutelpositie; hij of zij 
houdt bestanden bij en 
correspondeert met de le
den, maakt verslagen 
van bijeenkomsten en 
zorgt voor een overzich
telijk archief. Ook voor 
het secretariaat van de 
Bond zijn dit de meest 
belangrijke taken, maar 
er is meer. Het huidige 
Bondssecretariaat heeft 
tegenwoordig een zeer 
omvangrijke taak, zoals 
uit het volgende mag blij
ken. 

Behoefte aan centraal punt 
Toen twintig jaar geleden 
de secretaris van de Bond 
onverwachts overleed, 
ontstond er een pro
bleem. Overdracht van 
actuele werkzaamheden 
was niet mogelijk en de 
toenmalige opvolger nam 
nog dagelijks deel aan 
het arbeidsproces. Er 
ontstond behoefte aan 
een centraal punt waar 
alle informatie altijd en 
voor iedereen meteen be
schikbaar was. De Alge
mene Vergadering gaf 

het Bondsbestuur toe
stemming om een eigen 
kantoor te zoeken, cen
traal in het land en goed 
bereikbaar met openbaar 
vervoer. Begin 1981 werd 
het huidige Bondsbureau 
in Utrecht gehuurd en uit 
eigen middelen van de 
Bond ingericht, waarbij 
vrijwilligers van de ver
eniging Philatelica Afde
ling Utrecht allerlei 
hand- en spandiensten 
verrichtten. De vergade
ringen van het bestuur 
konden nu in eigen 'huis ' 
worden gehouden en 
omdat het bureau een ei
gen keukentje had, kon 
men daar ook de lunch 
gebruiken, waardoor 
kosten konden worden 
bespaard. 

Eerst Thea, toen Sonja 
Om het Bondsbureau op
timaal te kunnen laten 
functioneren, werd een 
medewerkster gezocht 
om het secretariaat tij
dens de kantooruren te 
assisteren. In februari 
1981 kwam mevrouw 
Thea van Scheppingen 
als vaste kracht in dienst 
van het Bondsbestuur en 

Thea uan Scheppingen (Imks) en Sonja uanZoeren (rechts): ...uaste steunpilaren uan het Bondsbureau.. 

vervolgens werd het 
Bondsbureau op i mei 
igSi officieel geopend. 
Meteen werd een begin 
gemaakt met het aanleg
gen van dossiers van elke 
aangesloten vereniging, 
dossiers van tentoonstel
lingen, inkomende en 
uitgaande brieven, enzo
voort. De volgende stap 
was het automatisch ver
werken en opslaan van 
allerlei gegevens en be
gon ook voor het Bonds
bureau het computertijd
perk. Door een goede 
kantoororganisatie. 

OVERZICHT VAN TENTOONSTELLINGEN 
IN HET JAAR 2001 

In het hieronder afge
drukte overzicht vindt u 
de voor dit jaar geplande 
postzegeltentoonstellin
gen. Het overzicht geeft 

de stand van zaken per 25 
november 2000. 
De aflcortingen in het 
overzicht kunnen als 
volgt worden verklaard: 

P= propagandatentoon-
stelling, W = wedstrijd
tentoonstelling (in cate
gorie I, 2 of 3), J = jeugd-
tentoonstelling en GSE = 
Gezamenlijke Stuur
groep Evenementen. 

Datum Tentoonstelling/ Locatie/ Categorie/ 
Contactpersoon Plaats kaders 

17-18 maart 

24-25 maart 

6-7 april 

7-8 april 

20-22 april 

10-12 mei 

19-20 mei 

20 oktober 

19-21 oktober 

27-28 oktober 

3-4 november 

16-17 november 

PV Op hoop van zegels 
J.M. van Putten, Zomervaart 166 zw, 
2033 DD Haariem; tel 023-5350178 
PV De Philatelist 
H. Webers, Mergelakker 51, 6181 JE 
Elsloo; tel 046-4372897 
PV IRIS 
D. Schotting, Erasmusplein 13, 3351 GG 
Papendrecht; tel 078-6151717 
Estec Phil. Club en Ruimtevaart Fil.Ciub 
A. Dickers, Lupine 30, 2211 MJ 
Noordwiikerhout; tel 0252-372655 
GSE met Comité Dag van de Postjege 
Rotterdam 
J.D.H, van As, Dintel 22, 2991 RC 
Barendrecht; tel 0180-614430 
FILA EDE 2001 
N. van der Lee, Arkeistein 12,6714 AW 
Ede; tel 0318-639260 

JFN met NVPV Afd.Alphen a/d Rijn 
K. van Kempen, Zwolsestraat 404, 2587 
VK Den Haaq, tel 070-3514092 
PV ZeeuvKSCh-Vlaanderen 
G.A.F. v.d Bosch, Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen; tel 0115-648618 
GSE met NVPV. Dag van de Postzegel 
L. Louwerse, Kon Wilhelminastr 51, 
2811 TT Reeuwiik; tel 0182-395116 
De Vliegende Hollander. 40' Dag Aerofl. 
J.D.H, van As, Dintel 22, 2991 RC 
Barendrecht; tel 0180-614430 
St. Dag van de Postzegel Amsterdam 
J.C. van der Bijl, Houtrijkstraat 9. 
1165 LL Halfweg; tel 020-4974024 
PV De Globe, Afd. Bameveld 
P. Broekema, Wesselseweg 34, 3771 
PC Bameveld; lel 0342-412915 

Sportcentrum Groenendaal, 
Heemstede 

Asta theater. Beek 

Gebouw De Palm, 
Papendrecht 

Estec-gebouw, Noordwijk 

Ahoy, Rotterdam 
NB: Op 21 april tevens 
Algemene Ledenvergadering 
NBFV in Ahoy 
TESQUA hal. Ede 

/yphen a/d Rijn 

Sporthal De Oude Vaart. 
Terneuzen 

Americahal, Laan van Erica, 
Apeldoorn 

Nationaal Luchtvaartmuseum 
Aviodome, Schiphol 

Veluwehal, Bameveld 

P100 

P100 

P100 

P 
100 

W 1 
500 

W 2 en 3, 
J, 1 kader. 
Open Klasse 
520 
J 

P 
100 

W3, J 
1 kader 

P 
100 

W2,1 kader 
250 

P 
120 

waardoor een goede con
trole op alle activiteiten 
en bijsturing en aanpas
sing aan nieuwe ontwik
kelingen mogelijk was, 
verliep de start van het 
nieuwe Bondstijdperk 
zonder problemen. Om
dat de werkzaamheden 
steeds verder toenamen 
en ook omdat na enkele 
jaren extra vergaderruim
te aan het bureau werd 
toegevoegd, waardoor nu 
ook verenigingen en al
lerlei commissies hun 
bijeenkomsten op het 
Bondsbureau kunnen 
houden, werd een tweede 
medewerkster noodzake
lijk. In 1985 werd me
vrouw Sonja van Zoeren 
aangesteld en sinds die 
tijd zorgen beide dames 
in deeltijdbanen en sa
men met de secretaris 
voor een optimale bezet
ting van het Bondssecre
tariaat. 

Vaste steunpilaren 
Waar houdt het secretari
aat zich nu tegenwoordig 
gewoonlijk mee bezig? 
De leidingvan de dage
lijkse werkzaamheden op 
het bureau is in handen 
van Thea, die daarin 
wordt bijgestaan door 
Sonja. Beide dames vol
gen nauwlettend de vele 
activiteiten binnen de 
Bond en die van het 
Bondsbestuur. Het 
nauwkeurig bijhouden 
van de agenda's van be
stuursleden en landelijke 
gebeurtenissen is daarbij 
maar één van de vele ta
ken. De inkomende post 

uit binnen- en buitenland 
moet elke dag worden 
gesorteerd en gedistribu
eerd naar de verschillen
de bestuursleden, de uit
gaande post moet in de 
verschillende dossiers 
worden opgelegd. Adres
senbestanden van vereni
gingen moeten worden 
bijgehouden. Mededelin
gen aan de verenigingen, 
Bondsbrieven, enz. moe
ten worden gekopieerd 
en de jaarstukken voor de 
Algemene Vergadering 
voor verzending gereed 
gemaakt. Wijzigingen en 
aanvullingen op het 
Bondsvademecum moe
ten regelmatig worden 
verwerkt en aan de ver
enigingen toegezonden. 
Talloze vragen via tele
foon, e-mail en fax vanuit 
de filatelistische wereld 
en daarbuiten worden be
antwoord; vragen over de 
bondsbibliotheek, de 
bondskeuringsdienst, de 
Service afdeling, ten
toonstellingen, maar ook 
over nalatenschappen, de 
PTT Collect Club, en der
gelijke zijn aan de orde 
van de dag. Verzamelaars 
weten steeds beter hoe ze 
het Bondsbureau kunnen 
bereiken en een ant
woord laat meestal niet 
lang op zich wachten. In 
de afgelopen jaren zijn er 
veel wisselingen in het 
bestuur geweest, maar 
onze vaste steunpilaren 
op het Bondsbureau, 
Thea en Sonja, houden 
stand! 

K.E.Verbeek 
Voormalicj Bondssecretaris 

HET BONDSBESTUUR EN DE MEDEWERKSTERS VAN HET 
BONDSBUREAU WENSEN ALLE FILATELISTEN EEN GELUKKIG 

EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR! 



BESTUREN OPGELET: BOND HOUDT ZIJN 
VOORZITTERSVERGADERING OP 20 JANUARI 

Het Bondsbestuur maakt 
de besturen van de ver
enigingen en de regio's 
nogmaals attent op de 
jaarlijkse voorzittersver
gadering, die wordt ge
houden op 

zaterdag 20 januari 2001 
in 'tVeerhuis 
Nijenmonde 4 in 
Nieuwegein-Zuid. 

Op deze vergadering 
worden alle voorzitters 
van de bij de Bond aange
sloten verenigingen en de 

voorzitters van de regio's 
verwacht. De uitnodiging 
en de agenda voor deze 
vergadering werden in
middels aan allen toege
zonden. De voorzitters of 
hun plaatsvervangers 
kunnen zich eventueel 
doen vergezellen van één 
der overige bestuursle
den. Vanaf 10 uur 's mor
gens staan de koffie en 
thee klaar. De vergade
ring begint om 11 uur en 
om ca. 13 uur wordt de 
aanwezigen een lunch 
aangeboden. 

Spott en NBFV. ...sameniucrkin̂  aan̂ ekondydopPostex 2000 , 

BOND GAAT SAMENWERKEN MET 
SPOTT MULTICHANNEL 

Na een aantal besprekin
gen met het bedrijf Spott 
Multichannel hebben de 
voorzitter van de Bond, 
de heerT.J. Koek, en de 
manager Kunst & Verza
melobjecten van Spott, 
mevrouw Diddel Francis
sen, op 20 oktober tij
dens Postex 2000 in Apel
doorn, een intentiever
klaring tot samenwer
king getekend. Doel van 
de samenwerking is om 
postzegelverzamelaars 
extra informatie en mo
gelijkheden te geven bij 
hun hobby. Spott Muiti-
cfiflnnel is een nieuw be

drijf, dat vraag en aanbod 
bij elkaar brengt en een 
deel van zijn werkzaam
heden richt op postzegel
verzamelaars. Spott geeft 
onder andere verzame
laars de kans om op een 
makkelijke manier via de 
internetsite postzegels 
aan te bieden en te vin
den door middel van ad
vertenties en veilingen. 
Het bedrijf Spott zal op 
deze internetsite de ver
zamelaars attenderen op 
de internetsite van de 
NBFV en de daar vermel
de verenigingen en facili
teiten van de Bond. 

I < ^ FJIDHI lam iM i 
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Internetsite van Spott: ..gatmaij naar de Nederlandse Bond.. 

INFORMATIE OVER AANMELDINGEN 
VOOR AMPHILEX 2002 

Als aanvulling op het be
richt in het vorige num
mer van Filatelie delen 
wij u het volgende mee. 
Amphilex 2002 omvat de 
volgende tentoonstel
lingsklassen: 
Traditionele Filatelie 
Thematische Filatelie 
Postgeschiedenis 
Jeugdklasse 
Eénkader-klasse. 
Opgemerkt wordt dat 
éénkader-inzendingen 
alle onderwerpen uit alle 
bij de FIP toegestane ten-
toonstellings-klassen 
kunnen omvatten. Alge
mene voorwaarde voor 
deelname aan de Amphilex 
2002 is dat men lid is van 
een bij de Bond aangeslo
ten vereniging. Daar
naast moeten inzenders 
in de klassen Traditio
neel, Thematisch en 
Postgeschiedenis ten
minste de bekroning Ver
meil hebben behaald op 
een eerdere nationale 
tentoonstelling. We teke
nen daarbij aan dat een 
dergelijke bekroning die 
wordt behaald op de na
tionale tentoonstelling in 
Rotterdam in april 2001 
dus meetelt! 
Voor een jeugdinzending 

geldt de voorwaarde dat 
tenminste Verzilverd 
brons werd behaald op 
een nationale tentoon
stelling; voor éénkader-
inzendingen geldt dat 
tenminste éénmaal is 
deelgenomen aan een 
wedstrijdtentoonstelling. 
Op Amphilex 2002 worden 
de Nederlandse kaders 
(formaat 98 bij 98 centi
meter gebruikt voor bla
den van maximaal 24 
centimeter breed en 30 
centimeter hoog. Nota 
bene: bredere bladen zijn 
toegestaan mits ze goed 
in het kader passen. De 
omvang van de tentoon
stelling is ca. 1.650 ka
ders. Voor een inzending 
die voor de eerste maal 
deelneemt of eerder op 
een internationale ten
toonstelling niet hoger 
dan Vermeil heeft be
haald, kunnen zeven ka
ders worden aange
vraagd. Voor een inzen
ding die Groot vermeil 
heeft behaald op een 
FEPA- of FlP-tentoonstel-
ling kunnen tien kaders 
worden aangevraagd. 
Hoewel Amphilex 2002 in 
Nederland wordt gehou
den, gelden ook voor de 

Nederlandse inzenders 
de internationale regels, 
dat wil zeggen dat de in
zendingen bij de Land-
commissaris moeten 
worden ingeleverd. Het is 
dus niet mogelijk voor de 
inzenders om de verza
melingen zelf naar de 
tentoonstelling te bren
gen, op te hangen en af te 
halen. 
Inzenders kunnen zich 
schriftelijk voor Amphilex 
2002 aanmelden bij de 
Landscommissaris, de 
heer H. Buitenkamp, Ds 
van Petegemstraat 44, 
9645 NW Veendam. U 
krijgt dan zo spoedig 
mogelijk een officieel 
aanmeldingsformulier 
toegezonden; later ont
vangt u dan nog Bulletin I 
van Amphilex 2002. Dein-
gevulde formulieren 
moeten uiterlijk ijuni 
2001 zijn ontvangen door 
de Landscommissaris. 
Amphilex 2002 staat onder 
auspiciën van de FEPA en 
wordt erkend door de 
FIP. Bekroningen op 
deze tentoonstelling 
kunnen daarom in aan
merking worden ge
bracht voor deelname 
aan alle volgende conti
nentale, internationale 
en wereldtentoonstel
lingen. 

BondsDoorzitter Ties Koek (rechts) speldt de heer Rijsdijk de Gouden Bondsspeld op (fotO:JA. Rozie) 

GOUDEN BONDSSPELD VOOR 
'MISTER NOVIOPOST' 

In aanwezigheid van on
der meer een groot aantal 
genogdigden ontving de 
heer J. Rijsdijk op 4 no
vember de gouden 
Bondsspeld uit handen 
van de voorzitter van de 
Bond, de heerT.J. Koek. 
De heer Rijsdijk (82) is 
lid van de Filatelistenver
eniging Noviopost in Nij
megen en sinds vele jaren 
zeer actief voor deze ver

eniging, waardoor hij in
middels bekend staat als 
Mister Noviopost. Hij ver
zorgt al lange tijd onder 
meer het secretariaat van 
de verenigingscommis
sie, die regelmatig aller
lei activiteiten organi
seert met het doel om 
ook buiten 'eigen kring' 
belangstelling voor de fi
latelie te kweken. Ook 
voor de rondzenddienst 

van de vereniging is hij al 
vele jaren van onschatba
re waarde. Als eerbetoon 
aan de heer Rijsdijk kreeg 
enige jaren geleden de 
verenigingsprijs voor ver
dienstelijke leden de 
naam Jan Rijsdijk-prijs. 
Voor zijn vele verdiensten 
voor de vereniging ont
ving de heer Rijsdijk al in 
1993 de zilveren Bonds
speld. Van harte gelukge
wenst met deze bevorde
ring in waardering door 
de Bond. 



SAMENSTELLING: D. VEENSTRA, DE ACHTKANT 6, 
9285 VG BUITENPOST, E-MAIL: D.VEENSTRA(a)CHELLO.NL 

GEBUNDELDE INFORMATIEVOORZIENING: 
VERKEERD BEZUININGSMIDDEL 

Op grond van eigen erva
ring en die van anderen 
moeten we constateren 
dat de 'goede oude tijd' 
voorbij is; loop den Uyl 
zei destijds ook al 'dat 
het nooit meer worden 
zal zoals het was'. Er was 
een tijd dat postadmini-
straties het woord 
'dienstverlening' hoog in 
het vaandel hadden 
staan, hoger nog dan 
'kostenbesparing'. Dat is 
voorbij: we zien nu de 
tendens dat PTT's hun 
informatie en de verzen
ding van hun nieuwe uit
giften gaan bundelen om 
op die manier kosten te 
besparen. Dat levert naij
lende publicaties in de 
pers op en vertraagde le
veringen aan handelaren 
en verzamelaars. 

Een voorbeeld: Aruba 
zond begin november 
alle uitgiften van 2000 in 
een keer op. Gevolg: pas 
nu kunnen we de uitgifte 
melden van vier nieuwe 
permanente zegels die op 
31 januari 2000 versche
nen. En dat zal nog wel 
vaker gebeuren! 
Toch kunnen we niet om 
deze serie met afbeeldin
gen van reptielen heen. 
De vormgeving van de ze
gels is heel mooi; ze ogen 
als kunstwerkjes. 
Op de zegel van 40 c. 
staat een familielid van 
de leguaan: de veel klei
nere kako, ujaltflka of la-

gadishi di palu. De Latijnse 
naam heb ik niet kunnen 
achterhalen. Het gaat om 
een heel nuttig beestje 
dat veel schadelijke in
secten opruimt. 
De groene leguaan (Igu
ana Iguana) is op de zegel 
van 60 c. afgebeeld. De 
juana behoort tot de rep
tielen die vroeger heel 
veel voorkwamen op Aru
ba. Maar op dit eiland 
wordt veel op dezejuana's 
gejaagd, zodat de soort 
dreigt uit te sterven; een 
al te bekend geluid! 
De slang op de zegel van 
75 c. is een santanero (La
tijn: Leptodeira annulata). 
Grzimek zegt dat dat een 
katteoogslang is, maar 
zijn afbeelding verschilt 
nogal met die van de ze
gel. De santanero is on
geveer even groot als de 
Nederlandse ringslang 
(Natrix natrix). Omdat de 
slang veel insecten vangt 
en niet gevaarlijk is voor 
de mens, wordt hij tot de 
nuttige dieren gerekend. 
Op de zegel van 150 c. is 
de lagadishi (Latijn: Cncm-
idopfiorus munnus) afge
beeld, een renhagedis. 
De hagedis, hlausana of 
blau blau is het bekendste 
reptiel op Aruba; het is 
een nuttige insectenvan
ger. 

FAZANTEN 
Ook de Maleisische serie 
'Fazanten' (22 juli 2000) 
valt op door zijn vormge
ving. Door de wat wazige 
weergave zijn de fazanten 
lastig te herkennen, maar 
de serie heeft wel een bij
zondere uitstraling. Het 
gaat om soorten die in 
Maleisië voorkomen. 

Op de zegel van 20 s. zien 
we de Rotschild-pauwfa
zant (Polyplectron inopma-
tum). In de derde druk 
van de catalogus Collect 
Birds on Stamps is deze 
niet te vinden. 
De gekuifde parelpauw of 
Rheinart-argusfazant 
(Rhemartia ocellota) is zo
wel op de zegel van 30 s., 
als op het minivelletje 
van 2 R. te vinden. 
Grzimek en Stanley Gib
bons vermelden de naam 
Reinardia ocellata, hetgeen 
- gezien de naam Rhein
art-argusfazant- logi
scher lijkt. 
De argusfazant (Ar^usia-
nus argus) is afgebeeld op 
de zegel van 50 s. Ook 
hier weer een afwijkende 
Latijnse naam: Argisianus 
argus. De soort werd eer
der door zes landen afge
beeld, waaronder Malei
sië. 
De kleurrijkste vogel vin
den we op de zegel van 
I R.: de vuurrugfazant, 
op de zegel Lophura 
erythropthalma genoemd. 
Grzimek en Stanley Gib
bons houden het op Lo
phura ignita. De soort is 
eerder door Maleisië en 
Thailand afgebeeld. 

BEDREIGDE VOGELS 
IN NIEUW-ZEELAND 
Vorige maand werd mel
ding gemaakt van de ge

zamenlijke uitgifte 'Be
dreigde vogels' van 
Frankrijk en Nieuw-Zee
land. Toen kwamen de 
twee Franse zegels aan 
bod, nu de serie van ze
ven zegels van Nieuw-
Zeeland (4 november 
2000). Twee zegels dra
gen de inscriptie Joint Is
sue ujith France. De vogels 
zijn in hun natuurlijke 
omgeving en zijn voor
zien van de Nieuw-Zee-
landse namen. De meeste 
vogels zijn niet eerder of 
heel weinig op zegels af
gebeeld. 
Op de eerste zegel van 40 
c. zien we de 'Orange 
Fronted Parakeet' (Cyano-
romphus malherbi), een zo
genoemde kakariki. De 
vogel wordt alleen aange
troffen in de bossen aan 
de kust van North Can
terbury en Fiordland. 
Op de andere zegel van 
40 c. staat de kleine to
renvalk (Faico naumanni), 
de door de Franse PTT 
geselecteerde vogel. 
De zegel van 80 c. toont 
de steltkluut (Himantopus 
nouaezelanidae) een heel 
zeldzame waadvogels van 
Nieuw-Zeeland. Het 
grootste deel van de 
bestaande populatie vin
den we in de rivieren van 
het Mackenzie Basin van 
South Canterbury. 
De 'Stewart Island-fern-

gel voor de gezamenlijke 
uitgifte. De Nieuw-Zee-
landse afbeelding lijkt 
wat natuurgetrouwer dan 
de Franse. De informatie
folder meldt dat het om 
de bruine 'Okarito kiwi' 
gaat (Apteryx matelli), de 
zeldzaamste kiwisoort. 
De soort is voor het eerst 
op een Nieuw-Zeelandse 
postzegel afgebeeld. In 
1998 was de populatie 
nog honderdveertig stuks 
groot; de schatting van 
dit jaar komt op 160 ä 200 
uit. 

WWF-ZEGELS ALAND 
Aland opende het nieuwe 
uitgiftejaar op 2 januari 
met een postzegelboekje 
van vier WWF-zegels. 
Het is de tweede maal dat 
Aland zegels met het 
WWF-logo uitgeeft. In 
1996 werd de oehoe (Bubo 
bubo) afgebeeld. 
De nu verschenen reeks -
afbeeldingen van de ze
gels vindt u in de rubriek 
'Postzegelboekjes' -
schetst een portret van de 
Steller-eidereend (Poly-
sticta stellen), een eenden
soort die nu heel zeld
zaam is in West-Europa. 
Kleine groepen van deze 
eenden zijn vaste winter-
gasten in de Baltische 
Zee en vooral op de 
Alandse eilanden. Sinds 
het midden van de jaren 

bird' (Bouidlena punctata) 
behoort tot een bijzonde
re soort; hij is afgebeeld 
op de zegel van $ i.io. 
De uil-papegaai (Stngops 
habroptilus) kreeg een 
plaatsje toegewezen op 
de zegel van $ 1.20. De 
populatie is de afgelopen 
twee decennia teruggelo
pen, maar de laatste vijf 
jaar is er weer sprake van 
een opgaande lijn. 
Op de zegel van $ 1.50 
scharrelt een 'weka' (Gal-
lirallus australis), een vo
gel die voorkomt op het 
Noordelijke eiland. 
De zegel van $ 1.80 toont 
de Nieuw-Zeelandse vo-

zeventig brengt een 
groep van ongeveer hon
derd eenden de winter 
door op Lägskär, onge
veer dertig kilometer ten 
zuiden van Mariehamn. 
Het mannetje is heel 
kleurrijk en daardoor op 
grote afstand goed her
kenbaar. Stanley Gib
bons' Birds on Stamps 
meldt nog geen zegels 
met de Steller-eidereend. 

VISSEN 
Een groot deel van de 
grens tussen Estland en 
Rusland wordt gevormd 
door het Chudsko-
Pskovskoye-meer. Reden 



voor beide landen tot een 
gezamenlijke uitgifte op 
25 oktober 2000. Het 
meer is met zijn opper
vlakte van 3.555 km' het 
op drie na grootste meer 
van Europa. Het heeft een 
grootste diepte van vijf
tien meter en is zeer vis
rijk: er leven zevenender
tig vissoorten. 

pjes kunnen met een ve
gertje in de kast geveegd 
worden. Bij strokorven 
en boomstamkorven 
moet de raat uitgesneden 
worden, waarvoor het 
bijenvolk verjaagd of ver
nietigd moet worden. De 
heer J. de Crom uit Hees
selt, stuwende figuur 
achter de Kontaktgroep 

:4 Vier van die vissoorten 
zijn op de twee gezamen
lijke zegels opgenomen, 
verbonden door een vig
net met een kaartje van 
het meer en de landswa
pens. Op de zegels zijn 
de namen in de landstaal 
en in het Latijn vermeld. 
De uitgiften wijken op 
één punt af: De vissen die 
door Estland op de lin
kerzegel zijn afgebeeld, 
vindt u bij Rusland op de 
rechterzegel. 
Afgebeeld zijn de (Euro
pese) spiering (Osmerus 
«perlanus), de kleine ma
rene {Coregonus albula), de 
snoekbaars of zander 
(Stizostedion lucioperca) en 
de grote marene {Corego
nus lavaratus). 

OEKRAÏNE EERT 
BIJZONDERE IMKER 
De rubriek 'Nieuwe uit
giften' (november 2000, 
bladzijde 767) maakte 
melding van een 
Oekraïense zegel die de 
250ste geboortedag van 
de imker Petro Prokopo
witsch (17751850) her
denkt. De zegel toont het 
portret van deze voor de 
moderne bijeenteelt be
langrijke persoon. Hij 
ontdekte hoeveel ruimte 
bijen minimaal tussen, 
boven en onder de raten 
nodig hebben. Zijn ont
dekking maakte het mo
gelijk om met losse 
raampjes en losse kastde
len te gaan imkeren. Pro

 kopowitsch houdt op de 
= zegel dan ook een los 
2̂  raampje in zijn handen. 
•^ Imker zowel als bijen 
= profiteren van deze uit
J vinding; de imker kan 
'2 dankzij de losse raampjes 
^ van bovenaf in de kasten 
^ werken en hij kan met 
:; losse raampjes en losse 

"■ kastdelen een broedka
■f A mer en een honingkamer 
' " creëren. Als de raampjes 

met honing worden uit
genomen verstoort dat 
het broednest niet. De 
bijen op de honingraam

Bijenfilatelie, verstrekte 
deze informatie. 

SPORENPLANTEN 
OP ALAND 
Behalve de fauna (zie de 
WWFserie) kreeg ook de 
flora aandacht van Aland 
dankzij drie permanente 
zegels (uitgiftedatum 2 
januari) met zegels van 
sporenplanten. Ik weet 
niet of de planten eerder 
zijn afgebeeld, maar de 
reeks lijkt mij wel een 
aanwinst. 
Op de zegel van 1.90 m. 
is de vooral in het water 
gedijende moeraspaarde
staart (Equisetumjluuiatile) 
afgebeeld. Deze sporen
plant komt in de Scandi
navische landen veel 
voor. Daar worden ze ook 
wel waterpijpen ge
noemd. 

Op de zegel van 2.80 m. 
staan vijf exemplaren van 
de stijve wolfsmelk (Lyco
podium annonitum), een 
plant die veel wordt ver
kocht als kerstdecoratie. 
Een eikvaren of boomva
ren (Poiypodium uul^are) 
siert de zegel van 3.50 m. 

ONS MILIEU: EEN 
UITDAGEND THEMA 
De Haagse klimaatconfe
rentie van november 
2000 heeft het thema Mi
lieu weer eens nadrukke
lijk onder de aandacht 
gebracht, ook van de the
matische verzamelaars. 
Het is misschien wel het 
uitdagendste thema van 
deze eeuw: constant ac

tueel met steeds weer 
nieuwe ontwikkelingen 
en doorlopend goed voor 
nieuw filateUstisch mate
riaal. Het thema is bij uit
stek geschikt voor een 
persoonlijke en creatieve 
benadering. Toch staat 
'milieu' niet in de The
matische Top Tien. Dat 
komt omdat het zo'n 
veelomvattend thema is; 
het is een gigantische op
gave om het gehele on
derwerp in beeld te bren
gen. Het sleutelwoord is 
dus 'beperking'. Confec
tie is uit den boze; het is 
puur maakwerk, het ken
merk van het ware the
matisch verzamelen. De 
verzamelaar zal voortdu
rend moeten zoeken naar 
materiaal dat het meest 
geschikt is voor dit the
ma. Ik geef twee voor
beelden. 
De media hebben ons in 
de weken van de VNcon
ferentie herhaaldelijk ge
attendeerd op de gevol
gen van het broeikasef
fect. Anders gezegd: de 
aantasting van de ozon
laag, een probleem waar 
iedereen mee te maken 
heeft of krijgt. 

Brazilië is zich daarvan 
ook bewust: het land 
heeft het Protocol van 
Montreal immers aan
vaard. Om de maatrege
len ter beperking van het 
broeikaseffect te promo
ten is 16 september uitge
roepen als Ozondag. Op 
die dag werd daarom een 
postzegel uitgegeven met 
de tekst Camada de ozónio 
(ozonlaag). De afbeel
ding is enigszins afge
zaagd: een beschermen
de hand boven de wereld
bol, een symboliek die al 
door talrijke ontwerpers 
is gebruikt.. 
Een opvallende milieuze
gel werd onlangs afge
beeld in het blad van de 
milieuorganisatie Green

peace. Deze zegel van Co
lumbia uit 1983 is gewijd 
aan het ecologisch cen
trum Las Gaviotas. Dit in 
Vichada gevestigde insti
tuut wordt al 34 jaar ge
leid door Paolo Lugari, 
een markante man met 
het uiterlijk van een 
hippie. Hij zoekt prakti
sche oplossingen voor 
milieuproblemen in arme 
landen, zoals eenvoudige 
windmolens en een 
pomp in de vorm van een 
wip om grondwater naar 
boven te halen. Ook hield 
hij zich bezig met de op
wekking van duurzame 
energie, al lang voordat 
die term was uitgevon
den. Hij zorgde ervoor 
dat het grootste zonne
energieproject ter wereld 
werd gerealiseerd. De ze
gel stelt verzamelaars in 
staat te laten zien dat mi
lieuproblemen niet alleen 
door maatregelen van bo
venaf kunnen worden op
gelost, maar ook van ini
tiatieven van onderop. 

LET OP DE KLEINE 
LETTERTJES! 
'Kleine lettertjes' hebben 
in de verzekeringsbran
che niet zo'n beste naam, 
maar ze zijn vaak wel erg 
belangrijk. In de themati
sche filatelie is het niet 
anders. Verzamelaars 
hebben het trouwens niet 
altijd even makkelijk, 
want er zijn PTT's die de 
lat wel erg laag leggen als 
het om de grootte van 
hun postzegelteksten 
gaat. Zo had ik de serie 
Vintage Cars van Barbados 
(7 november 2000) al bij
na als 'onbruikbaar' ter
zijde gelegd. Goed dat ik 
toch nog even een loep 
erbij pakte, want anders 
was wellicht een interes
sante zegel aan uw en 
mijn neus voorbij ge
gaan. 
De zegel van 10 c. toont 
een Bentley MK VI in een 
fraai landschap. De tekst 
vermeldt behalve het au
totype de tekst Made to or

der oJPrince Bernhard o/the 
Netherlands. De auto werd 
dus in opdracht van prins 
Bernhard 'op maat' ge
maakt; we weten dat de 
prins een voorliefde heeft 
voor snelle auto's. De 
auto mag dan op de zegel 
nog niet zijn voorzien 
van een AAnummer
bord, maar het gaat hier 
toch om een leuke aan
winst voor de thema's 
'auto's' en 'koninklijk 
huis'. 
Voor de auto op de zegel 
van 30 c. geldt hetzelfde: 
het is een Vanden Plas 
Princess uit 1964. Het 
voertuig werd tussen 
1964 en 1976 op Barba
dos gebruikt als hofauto 
voor het vervoer van ko
ninklijke en andere be
langrijke gasten. 
De overige twee zegels 
tonen een Austin Atlantic 
uit 1952 (90 c.) en een 
Bentley Special uit 1952 
($300). 

SPAANSE 
OVERDRIJVING 
Grote postzegeltentoon
steüingen zorgen in de 
regel voor extra filateUs
tisch materiaal. Behalve 
met zegels, blokjes, vel
letjes en andere hebbe
dingetjes worden de ver
zamelaars vaak ook nog 
'verwend' met de nodige 
stempels. Verzamelaars 
hebben deze vorm van re
clame voor  of de ge
deeltelijke financiering 
van  tentoonstellingen 
dan wel geaccepteerd, 
maar steeds vaker krijgen 
ze te maken met een 
overdreven gebruik van 
deze praktijken. 
Een recent voorbeeld is 
Spanje, dat het nodig 
vond om behalve alle uit
giften ter gelegenheid 
van de eind vorig jaar ge
houden wereldtentoon
stelling Espana 2000 ook 
nog eens op 6 oktober 
2000 elf thematische vel
letjes van 200 p. uit te ge
ven. Sommige van de vel
letjes zijn echter thema



tisch gezien wel heel 
bruikbaar! Het formaat 
(ongeveer A6) kan er mee 
door, vooral ook omdat 
de beschikbare ruimte 
thematisch volledig is be
nut. In vier gevallen gaat 
het om ronde zegels. 

Het eerste velletje is ge
wijd aan het thema 'mu
ziek'. Afgebeeld is Julio 
Iglesias, zanger van in
ternationale allure, een 
man die in zijn meer dan 
dertigjarige carrière voor 
een omvangrijke muzika
le nalatenschap heeft ge
zorgd. 
Het tweede muziekvelle-
tje toont de zanger en 
componist Alejandro 
Sanz, een idool van de 
Spaanse jeugd. 
Thematisch aantrekkelijk 
zijn ook de beide sport-
velletjes. Dat met de beel
den van de bekende wiel
renner Miguel Induräin 
zal zeker een plek krijgen 
in menige verzameling 
op het thema 'wielren
nen' en hetzelfde geldt 
voor het velletje met het 
jonge talent Raul (thema 
'voetbal'). 

Bij de overige velletjes 
(thema's: 'film', 'dans', 
nog eens 'dans', 'mode', 
'radio', 'televisie' en 
'pers') speelt de nationa
le bekendheid van de af
gebeelde personen een 
grote rol met als gevolg 
een wat geringere thema
tische bruikbaarheid. 

Ook bij de derde serie in 
de reeks 'Briefwisseling 
tussen scholieren' pakt 
Spanje weer fors uit. 
Twee vellen van twaalf 
zegels met als thema de 
Spaanse geschiedenis 
werden op 22 september 
2000 uitgegeven. Het is 
de eerste serie in een 
reeks van drie. Dat wordt 
dus een soort Spaans 
geschiedenisboek met in 
totaal tweeënzeventig 
cartoonachtige tekenin
gen. En juist die komi
sche voorstellingen ma
ken een aantal zegels the

matisch erg attractief Ie
der vel levert een thema
tische ontdekkingstocht 
op. In de begeleidende 
folder wordt maar heel 
weinig informatie ver
strekt. We zullen het dus 
vooral van de afbeeldin
gen zelf moeten hebben, 
waarbij de vermelde on
derwerpen met bijbeho
rende jaartallen een nut
tig hulpmiddel kunnen 
zijn. Een Spaans woor
denboek kan ook uit
komst brengen. 

i Ccïrespoodcnco 

Met deze tweede serie is 
men gevorderd tot de 
zestiende eeuw. Tussen 
de zegels zitten ware ju
weeltjes van humor. Zo 
beschilderen de bewo
ners van de grotten van 
Al tamira hun onderko
men met een spuitbus. 
Op een andere zegel 
wordt een olifant op een 
dieplader vervoerd en 
grappig is ook de voet
balzegel linksonder, 
waarop het doel bemand 
wordt door negen spe
lers. Het andere velletje 
bevat een grappige 
schaakzegel. Een welko
me afwisseling met de 
vele 'meer van hetzelfde'-
zegels. 

SCIENCE FICTION 
Het begrip science Jiction is 
onlosmakelijk verbonden 
met de literatuur. Toch is 
de serie ScienceJiction die 
Israël op 5 december uit
gaf niet alleen van belang 
voor dat thema. Op de 
drie zegels zijn de onder
werpen 'robotica', 'rei
zen door de tijd' en 'rei
zen door de ruimte' uit
gebeeld. Zoals gebruike
lijk is bij Israëlische ze
gels hebben ook de tabs 
een duidelijke themati
sche functie. 
Het is de eerste keer dat 
Israël dit thema op post
zegels afbeeldt. Elke ze
gel is gewijd aan een the
ma dat zijn wortels heeft 
in de vroege Joodse lite
ratuur en nu in science/ic-
tion-vorm wordt getoond. 
Die combinatie onder
scheidt deze zegels dui
delijk van soortgelijke ze

gels. De thema's en de 
namen van de geportret
teerde schrijvers zijn ook 
in het Engels op de ze
gels vermeld. 

De zegel van NIS 2.80 is 
gewijd aan de robot, een 
hoogst actueel onder
werp. Sommige kinderen 
hadden het robothondje 
Aibo op hun verlanglijstje 
voor de Sint staan. Op 21 
november werd zelfs al 
een opvolger van Aibo ge
presenteerd: een dansen
de en voetballende robot
hond die kleuren kan 
herkennen en die kan 
praten. Robots worden 
niet alleen ontwikkeld tot 
vermaak van kinderen en 
volwassenen. Het be
drijfsleven - neem de au
tomobielindustrie -
maakt steeds meer ge
bruik van robots. De eer
ste robot die in de Joodse 
literatuur opdook, heette 
Golem. Volgens de legen
de vormde een beroemde 
rabbi, de Maharal van 
Praag (1512-1609), de Go
lem uit klei en bracht hij 
hem met toverspreuken 
tot leven. Eeuwen later 
'schiep' de Joods-Ameri-
kaanse schrijver Isaac 
Asimov (1920-1992) zijn 
eigen 'positronische ro
bots'. Asimovs robots 
konden zelfdenken en 
handelen, maar waren 
wel gebonden aan de 
'drie wetten van de robo
tica' die hun onderge

schiktheid garandeerden. 
Het thema van de zegel 
van NIS 3.40 kan worden 
omschreven als pure toe
komstmuziek. Reizen 
door de tijd om ineens 
vele jaren over te kunnen 
slaan en daardoor de toe
komst waar te kunnen 
nemen of de geheimen 
van het verleden bloot te 
kunnen leggen, dat is iets 
waar de mens altijd naar 
heeft verlangd. De Honi 
van de Cirkel uit de tal
moed (eerste eeuw voor 
Christus) maakte deze 
wens tot werkelijkheid: 
hij sliep zeventig achter
eenvolgende jaren om 
dan wakker te worden: zo 
kon hij zijn achterklein
kinderen zien. In 1895 
schreef de Engelsman 
H.G. Wells (1866-1946) 
'De tijdmachine', die zijn 
hoofclfiguur de verre toe
komst in schoot. 

De zegel van NIS 5.60 is 
gewijd aan een tegen
woordig heel realistisch 
thema: reizen in de ruim
te. Er zijn talloze werel
den in de kosmische 
ruimte en we zouden 
graag in een voertuig 
stappen, zoals ooit de 
profeet Elia, om die we
relden te bezoeken. De 
eerste stop op die reis is 
de maan. De Fransman 
Jules Verne (1828-1905) 
stuurde er in 1864 de ro
manfiguren van zijn 'Reis 
naar de maan' heen. 
Honderd jaar later zijn de 
eerste mensen op de 
maan geland. Inmiddels 
is de blik op Mars ge
richt. 

ONVEILIGHEID 
Een groeiend aantal men
sen voelt zich onveilig op 
straat. Het begrip 'zin
loos geweld' heeft de af
gelopen jaren een steeds 
dramatischer betekenis 
gekregen. Zulke onder
werpen zijn niet altijd de 
meest aansprekende ver-
zamelthema's, hoewel ze 
wel degelijk een uitda
ging kunnen vormen. 
Voor actuele ontwikke
lingen geldt wel dat het 
materiaal bepaald niet 
voor het opscheppen ligt. 
In de regel bijten de fran-
keerstempels hier het 

spits af Het is daarom 
verrassend tussen de 
nieuwe uitgiften soms 
zegels te ontdekken, die 
werkelijk 'op maat gesne
den' zijn voor bepaalde 
onderwerpen. Misschien 
wekt het verbazing dat 
het in een aanzienlijk 
aantal gevallen om zegels 
van Afrikaanse landen 
gaat. Toch zit daar een 
zekere logica achter. In 
dat soort landen kunnen 
veel mensen niet lezen of 
schrijven. Postzegels met 
een voorlichtend karakter 
- bijvoorbeeld zegels die 
waarschuwen voor de 
ziekte Aids - krijgen dan 
een realistisch karakter: 
het beeld moet de bood
schap overbrengen. 
Een treffend voorbeeld is 
de serie die Botswana op 
23 augustus 200 uitgaf 
metals thema Literacy De
cade ('Tien jaar leren le
zen en schrijven'). De 
reeks werd gemeld in de 
rubriek Nieuwe uitgiften 
van oktober 2000 (blad
zijde 6gi). 

Op de zegel van 2.00 P. 
zien we een man bij een 
benzinepomp. Op het 
tekstvignet staat Be auiare 
of danser ('Let op gevaar'). 
Dezegel van 2.40 P. 
toont een man bij een be
taalautomaat. Hier luidt 
de tekst Be independent 
('Wees onafhankelijk'), 
maar de zegel is natuur
lijk prima te gebruiken in 
een verzameling op het 
thema 'politie', bijvoor
beeld als er aandacht 
wordt besteed aan crimi
nele delicten zoals bero
vingen. De zegel past 
trouwens ook uitstekend 
in een verzameling over 
geld. 

fpistoiof 
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Als in deze rubrielc wordt ge
sproken van afbeelding melding 
3/3 J2 dan wil dat zeggen dat 
de gegevens van de afgebeel
de zegel kunnen worden ge
vonden in 'Filatelie' van 
maart (3) op bladzijde 332. 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving) nog niet door de sa
menstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

Uitsluitend zegels van landen 
die - voor zover valt na te 
gaan - zijn aangesloten bij de 
Wereldpostvereniging wor
den in deze rubriek vermeld. 

EUROPA 

ALAND 
2-i-'oi. WWF*-zegels, een
den. 
Viermaal 2.70 Fm. (€0.45). 
Vier verschillende afbeeldin
gen koppel eenden (Polystic-
ta stelleri); beeldmerk 
WWF*. 

2-i-'oi. Frankeerzegels, spo-
renplanten. 
i.go, 2.80, 3.50 Fm. (€0.32, 
0.47, 0.5g). Resp. Equisetum 
fluviatile, Lycopodium anno-
tlnum, Polypodium vulgare. 

14-2-01. Valentijnsdag. 
3.20 Fm. (€0.54). Muur met 
in graffiti rood hart en 'Hap
py Valentine's Day'. 

ALDERNEY 
ig-io-'oo. Alderney garni
zoenseiland, IV; bijzondere 
gelegenheden. 
Steeds twee samenhangende 
zegels van 21, 26, 36, 40 p. 
Resp. bokswedstrijd en finish 
race tijdens 'Gala Week' in 
ig24, garnizoensbal oktober 
1873, parade voor koningin 
Victoria's 40ste verjaardag, 
bezoek luitenant-gouverneur 

van het baljuwschap sir Mar
cus Sladec (1863). 

ANDORRA FRANS 
i8-i2-'oo. Prehistorische va
zen van Prats. 
5.70 F. (€1.02). Oud aarde
werk. 

23-i2-'oo. Vijfentwintigjarig 
bestaan nationaal archief 
15.50 F. (€2.36). 

ANDORRA SPAANS 
20-7-'oo. Bouwkundig erf
goed. 
35 P. Casa Lacruz in Andorra 
laVella. 
27-7-'oo. Voorwerpen uit 
musea. 
70 P. Serviesgoed uit muse
um 'Areny-Plandolit'. 

BELGIË 
Afbeelding melding 11/766, 
kerst en nieuwjaar. 

Afbeelding melding 11/766 
reis door 20ste eeuw. 

4-ii-'oo. Frankeerzegel ko
ning Albert II (type 

Broux/MVTM). 
36 fr. (€o.8g). 
27-i2-'oo. 'lubi-
laeum A.D. 
2000'. 
17 fr. {€0.42), 
aanhangsel. 
Christelijk sym
bool, beeldmerk 
'lubilaeum A.D. 

2000' (jubeljaar wordt 6 janu
ari 2001, het feest van de Epi-
fanie (Driekoningen), plech
tig afgesloten). 

BOSNIË HERZEGOVINA 
5-4-'oo. Frankeerzegel, be

kende personen. 
0.40 (M). Nikola Sop 
(igo4-ig82), dichter. 
7-4-'oo. Wereldgezond-
heidsdag. 
0.40 (M). Symbolische af
beelding 'Bloed redt le
vens'. 
g-5-'oo. Europa. 
1.80 (M). Vredesduif 
(Grieks camee) met apen
staartje. 
ig-5-'oo. Frankeerzegel, 
bekende personen. 

0.80 (M). Lovro Karaula 
(1800-1875), franciscaan. 
i6-8-'oo. Frankeerzegel, in
heemse planten. 
1.50 (M). Quercus sessilis. 
i8-8-'oo. Frankeerzegel, in
heemse dieren. 
0.80 (M). Anguillla anguilla. 

BOSNIË HERZEGOVINA 
(Servische republiek) 
ö-g-'oo. Olympische Spelen 
Sydney. 
Viermaal 0.50 (M). Handbal, 
hordeloop, volleybal, basket
bal; achtergrond kaart Au
stralië, olympische ringen. 
Blok 2.- (M). Kaart Australië 
met kangoeroe en emoe, wa
penschild; zegel zonder 
waarde met operagebouw, 
stadion Sydney, beeldmerk 
Olympische Spelen; op rand 
gestileerde sporters. 

BULGARIJE 
i7-io-'oo. Voorjaarsbloemen. 
o.10, 0.22, 0.30, 0.65 L. Resp. 

Gladiolus segetum, Hepatica 
nobilis. Adonis vernalis. Ane
mone pavonina. 

CYPRUS TURKS 
28-g-'oo. Overdruk vis (2g-3-
'gó, 6.000 TL). 
50.000 TL. Mullus surmeltus. 

i6-io-'oo. Natuur. 
125.000, 200.000, 275.000, 
600.000 TL. Sprinkhaan op 
cactus, vlinder op distel, bij 
op bloem, slak op bloem. 

ESTLAND 
Oktober '00. Wapenschild. 
5-10 6.50 kr, 12-10 6.- kr, ig-
10 8.- kr. 
25-io-'oo. vissen uit het Pei-
pusmeer, gezamenlijke uit
gifte met Rusland (melding 
11/768). 
6.50 kr., zegel zonder waar
de, 6.50 kr. Resp. Stizoste-
dion lucioperka en Corego-
nus lavaretus, kaart van het 
meer en wapenschilden Rus
land en Estland, Osmerus 
eperlanus spirinchus en Co-
regonus albula. 
ii-ii-'oo. Honderd jaar gele
den eerste 'ex libris' van 
Kristjan Raud. 
Velletje met tweemaal 6.- kr. 

FRANKRIJK 
ii-i2-'oo. Honderd jaar Unie 
van metallurgische- en mijn-
industrieën. 
4.50 F. (€o.6g). EifFeltoren 
en Arianeraket. 

GEORGIË 
7-i2-'gg! Tien jaar nationaal 
olympisch comité. 
20, 50 (T). Beide: atleten zo
als op Oudgriekse vazen. 

8-i2-'gg! 125 Jaar UPU*. 
20, 80 (T). Resp. detail 'Vrouw 
die brief schrijft' schilderij van 
Sergo KobuLadze (igog-
ig78), gehele schilderij. 
g-i2-'gg! Opname van Geor
gië in de Raad van Europa. 
50, 80 (T). Europa in resp. 
Georgische letters, Latijnse 
letters. 

io-i2-'gg! Vrachtwagens uit 
Kutaisi. 
20,40, 50, 80, blok 100 (T). 
Resp. KAS 585, KAS 608-717, 
KAS 608-3, KAS 4530, KAS 
4540. 

i3-i2-'gg! Inheemse vlinders. 
10, 20, 50, 80 (T). Resp. Iphi-
clides podalirius, Parnassius 
apollo, Colias aurorina, To-
mares romanovi. 
i4-i2-'gg! Cultuur- en natuur
erfgoed, bergdorp 'Svaneti'. 



Blok 100 (T). Verdedigingsto
rens in 'Svaneti'. 

GIBRALTAR 
i3ii'oo. Kerst 2000. 
5,30, 30,40,42, 54 p. Resp. 
kindje Jezus, Jozef en Maria, 
Maria en Jezus, in de herberg, 
in de stal, de drie wijzen. 

PMRHMHIIIIIMi 
tGibÄltar^', 
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GRJEKENLAND 
7ii'oo. Athene 2004. 
10, 50,130,180, 200, 650 Dr. 
Beeldmerk Olympische Spe
len 'Athene 2004', olympi
sche ringen. 

GROENUVND 
gii'oo. Kerstmis 2000. 
4.50, 4.75 kr. Resp. land
schap met kaarsjes en ster
ren, landschap met sneeuw
vlokken en stralende ster; 
postzegelboekje. 

mmmmm 

GUERNSEY 
igio'oo. Kerst: wintertafe
relen. 
18, 26, 36, 40,45, 65 p. Stra
ten met sneeuw bedekt resp. 
'Town church' in St. Peter 
Port, drie kinderen verlaten 
'St. Sampson's church', wan
delaars rond 'Vale church', 
kerk 'St. Pierre du Bois', kin
deren maken sneeuwpop bij 
'St. Martin's church', weg 
naar 'St. John's church'. 
Velletje met de zes zegels; op 
rand kerstgroeten in verschil
lende talen. 

IERLAND 
i4ii'oo. Kerst. 
30, 32,45 p. (€0.38, 0.41, 
0.57). Resp. geboorte Chris
tus, aanbidding koningen, 
aanbiddmg herders. 

i4ii'oo. Honderd jaar de
partement van landbouw, 
voedsel en plattelandsont
wikkeling. 
50 p. (€0.63). Graanland met 
tractor, beeldmerk ministe

3ii2'oo. Millennium, V; be
langrijke gebeurtenissen. 
Vel met tweemaal zes zegels 
30 p. Val Berlijnse muur, eind 
Tweede Wereldoorlog, Fran
se revolutie, stemrecht en ge
lijke rechten voor vrouwen, 
industriële revolutie, moder
ne communicatiemiddelen. 
ii'oi. Millennium, VI; hel
denreizen. 
Vel met tweemaal zes zegels 
30 p. Charles Lindbergh (eer
ste solovlucht over Atlanti
sche oceaan). Captain James 
Cook (zeereiziger en carto
graaf, ontdekte Australië in 
1768), Robert 0'Hara Burke 
(leider expeditie die Australië 
van zuid naar noord door 
trok), Marco Polo (reisde als 
eerste Europeaan door geheel 
Azië), Ernest Shackleton 
(leidde drie poolexpedities), 
ruimteonderzoek. 

ITALIË 
3ii'oo. Honderdste geboor
tedag Gaetano Martino 
(igoo1967). 
800 L. (€0.41). Portret we
tenschapper en politicus (mi
nister Buitenlandse Zaken tij
dens conferentie Messina, 
waar besloten werd Europese 
integratie op economisch ge
bied nieuwe impuls te geven) 
en landen EGKS*. 

JOEGOSLAVIË 
23io'oo. olympische Spe
len 2000. 
Tweemaal 20., blok 30.
Ndin. Resp. waterpolo (bron
zen medaille voor Joegosla
vië), schieten luchtgeweer 
(Jasna Sekaric won zilver), 
vorm volleyballer (team won 
goud). 

2ii'oo Derde millennium; 
ontdekkingen en gebeurte
nissen 2de millennium. 
Boelqe met zesmaal 12, een
maal 40 Ndin. Resp. ontdek
king nieuw land en scheeps
bouw (oude zeilschepen), 
productie en verkoop papier 
gemaakt van leer, goede 
kaarten en optische instru
menten, stoomlocomotief en 
schip, wetenschapper en 
ontdekker Nikola Tesla 
(18561943) telegraaf en tele
foon, dorp van de toekomst 
met satelliet en astronaut, 
links ontdekkingen nieuw 
land en nieuwe zeeën met 
rechts ontdekking noord en 
zuidpool. 

KROATIË 
i8'oo. Frankeerzegel, Kro
atische steden. 
3.50 kn. Stad Vis met schier
eiland Pirovo. 

23ii'oo. Kerst. 
2.30 kn.ICersts tal. 

LITOUWEN 
Afbeelding melding 12/866, 
wapenschilden. 
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Afbeelding melding 12/866, 
kerst. 

iMMMÉÉltÉ 

van prehistorisch monu
ment: de toekomst, twee 
handen en hart (vrede). 

MOLDAVIË 
i59'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
25 b., 1.80, 5. L. Resp. judo, 
ringen, gewichtheffen. 

MONACO 
25ii'oo. Vijfde internatio
nale Aquariumcongres. 
7. F. (€0.76). Fresco uitmu

LUXEMBURG 
5i2'oo. Kerstmis 2000, toe
slagzegel. 
18+2 F. Kerstboom met kind
je en beer. 

5i2'oo. Liefdadigheids(toe
slag)zegels 2000; serie 'land
schapstekeningen van Johan
nes Bartels, abt van Echter
nach (15441607)'. 
i8H2, 21+3, 24+3, 3647 F. 
Resp. Lorentzweiler, Cons
dorf, Elvange, Sprinkange. 
mmmi 9mmm 

seum voor oceanografie met 
onderwaterleven. 
ii2'oo. Kerstmis. 
3. F. (€0.46). Napoletaanse 
kerststal uit i8de eeuw, na
tionaal museum. 
ii2'oo. Monegaskische Ver
eniging voor hulp aan en be
scherming van gehandicapte 
kinderen (Amapei*). 
11.50 F. (€1.75). Prinses Ste
phanie, voorzitter. 

ii2'oo. Serie 'Auto's en 
mode'. 
5., 6., 8.F. (€0.76, 0.91, 
1.22). Resp. Ferrari Fi 1989, 
Fiat 600  type jolly 1955, Ci
troen C4F Autochenille 1929; 
steeds met mode uit die tijd. 

5i2'oo. Serie 'mu
ziekinstrumenten'. 
9, 24 F. Resp. elektri
sche gitaar, accordeon 
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MACEDONIË 
i6'oo. Rode Kruis. 
Verplichte toeslagzegel (ver
plicht van 17 juni) 2.50 den. 
Handen. 

MALTA 
i8io'oo. Kinderzegels. 
Viermaal 6 c. Kind laat hond 
uit in zon, wei met boom en 
vogeltjes, door een venster 

2i2'oo. Chinese terracotta 
legers uit 3de eeuw v.C. 
2.70 F. (€0.41). Levensgrote 
soldaat, beeldmerk Grimaldi 
Forum (zomer 2001 in Mona
co). 

2i2'oo. Vierendertigste 
wedstrijd bloemboeketten 
(mei 2001). 
3.80 F. (€0.58). Iris 'Princes
se Caroline de Monaco'. 



2i2'oo. Honderdvijftigjaar 
geleden eerste Sardische 
postzegel. 
6.50 F. (€0.99). Eerste drie 
zegels Sardinië (Yvertnrs. i, 
2 , 3 ) 

2i2'oo. Vijfentwintig jaar 
'Ramogeovereenkomst' (mi
lieubescherming zee). 
6.70 F. (€1.02). Zeepaardje in 
reddingsband. 
2i2'oo. Ascat*prijs voor 
Bertrand Piccard, filatelist en 
psychiater, maakte eerste 
nonstop ballonvaart rond 
wereld. 
9. F. (€1.37). Ballon en ze
gel (Yvert Monaco nr. 1427) 
looste geboortedag Auguste 
Piccard (als eerste met ballon 
in stratosfeer). 

2i2'oo. Vijftig jaar postrau
seum. 
3. F. (€0.46). Postzegel en 
muntenmuseum in Fontvieil
le. 
2i2'oo. Frankeerzegel. 
Zonder waardeaanduiding (3.
F.) iste klas gebied i = landen 
EG. Wapenschild Grimaldi's. 

3i2'oo. Voetbalkampioen 
van Frankrijk. 
4.50 F. (€0.69). Monaco voor 
de zevende maal kampioen 

(zeven jaartallen en voetbal
ler). 
3i2'oo. Vijfentwintigste in
ternationale circusfestival, 
Monte Carlo (18 tot 25 janu
ari 2001). 
2.70 F. (€0.41). Aanplakbiljet 
met clown en zeehond met 
wereldbol. 
Velletje met vijfmaal 6. F. 
(€0.91) en zegel zonder 
waarde. Resp. clown met gi
taar, pierrot, leeuw, trapeze
werkers met leeuwen en 
paarden en clowns, aap en 
circustent, officiële affiche. 

w* 
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3i2'oo. Ziekenopvangvoor 
zeezoogdieren. 
5.20 F. (€0.79). Frankrijk, 
Italië en Monaco gaan sa
menwerken in 'Pelagos' pro
ject (landkaart, zee, dolfijn). 
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OEKRAÏNE 
287'oo. Negenhonderd jaar 
stad Dubno. 
30 k. Stadswapen, verdedi
gingstoren en stadsmuur. 

48'oo. Dankfeest voor 
oogst. 
30 k. Boerinnen. 

3i2'oo. Nationaal museum, 
kerst 2000. 
10. F. {€1.52). Napolitaanse 
kerststal. 

OOSTENRIJK 
Afbeeldingen melding 
12/866. 

NOORWEGEN 
i7ii'oo. Noorse stripfiguren. 
Tweemaal 4.20 kr. (in boek
je). 'Nils ogBlamann', een 
jongen met zijn geit (1927), 
soldaat '91 Stomperud', over 
leven in Noorse leger (1937). 

i7ii'oo. Altaarstukken. 
3.60,4.20 kr. Resp. geweven 
altaarstuk uit Hamaroykerk: 
het alziend, nooit slapend 
oog van God, uit de nieuwe 
kerk van Ski: in het centrum 
Jezus Christus (zowel gekrui
sigd als rechtop staand). 

i5i2'oo. Wereldkampioen
schappen alpine skiën 2001 
in St. Anton am Ariberg. 
7. S. Skiër, gebouw St. An
ton. 

POLEN 
i48'oo. Mariaheiligdom
men. 
0.70,1.55 Zl. Resp. Maria van 
Rozanystok, Maria van Li
chen. 

258'oo. Orde van Salesia
nen in Polen (inrichtingen 
ten behoeve van verwaarloos
de opgroeiende jeugd). 
0.80 Zl. Don Giovanni Bosco 
(18151888), Italiaans pries
ter, stichter van de orde 
(1859). 
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3i8'oo. Twintig jaar vak
bond Solidariteit. 
Blok 1.65 Zl. Hand met victo
rieteken; rand met veel ge
zichten. 
ig'oo. Olympische Spelen. 
Resp. hardlopen, waterspor
ten, hoogspringenscher
mengewichthefFen, judo
balsportloper. 

werk, cultuur, sport, toeris
me (rand: werkers in steen
groeve); San Marino stichter 
en beschermheilige: detail uit 
altaarstuk van Francesco 
Manzocchi di Forli (1502
1574), schilderij 15de eeuw 
van waarschijnlijk Ghirland
aio, schilderij uit de school 
van guercino, 'San Marino in 
glory' van onbekende artiest 
in i8de eeuw (rand: teke
ning); dubbele troon, statu
ten van de republiek, parade 
van paleiswachten, nationale 
vlag (rand: wapenschild). 
i4ii'oo. Kerstmis 2000. 
800 L. (€0.41). 'Maagd met 
het kindje Jezus' detail uit 'St. 
Vincent, de martelaar' van 
Ludovico Carracci (1555
1619). 

San Marino 
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SLOWAKIJE 
i3io'oo. Postovereenkomst 
met Johannieterorde. 
10. Sk. Ordeteken. 
i7io'oo. Schilderij 'Geboor
te van Christus'. 
18. Sk. 'Geboorte van Chris
tus' uit de kerk in Spisska 
StaraVes. 
i7io'oo. Muurschildering 
'Kruisafneming'. 
20. Sk. Muurschildering (be
gin 15de eeuw) uit de kerk in 
Kocelovce. 

SPANJE 
6io'oo. Wereldpostzegel
tentoonstelling Spanje 2000; 
honderdvijftigjaar geleden 
eerste Spaanse postzegel. 
Elfmaal blok 200 P. (€1.20); 
op rand steeds beeldmerk 
tentoonstelling. 
Muziek: Julio Iglesias, ronde 
zegel met hand zanger; op 
rand portret. 
Muziek: Alejandro Sanz, ron
de zegel met handtekening 
zangertekstschrijver; op 
rand twee foto's. 
Film: Antonio Banderas, 
filmbeeld met handtekening; 
op rand portret. 

SAN MARINO 
i4ii'oo. San Marino zeven
tienhonderd jaar. 
Drie velletjes met viermaal 
800 L. (€0.41), twee velletjes 
met viermaal 1200 L. 
(€0.62); in boekje. Resp. 
Melchiorre Delfico (schreef 
geschiedenis San Marino), 
Giuseppe Garibaldi, Abra
ham Lincoln, foto met de 
100.000 vluchtelingen van 
194345 (rand: vrijheids
beeld); juwelen uit de schat 
van Domagnano, landkaart 
na de oorlog van 1463, Napo
leon Bonaparte, 'Arengo' van 
1906 (rand: oud geschrift); 
gezichten van mensen van 
verschillende leeftijden met 
verwijzingen naar onderwijs, 

Mode: Jesus del Pozo, paspop 
en handtekening modeont
werper; rand portret met pas
pop. 
Sport: Miguel Indurain, ron
de zegel fietswiel met hand
tekening wielrenner; op rand 
portret en Indurain op de 
fiets. 
Sport: Raul Gonzalez Blanco, 
ronde zegel voetbal; op rand 
portret en Raul voetballend. 
Dans: Joaquin Cortes (Jo
aquin Pedraja Reyes), handen 
flamincodanser; op rand af
beeldingen flamencodans. 
Dans: Sara Baras, rok met 
voeten flamincodanseres; op 
rand portret en dansend. 
Televisie: TVE, 150ste verjaar
dag Spaanse postzegel; op 
rand portretten Narciso Iba
nez Serrador, producer en re



gisseur, Emilio Aragon, ko
misch acteur en showman, 
Berlin Osborne, zanger en 
presentator. 
Radio: oud radiotoestel en 
zendmast; op rand portretten 
radiojournalisten Luis del 
Olmo, Inaki Gabilondo, Nie
ves Herrero, Luis Herrero. 
Pers: krantennamen: 'ABC', 
'El Pais', 'El Mundo', 'La Van
guardia', 'El Correo'; op rand 
cartoonhumor. 

TSJECHIË 
22ii'oo. Laatste postzegel 
millennium. 
g. Kc. Poes met op bord 
muis met getal 2000. 

TURKIJE 
238'oo. Cultureel erfgoed, 
grafmonumenten. 
150.000 + 25.000, 200.000 + 
25.000, 275.000 + 25.000, 
300.000 + 25.000 TL. Monu
ment uit resp. Ahlat, Tunceli, 
Skopje (Macedonië), Nachit
schewan (Azerbeidzjan). 
308'oo. Commandanten 
van het Turkse leger. 
100.000, 200.000, 275.000, 
300.000 TL. Resp. generaal 
Y.S. Subasi, generaal M.K. 
Karabekir, maarschalk M.F. 
Cakmak, generaal C. Cobanli. 
i59'oo. Olympische Spelen, 
Sydney. 
125.000,150.000, 275.000, 
300.000 TL. Resp. ritmische 
gymnastiek, zwemmen, 
hoogspringen, boogschieten. 

VATICAAN 
7ii'oo. Tweeduizend jaar 
geleden geboorte Christus. 
800,1200,1500, 2000 L. 
Resp. fresco van Giotto (ca. 
12661337) in basiliek San 
Francesco in Assisi: stal in 
Bethlehem met Jozef, Maria 
en kindje Jezus; kindje Jezus; 
Maria; Jozef (laatste drie: de

tails uit afbeel
ding eerste ze
gel). 

IJSLAND 
gii'oo. Oude 
architectuur. 
45.,75.kr. 
Resp. recon
structie houten 
huis met turf 
aan de buiten
kant uit de Vi
kingtijd, boer
derij uit Stong 

in Pjorsardal in 1104 verdwe
nen onder vulkanische as na 
uitbarsting vulkaan Hekla, 
vrijgemaakt en herbouwd. 

gii'oo. Kerst. 
40., 50. kr. Resp. Leppalu
di, Gryla. Sagefiguren (ou
ders van kabouters op kerst
zegels van '99), Gryla gaat in 
kersttijd op zoek naar stoute 
kinderen. 
Velletje met de twee zegels, 
op rand meer sagefiguren. 

ZWEDEN 
i6ii'oo. Kerst 2000. 
Vijf zegels zonder waarde
aanduiding voor binnenland
se post (0.43 kr.). Zweedse 
kerstliedjes, ook spelletjes: 
vier kabouters met kroes bier 
('Hé, kerstmannen', ook 
drinkliedje, midden i8de 
eeuw), kinderen handin
hand om kerstboom ('Het is 
weer kerst', 19de eeuw), 'Drie 
speculaaspoppeqes', vos ('De 
vos haast zich over het ijs', 
kinderen doen beroepen na, 
17de eeuw), kinderen dansen 
rond kandelaar ('Nu brandt 
een kaars in ons huis'). 

SVERIGE 
lüiilÉtMIMÉM 

Tweemaal 6. kr. (buiten
land). Sneeuwvlokken (wis
kundige Helge von Koch, 

18701924, tekende op basis 
gelijkbenige driehoek een pa
troon als sneeuwvlok). 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
20io'oo. Honderdste ver
jaardag koninginmoeder. 
Velletje met viermaal $ 3.. 
Portretten; rand koninklijke 
kleding. 
Blok met zegel $ 7.50. Por
tret; rand met familieleden. 

ALGERIJE 
igi'oo. Zangvogels. 
5., 5., 10., 24. Dh. Resp. 
Fringilla coelebs, Serinus se
rinus, Pyrrhula pyrrhula, Car
duelis carduehs. 
i62'oo. Wereldtentoonstel
ling Expo 2000, Hannover. 
5. Dh. Handafdrukken, 
beeldmerk tentoonstelling. 
223'oo. Olympische Spe
len, Sydney. 
24. Dh. Operagebouw Syd
ney, pictogrammen, olympi
sche ringen. 
84'oo. Jeugdfestival 'Tele
thon 2000'. 
5. Dh. Beeldmerk festival. 

ANGUILLA 
54'oo. Inlands speelgoed. 
25.30>75e.,$i., 1.25,1.50, 
1.90, 2.50,4.. Resp. banjo 
van sardineblikje, tol, lap
penpop, vlieger, cricketbal 
van ronde steen met lappen 
en oude binnenband fiets, 
katapult, houten wagentje, 
'killiban' om vogels in de val 
te lokken, zeilbootje. 

55'oo. Honderdste 'Test 
Match at Lord's Ground'. 
$ 2., 4.. Resp. Lanville Har
rigan, Cardigan Connor. 
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ANGUILLA 
225'oo. Postzegeltentoon
stelling, Londen 2000. 
Velletje met 15, 30 c., $1., 

1.50,1.90, 2.uit 1999 met af
beeldingen stranden Anguilla 
met overdruk beeldmerk ten
toonstelling met 'Penny 
Black'. 
207'oo. Achttiende verjaar
dag prins William. 
30 c , $ I., 1.90, 2.25. Fami
liefoto's. Blok $ 8.. Portret 
William; op rand Bucking
ham Palace, Windsor Castie, 
Balmoral, Kensington Palace. 
48'oo. Honderdste verjaar
dag koninginmoeder. 
30 c , $ 1.50,1.90, 5.. Por
tretten. 
209'oo. Internationaal 
kunstfestival. 
15,30, 65 c., $1.50,1.90, 
blok $ 7.. Resp. 'Anguillian 
montage' van Wene Caster 
(huisjes), 'Serenity' Damien 
Carty (boot op strand met 
palmen), 'Interisland cargo' 
Paula Walden (uitladen boot 
in branding), 'Rainbow city 
where spirit find form' Fiona 
Percy (mystieke, inlandse 
vrouw), 'Sailing silver seas' 
Valerie Carpenter (mensen 
op strand). 

ARGENTINIË 
2iio'oo. Transportmidde
len. 
Toeslagzegels 25125, 50+50, 
50150, 75175 c. Resp. fiets 
uit eind 19de eeuw en 'Las 
Nereidas'fontein, 'LZ127 
Graf Zeppelin' boven Buenos 
Aires (1934), dieseltrein 
'Ganz' (behaalde in 1937 af
stand en tijdrecord: 1.063 
km in 10 uur en 29 minuten), 
elektrische tram lijn 96 en pa
leis 'Aguas Corrientes'. 

bouw met tekst 'J.G. Eman 
Bank' en 'Aruba Bank NV' 
'19252000' en bomen; kapel 
Alto Vista met tekst 'Kapel 
Alto Vista 17502000' cactus, 
zee en rots. 
56'oo. Frankeerzegels 
2000, II; landschap. 
25, 55, 85, 500 c. Resp. grot 
van Guadirikiri in nationale 
park Arikok, cactusland
schap (schuil en nestelgele
genheid voor veel vogels), 
'Hooiberg' heuvel van 167 m 
hoogte, 'conchi' (een natuur
lijke poel, door grote rotsen 
in de zee afgeschermd). 
88'oo. Toeslagzegels soli
dariteit. 
75135,100150 c. Rots, cac
tus en tekst 'solidariteit' en 
resp. jongen en meisje spelen 
aan ringen en rekstok, jon
gen en meisje spelen met 
zand. 
26io'oo. Toeslagzegels 
'Voor het kind'; winnaars 
Aruba Stampin' the future, 
wereldwedstrijd postzegels 
ontwerpen door Idnderen. 
6oh30, 80440,100450. Tekst 
'Voor het kind' en resp. ge
bouw op zonenergie, milieu
bescherming (huis, afvalbak, 
vogels en planten),wagens 
van de toekomst (vliegende 
auto's, wolk, sterren). 

ASCENSION 
Afbeelding melding 12/867, 
kerst. 

ARUBA 
3ii'oo. Frankeerzegels 
2000, reptielen. 
40, 60,75,150 c. Resp. No
rops lineatus. Iguana iguana, 
Leptodeira annulata bakeri, 
Cnemidophorus murinus. 
23'oo. AmericaUpaep* 
2000, campagne tegen aids. 
75,175 c. Resp. kaart Aruba 
bedekt met verschillende 
vlaggen, kompas met rood 
lint, tekst America Upaep; 
wereldbol met rood lint, tekst 
America Upaep. 
204 '00 . 
vijfenze
ventig 
jaar Aru
ba Bank 
en twee
hon
derdvijf
tigjaar 
kapel 
van Alto 
Vista. 
150,165 
c. Resp. 
het ge

BAHAMA'S 
86'oo. Herdruk frankeerze
gels. 
15 c., $2.. 

258'oo. Herdruk fran
keerzegels. 
15,50 c. 
7ii'oo. Kerst 2000, or
chideeën. 
15, 65, 70, 80 c. Resp. 
Encyclia cochleata, En
cyclia plicata, Bletia pur
purea, Encyclia gracilis. 

2001 Menselijke samenle
ving. 
15, 65, 70, 80 c. Resp. oplei
ding, fondsenwerving, zorg 
voor dieren, hulp aan dieren. 

BAHREIN 
gio'oo. Reis door de tijd; 
geschiedenis, erfgoed en ont
wikkeling Bahrein. 
Vel met samenhangende ze
gels: viermaal 100, viermaal 
200, viermaal 250 fils. Resp. 
forten minaretten, zeilboten 
en raffinaderij, dadelplukster 
en minaret, verdedigings
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werk en satelliet, meertje, 
vrouw met parels, boten en 
kan met manden, paleis met 
ruiter en man met vogel, oes
terduikers, mannen die oes
ters openen, mannen met 
lappen stof in water, netten-
boeters. 

BARBADOS 
7-ii-'oo Datum en afbeelding 
meldmg 10/691, antieke au
to's. 
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BELIZE 
Afbeelding melding 12/867 
,'Peoples United Party'. 

BERMUDA 
Aanvulling melding 12/867: 
kindertekeningen resp. 
kerstman met knolmannetje, 
kerstboom. 

BOLIVIA 
Zonder datum. Tweeduizend 
jaar Christendom. 
4.-, 6.- Bs. Resp. francisca-
nenkerk San Francisco met 
klooster in La Paz, tarweaar 
als symbool voor dagelijks 
brood; beeldmerk jubileum 

Zonder datum. Frankeerze-
gels;filatelie. 
0.30, 0.40, 0.50, 0.50, 0.60, 
0.70, 0.80, 0.80, o.go, I.- Bs. 
Tekeningen met tekst resp. 
zegel in bakje 'Blij dat ik een 
postzegel ben', kinderhoofd
je met drie zegels 'Postzegels 
reizen ook', lopende zegel 
vastgehouden door pincet 
'Maak me niet kapot', man
netje met postzegels 'Leer 
postzegels te verzamelen', 
mannetje kijkt vertwijfeld 
'Leer je postzegels te sorte
ren', mannetje met boek 'Wat 
is mijn postzegelverzaraeling 

mooi', mannetje loopt met 
enveloppen trap op 'Eerste-
dagenveloppen verzamelen', 
kinderen rond tafel 'De cata
logus helpt je je postzegels te 
sorteren', kinderen dansen 
rond tafel met postzegelbla-
den 'Postzegelruilbeurs', kin
deren hand-in-hand rond 
postzegelbladen 'Deelnemen 
aan een postzegeltentoon
stelling'. 

'CÖRWSKBÖÜVIA'S 

JHBI 
BOTSWANA 
3-ii-'oo. Vliegende dokters. 
35 t., 1.75, 2.-, 2.50 P. Vlieg

tuig en resp. iemand met 
oogziekte wordt bekeken, 
groepje mensen krijgt ge
zondheidsvoorlichting, ver
der vervoer per kano, en op 
ezels; aanhangsel met kaart 
met vliegroutes. 

BRAZILIË 
io-8-'oo. Honderdste ge
boortedag Gustavo Capane-
ma (1900-1985). 
R$ 0.60. Portret politicus, 
achtergrond ministerie Ge
zondheidszorg en onderwijs. 
i3-8-'oo. Telecursus 2000. 
R$ 0.27. Hand maakt aante
keningen in boekje, achter
grond beeldmerk telecursus 
2000 (onderwijs via tv voor 
jongeren en volwassenen). 
i6-8-'oo. Honderdste ge
boortedag Milton Campos 
(1900-1972). 
R$ I.-. Portret jurist en politi
cus, achtergrond werkkamer-
bibhotheek, midden hoofd
symbool vlag deelstaat Minas 
Gerais. 

mens, drie mensen: dokter 
transplanteert net ontvangen 
organen; over beide zegels 
elektrocardiogram. 

g-io-'oo. Vijfentwintig jaar 
diplomatieke betrekkingen 
tussen Brazilië en Volksrepu
bliek China (gezamenlijke 
uitgifte met China). 
Dertigmaal R$ 0.27. Masker 
van Braziliaans carnaval met 
poppen uit Chinees poppen
theater. 
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i2-io-'oo. Autoracen. 
R$ 1.30,1.45. Resp. portret 
Chico Landi (geb. 1907) met 
Ferrari, Ayrton Senna (igóo-
I9g4) met McLaren-Honda. 

BRUNEI 
i5-ii-'oo. Apec2ooo, (econo
mische unie tussen bijna alle 
landen rond de Grote Oce
aan, in november conferentie 
in Brunei). 

CANADA 
2-io-'oo. Walvissen. 
Viermaal 46 c. Narwal, blau
we vinvis, Groenlandse wal
vis, witte dolfijn of beloega; 
resp. Monodon monoceros, 
Belaenoptera musculus, Ba-

i6-9-'oo. Mondiale dag voor 
bescherming ozonlaag. 
R$ r.45. Beschermende hand 
boven wereldbol. 
23-g-'oo. Olympische spor
ten. 
Twee velletjes met twintig ze
gels en vier aanhangsels. 40 
olympische sporten uitge
beeld door tekenfiguurtjes 
van Mauricio de Souza. 
27-g-'oo. Orgaantransplanta
tie. 
Tweemaal R$ 1.50. Handen 
met hart met daarachter 

laena mystice-
tus, Delphine-
pterus leucas. 
5-io-'oo. 
Wenszegels. 
46 c. Schilde
rijlijstje met 
hulstblad; 
stickers engel, 

kerstman, kerstboom of met 
eigen foto's (te bestellen). 
j-ii-'oo. Kerst. 
46, 55, g5 c. Geschilderd 
door mond- en voetschilders: 
resp. Maria, Jozef en pasge
boren Christus met bezoe
kers; kerststal in sneeuw
landschap; Maria op ezel ont
vlucht Bethlehem. 
ii-ii-'oo. Regimenten. 
Tweemaal 46 c. Lord Strath-
cona's Horse Regiment met 
portret Samuel Benfield Stee-
Ie (i84g-igig) in uniform uit 

begin 1900, Les Voltigeurs de 
Quebec met drummer van het 
regiment in modern uniform. 

CAYMANEILANDEN 
Zonder datum. Kerst 2000, 
oude tijden. 
10, 30,40, 60 c. Resp. zand-
taartjes bakken, kerstdiner, 
dans, schelpenstrand. 

CHINA (Republiek, Tai
wan) 
2-i-'oi Voorspellingsze
gels - goede wensen. 
Tweemaal NT$ 5.-, twee
maal 12.-. Resp. twee lo
tusbloemen op een steel 
(huwelijksgeluk); drie 
ronde vruchten: lychee, 
'longan', walnoot (drie
maal succes bij loopbaan); 

granaatappel met veel zaden 
(veel nageslacht); pioenenro
zen (rijkdom en hoge positie) 
en twee Chinese zanglijsters 
(gelukkig koppel dat samen 
oud wordt). 

COOKEILANDEN 
20-io-'oo. Honderdste ver
jaardag koningin-moeder. 
Velletje met viermaal $ 4.50. 
Vier foto's op verschillende 
leeftijden; rand met konin
gin-moeder in avond toilet. 
Blok $ 6.-. Zegel met recent 
portret; rand Hare Majesteit 
met George VI. 

ECUADOR 
25-2-'gg! Dertig jaar geleden 
werden holen bij Tayos ont
dekt. 
1000, 2600 S. Resp. holenon
derzoeker, vetvogel (steator-
nis caripensis) en holenge
welf 
i2-5-'gg! Schilderijenten
toonstelling Iberoamerica 
Pinta. 
2000 S. Schilderij 'Napal, het 
tijdperk van het kwaad', Os-
waldo Guayasanin (igig-
iggg). 
28-5-'gg! Vijftig jaar geleden 
Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. 
4000 S. Vrouwengezichten, 
'een leven zonder geweld'. 
4-6-'gg! Honderd jaar Hogere 
Militaire Academie 'Eloy Al-
faro'. 
5200, 9400 S. Resp. monu
ment voor schoolgebouw, 
wacht bij hoofdingang. 
ii-ó-'gg! Honderd jaar stad 
Puyo. 
Tweemaal 4000 S. Bromelia 
sp., Arachloroptera. 
i7-6-'99! Honderdste sterf
dag Rafael Barahona Andra
de (1827-1899). 
5200 S. Portret arts en hoog
leraar fysiologie en hygiëne. 
ii-8-'g9! Tweehonderdste ge
boortedag Tomas Carlos 
Wright Montgomery (i7g9-
1868). 
4000 S. Portret officier. 
ii-S-'gg! Tweehonderd twin
tigste geboortedag Manuel 
Antonio Luzarraga y Eche-
zurria (1776-1859). 
2000 S. Portret officier en 
bankier. 
3-9-'gg! Veertigjarig bestaan 
Charles Darwinstichting ter 
bescherming Galapagos-
eilanden. 
Tienmaal 6000, tienmaal 
15000 S. Resp. Phoenicop-
terus ruber, Buteo galapa-
goensis, Amblyrhynchus cri-
status, Conolophus subcri-
status, Opuntia galapageia, 
Pyrocephalus rubinus, Sula 
nebouxii, Sula dactylatra, 
Scalesiavilosa, Geochelone 
elephantopus abingdoni; 
Brachycereus nesioticus, 
Dendroica petechia, Nan-
nopterium harrisi, Tursiops 
truncatus, Pentaceraster 
cummingi, Geochelone ele
phantopus porteri, Microlo-
phus albemarlensis, Arctoce-
phalus galapagoensis, Sphe-
niscus mendiculus, Geospiza 
scandens. 
22-9-'gg! Internationale dag 
van de ouderen. 
Tweemaal 1000 S. Beeld
merk, handen. 
jo-g-'gg! Vijftig jaar SOS-kin-
derdorpen. 
Tweemaal 2000 S. Jongens-
gezichten, meisjesgezicht; 
beeldmerk stichting. 
ii-i2-'gg! Honderdvijfen
twintig jaar UPU*. 

1000, 4000, 8000 S. Resp. 
vliegende postbode, post
duif, beeldmerk UPU*. 
ii-i2-'gg! Amerika: het nieu
we millennium zonder wa
pens. 



Tweemaal 4000 S. Wereld
kaart, bomen en vredesduif 
op wereldbol. 
2i-i2-'9g! Permanente com
missie voor natuurbescher
ming in zuidelijke Stille Oce
aan. 
7000 S. Rotskust, beeldmerk. 
2g-i2-'99! Honderdvijfenze
ventig jaar stad Machala. 
Driemaal 3000 S. Bloei ban
aan en stadsgezicht, monu
ment voor plantagearbeiders, 
gemeentehuis. 

7-i-'oo. Zeventig jaar sport
vereniging Emelec (voetbal). 
Tweemaal 1000, tweemaal 
2000, S. Resp. Jorge Bolanos, 
Carlos raffo; kampioenselftal 
1957, Ivan Kaviedes. 

EGYPTE 
27-9-'oo. Dag van het toeris
me. 
125 P. Symbolische afbeel
ding. 
Oktober 2000. Inwijding me
tro tussen Cairo universiteit 
en Giza. 
20 P. Bovengronds bergen, 
ondergronds metro. 
Oktober 2000. Brug El-Fer-
dan in gebruik. 
20 P. Spoorbrug met trein. 
g-io-'oo. Wereldpostdag. 
125 P. Deel postzegel en 
beeldmerk UPU*. 

EL SALVADOR 
3i-8-'oo. Treinen. 
Viermaal 1.50 C. Baldwin-lo-
comotief Philadelphia 58441-
USA (1925), elektrische loco
motief 8226959 serie 65k-i5, 
motorwagon, presidentiële 
wagon. 

9-n-'oo. Kerst 2000. 
Tienmaal i.- C. Kerstboom 
met resp. sneeuwman, kerst
klokjes, kaarsen, slee, laars, 
kerstballen, wandelstok, 
pakjes, kerstman, kerstmuts. 

FALKLANDEILANDEN 
i6-io-'oo. Datum en afbeel-
dingmelding n/769, bruggen. 
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i-ii-'oo. Kerst 2000. 
10, 20,33,43,78 p. Resp. en
gel met herders, herder, Je
zus en Maria en Jozef, ka
meel, engel met twee konin
gen. Velletje met de vijf ze
gels. 

FIJI 
24-io-'oo. Lapita-aardewerk. 
44, 63 c , $ I.-, 2.-. Stukje aar
dewerk en landschap van 
resp. Yanuca en Nadroga, Vu-
tua op Mago, Beqa op Ugaga, 
duinen van Sigatoka. 

LVT landingsvoertuig, mari
niers in actie. 

ISRAËL 
5-i2-'oo. Serie 'historische 
gebouwen en plaatsen', Mitz-
pe Revivim. 
NIS. 2.20. Observatiepost 
(gebouwen, bunkers en ver
scholen munitieopslag) werd 
in '83 verbouwd tot museum 
voor geschiedenis Mitzpe Re-
vivum. 

FILIPIJNEN 
2i-9-'oo. Serie 'millennium', 
III; vaartuigen. 
Driemaal 5.- P. 'Balanghai' 
open boot voor handel met 
stok voortbewogen; 'vinta' 
smalle, zeer snelle zeilboot 
met uithouders; 'caracoa', 
meestal gebruikt voor oor
logsdoeleinden (ruimte voor 
100 gewapende krijgers), met 
uithouders waarop planken 
met roeiers. 
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26-9-'oo. Vijftig jaar 'Equita
ble PCI Bank'. 
5.- P. Symbolen voor handel, 
vroeger en nu: kruiken en 
kleden, bankbiljet, elektroni
sche chip, muis. 
29-9-'oo. 2000, jaar van de 
OFW's (Overseas Filipino 
Workers). 
5.- P. Wereldbol, vliegtuig, 
schip, vijf mensen met ver
schillend beroepen. 

lo-io-'oo. Vijftig jaar 'Teresian 
Association' in de Filipijnen. 
5.- P. Portret Pedro Poveda 
(stichtte in 1911 in Spanje de 
internationale lekenorgani
satie om te helpen bij de 
evangelisatie van de kerk op 
gebied van onderwijs en cul
tuur) aflïeeldingen van activi
teiten Teresian association, 
twee beeldmerken. 
i8-io-'oo. Vijftig jaar Filipijns 
Corps Mariniers. 
5.- P. Marinier in veldtenue, 
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5-i2-'oo. Sciencefiction. 
NIS. 2.80, 3.40, 5.60. Resp. 
'positronische robot' uit 
boek van Isaac Asimov (1920-
1992), voertuig om door de 
tijd te reizen uit 'De Tijdma
chine' van H.G. Wells (1866-
1946), reizen door de ruimte 
met paard en wagen en racket 
uit boek 'Reis naar de Maan' 
van Jules Verne (1828-1905). 

5-i2-'oo. Dag van de Filatelie. 
Driemaal NIS. 2.20. Dinos
aurussen in de heuvels van 
Judea. 

5-i2-'oo. Aleppo Codex (oudst 
bekende manuscript dat de 
tekst van de bijbel bevat). 
NIS. 4.40. Open boek met 
woorden 'Keter Aram Zova' 
(traditionele benaming Co

dex), letters zoals begin elk 
bijbelhoofdstuk, tekening 
oostvleugel Grote Synagoge 
van Aleppo, namen en plaat
sen van mensen met Codex 
verbonden (Tiberias, Haleb, 
Jeruzalem). 

JAMAICA 
Afljeelding melding 11/770, 
inheemse bomen. 

i-i2-'oo. Kerst 2000. 
$ 10, 20, 25, 30. Resp. ma
donna met kind, jongen in 
tempel, Hemelvaart, opstan
ding. 

JAPAN 
2i-7-'oo. Dag van brieven
schrijven. 
Viermaal 50, tienmaal 80 yen. 
Tekeningen van Dick Bruna, 
resp. meisje met pen, huisje 
en eendjes met brief clown 
uit envelop, jongen leest 
brief, in een ballonmandje, 
appelboom (ronde zegel), 
twee vogels met brief (ovaal), 
fiets en konijn (ovaal), jongen 
en meisje, kind met brief 
(ovaal), kind met harp, kind 
met fluit, kind met contrabas 
(helft rond), kind met pen. 

2i-7-'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', XII; the
ma's uit de jaren 1959-1964. 
Tweemaal 50 (samenhan
gend); achtmaal 80 yen. Resp. 
honden Taro en Jiro overleef
den winter op zuidpool, op 
achtergrond patrouilleboot 
'souya' (1959); herinnerings
bakje huwelijk huidige keizer 
(1959), weerkaart dag 'Ise-
wan'-tyfoon (1959), lucht met 
sterren en notenbalk 'sukiya-
ki-song' (1961), portret Shiba 
Ryotaro schrijver novelle 'Ryo-
ma ga iku' en portret Sakamo
to Ryoma met titel in hand
schrift, pop met notenbalk 
'Hello, my baby' (1963), trein 
op traject 'Tokaido Shinkan-
sen' (1964), zwemmen Olym
pische Spelen Tokio (1964), 
man met olympische toorts 
(laatste twee samenhangend). 
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23-8-'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', XIII; the
ma's uit de jareni964-i97i. 
Tweemaal 50 (halfrond, sa
menhangend); achtmaal 80 
yen. Resp. poppentheater 
'Hyokkori Hyotan Jima' 
(1964); ook op twee samen
hangende zegels: ultraman 
en een monster uit tv-serie 
(1966), kleurentelevisie met 
auto en airconditioning, elek
trische gitaar, Nobelprijswin
naars literatuur Kawabata Ya-
sunari (1968) en Oe Kenzabu-
ro (1994), scène uit film 'Oto-
kowa tsuraiyo' (1969), sym
bolische toren 'Taiyo No Tou' 
op Expo '70 in Osaka, jonge-
renkleding en notenbalk mu-
sicalhedje (1971). 

22-9-'oo. Honderd jaar hoger 
onderwijs voor vrouwen. 
80 yen. Stichters en symboli
sche bloemen van eerste drie 
universiteiten. 

22-9-'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', XIV; the
ma's uit de jaren 1972-1974. 
Tweemaal 50 (samenhan
gend); tweemaal 80 (samen
hangend); zesmaal 80 yen. 
Resp. Oh Sadaharu (1964) en 
Nagashima Shigeo (1972), ba-
seballspelers; mannelijke por-
tretgroep op oostmuur en 
vrouwelijke portretgroep op 
westmuur (muurschilderingen 
uit de 7de- 8ste eeuw werden 
in 1972 in Takamatsu Zuka 
ontdekt); twee reuzenpanda's 
(in 1972 van China gekregen 
om te gedenken dat diploma
tieke betrekkingen weer nor
maal zijn), 'Shureimon'-poort 
en 'Bingata'-stof (in 1972 
komt Okinawa weer bij Japan 
na 27 jaar Amerikaans be
wind), 'Oscar' hoofdfiguur uit 
strip van Ikeda riyoko (1972), 
dirigent Ozawa Seiji met Bos
ton symfonie orkest (1973), 
rots bij zee en notenbalk 'Bri-
mo Misaki' (1974), ruimte
schip uit tekenstrip 'Yamato' 
van Matsumoto Reiji (1974). 



6-io-'oo. Internationale week 
brievenschrijven. 
90,110,130 yen. Resp. 'Oka-
be' (weg wssen twee bergen), 
'Maisaka' (rotskusten zee), 
'Okazaki' (houten brug) uit 
de serie 'Drieënvijftig haltes 
op de Tokaido-weg' (ca. 
1833) van Utagawa Hiroshige 
(1797-1858). 

KORJEA NOORD 
6-io-'oo. Wereldpostzegel-
tentoonstelling 'Espana 
2000'. 
Overdruk met beeldmerk 
'Espana 2000' over blok 5-3-
'00, dieren uitMesozoïcum 
(melding 8/9/602). 

23-io-'oo. Serie 'museum van 
de twintigste eeuw', XV; the
ma's uit de jaren 1975-1983. 
Tweemaal 50 (samenhan
gend); achtmaal 80 yen. Resp. 
'Gandam en Zaku' van Kunio 
Okawara, 'Amuro en Gan
dam' van Yoshikazu Yasuhiko 
(uit tekenfilm Gandam, 
1979); gitaar en notenbalk 'Ji-
dai' (1975), Taiyaki Kun (vis 
met gezicht) en notenbalk 
'Oyoge! Taiyaki Kun' (zwem!, 
Taiyaki Kun) (1975), Karaoke-
microfoon (werd in 1977 pop
ulair), bloemen en notenbalk 
'Cosmos' (1977), UFO* en 
notenbalk'UFO' (1977), 
beeldmerk en scène uit tv-se-
rie 'Mr. Kimpachi, klassenle-
raarvan klas 3B' (1979), syn
thesizer en muzieknoten 
(eind zeventiger jaren veel 
elektronische muziek), scène 
uit 'Oshin' tv-drama (1983). 

6-ii-'oo. Serie 'belangrijke 
culturele personen'. 
Driemaal 80 yen. Portret Na-
gaoka Hantaro (natuurkundi
ge, 1865-1950) en atoommo
del, Nakaya Ukichiro (na
tuurkundige, 1900-1962) en 
sneeuwkristallen, Nakamura 
Teijo (dichter, 1900-1988) en 
haikugedicht. 

3 KOEWEIT 
™ i4-2-'oo. Internationale con-
2 ferentie over autisme en com-
— municatiestoornissen. 

25,50,150 f. 

7(1 25-2-'oo. Nationale feestdag. 
V 25, 50, i5of. Familiemetvlag 

en watertorens. 
26-2-'oo. Negende verjaardag 
bevrijding. 
25, 50,150 f. Band van vlag
gen in vorm '9'. 

lo-io-'oo. Vijfenvijftig 
jaar arbeiderspartij Ko
rea (WPK). 
10 eh., blok met drie 
zegels 50 ch. Resp. 
beeldmerk WPK en 

partijmuseum, portret presi
dent Kim II Sung (1912-1994), 
Kim Jong II (geb. 1942) secre
taris-generaal WPK, Kim 
Jong Suk (1917-1949). 
i5-io-'oo. Herverkaveling. 
10 ch. Bulldozer, vrachtauto, 
arbeiders, rode vlaggen, lij
nen van herverkaveling. 

9.- ptcs. Resp. in vorm van fe
niks, ring, hanger met feniks 
en draak, hanger in vorm 
draak, ronde schijf met my
thische dieren. 

JVIALEISIÊ 
Wetenschappelijke namen 
melding 10/693, vogels. 

Resp. Polyplectron inopi-
natum, Rheinardia ocella-
ta, Argisianus argus, Lo-
phura erythropthalma; 
Rheinardia ocellata. 

20-io-'oo. Taehongdan. 
40 ch., blok 2.- w. Resp. dis
trict Taechongdan met dorpje 
op platteland, aardappels, 
varkens; president Kim II 
Sing op aardappelveld op 
hoogvlakte Paektu, 
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Aanvulling melding 11/771, 
honderd jaar Tahun Instituut 

voor medisch onderzoek. 
Resp. gebouw 1901, beri
beri, Brugia malayi; ge
bouw 1953, Anopheles 
campestris, Clastridium 
bifermentans malaysia; ge
bouw 1976, Eurycoma lon-
gifolia, chromatogram 
DNA-keten; DNA-keten. 

MAAGDENEILANDEN 
Zonder datum. Herstel wet
gevende raad vijftig jaar gele
den. 
10,15, 20, 35, 50, 60 c., $ I.-. 
Resp. Dr. Q.W. Osbourne & 
A. ScatlifFe, H.R. O'Neil & 
A.A. Henley, W.W. Smith & 
J.C. Brudenell-Bruce, H.R. 
Penn & I..G. Fonesca, CL. de 
Castro & T.H. Faulkner, 
W.W. Wheatley, H.L. Stoutt. 
Zonder datum. Millennium. 
5, 20, 30, 45, 50 c , $ I.-, blok 
2.-. Resp. tekening bron op 
zondagmorgen, M.L. Davis, 
universiteit van Cheyney (VS), 
E.L. Scatcliffe, H.L. Stoutt 
'Community College', sirJ.O. 
Georges, S. Hodge. 

MACAU 
ji-io-'oo. Chinees en Portu
gees aardewerk. 
Zesmaal 2.50 ptcs., doorlo
pend beeld. Vaasjes, potje, 
theepot, borden, op achter
grond achthoekig blauw 
bord. 
Blok met ronde zegel 8.-
ptcs. Bord. 
22-ii-'oo. Ornamenten van 
jade. 
1.50, 2.-, 2.50, 3.-, blok 

Wetenschappelijke namen 
melding 11/771, zoogdieren. 
Resp. Cynogale bennettii, Cy-
nogale bennettii, Arctictis 
binturong, Arctictis bintu-
rong; Prionodon linsang, He-
migalus derbyanus; ?. 

6-4-'oo. Islamitisch kunst 
museum. 
20, 30, 50 s., I.-, blok 6.- RM. 
i4-9-'oo. Rida Mara - van lan
delijk naar werelds. 
30, 50 s., I.-, blok 6.- RM. 

i6-g-'oo. Traditionele kinder
spelletjes, II. 
20, 20, 30, 30 s. Resp. 'baling 
tin', 'gasing', 'sepak raga', 
'let-up-let-up'. 
24-g-'oo. Dag van het hart. 
Vijfmaal 30 s. 

MALI 
20-5-'99! Stripfiguur 'Betty 
Boop'. 
Velletje met negenmaal 310 
F., tweemaal blok 1000 F. Af
beeldingen 'Betty Boop', ge
tekend door Amerikaan Jack 
Kirby(i9r7-i994). 

20-5-'9g! Televisieserie 'I love 
Lucy'. 
Velletje met negenmaal 
320 F., tweemaal blok 1000 F. 
Scènes uit de serie met Ame
rikaanse toneelspeelster Lu
cille Ball (1911-1989). 
30-6-'gg! Bestrijding armoe
de. 
150,180, 750,1000 F. Resp. 
groenteveld, bouwactivitei
ten, overleg over voedsel 
(groep vrouwen), verzorging 
drinkwater. 

2-7-'9g! Belangrijke gebeur
tenissen 20ste eeuw. 
Velletjes met viermaal 250; 
viermaal 310; viermaal 320; 
viermaal 390; viermaal 430; 
viermaal 460; viermaal 490; 
viermaal 530 F. Resp. kijken 
naar komeet Halley (1910), 
ondergang Titanic (1912), 
aardbeving San Francisco 
(1906), vulkaanuitbarsting 
Martinique (1902); dood 
Franse schrijver Jules Verne 
(1828-1905), op kernenergie 
voortbewogen onderzeeboot 
Nautilus bereikt noordpool 
(ig58), ontdekking graf Toe-
tanchamon (ig22), solo
vlucht over Atlantische oce
aan Charles Lindbergh 
(1927); dood Marilyn Monroe 
(1926-1962), debuut The 
Beatles (1962), eerste beman
de maanlanding (1969), dood 
Elvis Presley (i935-ig77); In
dia onafhankelijk (ig47), 
EGKS*(i95i), moord John F. 
Kennedy (1917-1963), eerste 
harttransplantatie (1967); 
Nobelprijs natuurkunde voor 
Albert Einstein (1921), Nobel
prijs voor vrede voor Nelson 
Mandela (i9g3), ontdekking 
penicilline door Alexander 
Fleming (1928), ontdekking 
aids-virus door Luc Montag-
nier (1982); bereiken noord
pool door Robert E. Peary 
(1909), bereiken zuidpool 
door Roald Amundsen (1911), 
eerste kunstmaan (1957), 
Joeri Gagarin als eerste in sa
telliet, Wostok I, omwente
ling om aarde (1961); Nobel
prijs vrede voor moeder Tere
sa (1979), dood prinses Diana 
(1997), verkiezing paus Jo

hannes Paulus II (1978), val 
Berlijnse muur (1989); Char
les de Gaulle verkozen tot mi
nister-president van Frank
rijk (1958), eerste vlucht su
personische verkeersvlieg
tuig 'Concorde' (196g), Bra
zilië met Pelé wereldkam
pioen voetbal (1958), Frank
rijk wereldkampioen voetbal 
(1998). 

20-7-'gg! Onderzoek van de 
ruimte. 
Zes velletjes met vier zegels 
van 250, 310, 320, 500, 750, 
900 F. Resp. Hubble space te
lescope (iggo), ruimtesonde 
Venera 12 (1978), ruimte
schip Columbia (1981), Aria
ne 5 racket en ruimtecapsule 
(1998); koppeling Apollo 18 
en Sojus ig (ig75), Carl Sa-
gan (ig34-ig96) en Viking i 
(1975), Voyager i (1977), Ed
mund Halley (i656-r742) en 
ruimtesonde Giotto; Frank 
Borman (geb. ig28) en Apol
lo 8 (ig68), Neil Armstrong 
(geb. ig3o) en maansloep 
Eagle (igög), maansonde 
Luna 16 en maanwagen Lu
nochod 2 (1973), maansonde 
Surveyer 3 (1966); Konstantin 
Ziolkowskij (1857-1953) en 
racket, Robert H. Goddard 
(i882-ig45) en proeftoestel, 
Hermann Oberth (1894-
1989), Theodore von Karman 
(1881-1963); hondje Laika en 
spoetnik7 (1957), Juri Gaga
rin (1934-1968) en ruimtecap
sule Wostok I, Edward White 
(1930-1967) en ruimtecapsule 
Gemini 4 (1965), John Glenn 
(geb. 1921) ruimtecapsule 
Mercury 6 (1962); maanwa
gen van Apollo 15 (ig7i), 
ruimtesonde Pionier 10 
(1972), skylab i (1973), ruim
tesonde Mariner 10 (1973). 

2-8-'gg! Vlaggen van de lid
staten Verenigde Naties. 
Velletjes met zestienmaal 20, 
zestienmaal 25, zestienmaal 
50, vier keer dertienmaal 100 
F. Resp. Myanmar, Namibië, 
Nepal, Niger, Nigeria, Noor
wegen, Uganda, Pakistan, 
Nederland, Peru, Filipijnen, 
Polen, Nieuw-Zeeland, Por
tugal, Noord-Korea, Roe
menië; Rusland, Rwanda, 
Singapore, Slowakije, Sudan, 
Sri Lanka, Zweden, Zwitser
land, Syrië, Tanzania, Tsje
chië, Thailand, Somalië, Tu
nesië, Turkije, Oekraïne; Fin
land, Frankrijk, Groot-Brit-
tannië, Griekenland, Guinee, 
Hongarije, India, Indonesië, 
Iran, Irak, Ierland, IJsland, 
Israël, Italië, Libië, Japan; Af
ghanistan, Zuid-Afrika, Alba
nië, Algerije, Duitsland, Ver
enigde Staten, Angola, Saudi 



Arable, Argentinië, Australië, 
Oostenrijk, Bangladesh, Bel
gië, Bolivia, Brazilië, Bulga
rije, Cambodja, Kameroen 
(foute groene ster), Canada, 
Chih, Volksrepubhek China, 
Colombia, Congo, Zuid-Ko-
rea, Ivoorkust, Kroatië, Cuba, 
Denemarken, Egypte, Ver
enigde Arabische Emiraten, 
Spanje, Ethiopië, Jordanië, 
Kenia, Koeweit, Laos, Li
banon, Litouwen, Luxem
burg, Madagascar, Maleisië, 
Mali, Vietnam, Marokko, 
Mauritius, Mexico, Monaco, 
Mongolië, Venezuela, Jemen, 
Uruguay, Zambia 
Augustus '99! Vlaggen van de 
lidstaten Verenigde Naties 
100 F Kameroen (goede, gele 
ster) 
i3-9-'99! Reptielen en amfi-
bieen 
Zesmaal 350 F Resp Pseu-
donaja textihs, Litoria Chlo-
ris, Imantodes inornata. Py
thon arboricole, Pachydacty-
lus bibronn, Trimeresurus 
wagleri 

i3'9"'99' Orchideeën 
Zesmaal 390 F Epidendrum 
elhpücum, Oncidium ma-
cranthum, Mitoniopsis roez-
hi, Oncidium barbatum, Mil-
toma warszewiczii, Lockhar-
tia cerstedii 
ij-g-'gg! Zangvogels 
Zesmaal 430 F Amandava 
subflava, Ploceus bojeri, Lag-
onosticta senegala, Üraegint-
hus bengalus, Monticola 
saxatilis, Saxicola torquata 

MAYOTTE 
25-ii-'oo. Distilleerden! d'Y-
lang. 
2.70 F DistiUeerdenj 

25-ii-'oo. Het nieuwe zie
kenhuis 
10.-F Ziekenhuis. 

MEXICO 
9-io-'99! Honderdvijfentwin-
ügjaarUPU* 
4 20 P Detail UPU*-era-
bleem 
i7-io-'99! Bijeenkomst inter
nationale organisatie voor 
behoud cultuurmonumenten 
en archeologische plaatsen 
(ICOMOS) in Mexico-stad 
4 20 P Toren van hoofdpost
kantoor 
2i-io-'99! Honderdste ge
boortedag Carlos Chaves 

(1899-1978, componist) en 
Silvestre Revueltas (1899-
1940, componist, dirigenten 
violist 
3 - P portretten 
25-io-'9g! Vijfentwintig jaar 
zelfstandige universiteit 
Mexico-stad 
3 - P Symbolische afbeel
ding 
27-io-'99! Honderdvijfen-
twintig jaar provincie Guerre
ro 
3 - P Rotstekening 
28-io-'99! Veertig jaar natio
nale commissie leermidde
len 
3 - P Schoolboek in de taal 
'Zoque'. 

25-n-'99! Veertig jaar natio
nale commissie leermidde
len 
3 - P Natuurkundeboek. 
29-n-'99! Kerst 
3 -, 4 20 P Kersttekeningen 
van kinderen 
i-i2-'99! Twintig jaar hoger 
technisch onderwijs (Cona-
lep) 
3 - P Getal '20' en beeld
merk 

MONTSERRAT 
4-8-'oo. Honderdste verjaar
dag koningin-moeder 
70 c, $ I 15, 3 -, 6 - Portret
ten met op achtergrond resp 
vliegveld WH Bramble, gou-
vernementshuis, gerechtsge
bouw, oorlogsmonument 
Velletje met de vier zegels, 
rand met rozen 
29-ii-'oo. Kerst 2000 
$ I -, i 15,1 50, 3 -, blok $ 6 -
Resp drie koningen op weg 
naar Bethlehem, mensen op 
weg naar Cavalla Hill metho-
distenkerk, herders passend 
op hun kudde terwijl ze de 
geboorte van Christus af
wachten, Jozef en Maria op 
weg naar Bethlehem, Jozef en 
Maria komen in Bethlehem 

NAMIBIË 
i8-ii-'oo. Zeedieren langs de 
kust 
$ I,-, 2 50, 3 -, 5 - Resp 
'striped anemone', 'violet 

spotted anemone', 'knobbly 
anemone', 'false plum ane
mone' 

NEVIS 
io-8-'oo. Beroemde entertai
ners 
Velletje met negenraaal 90 c 
Legendarische meidengroe
pen (Angels, Dixie Cups, 
Martha Reeves & the Vandel-
las) 
Velletje met zesmaal $ i -
Bob Hope 
$ I 60 (in velletje van vier) 
David Copperfield, illusio
nist 
Blok $5 - Mike Wallace. 
30-io-'oo. Bloemen uit het 
Caribisch gebied 
30, 80 c , $ I 60, 5 - Resp 
'golden elegance oriental 
lily', 'frangipam', 'garden 
zinnia', 'rose elegance lily' 
Velletje met zesmaal 90 c 
'Star of the march', 'tiger 
lily', 'montblanclily', 'torch 
ginger', 'cattleya orchid', 
'John's wort' 
Velletje met zesmaal $ i -
'Clebra', 'rubellum lily', 'sil
ver elegance oriental lily', 
'chinese hibiscus', 'tiger lily', 
'royal pomciana' 
Velletje met zesmaal $ i 60 
'Epiphtye', 'enchantment 
lily', 'glory lily', 'purple gra-
nadilla', 'jacaranda', 'shrimp 
plant' 
Tweemaal blok $ 5 - 'Bird of 
paradise', 'dahlia' 

NICARAGUA 
25-5-'99! Zeevogels 
5 -, 5 50, 6 -, 7 50, velletje 
met zesmaal 6 -, tweemaal 
blok 12 - Cd Resp Eudyptes 
chrysocome, Sphemscus ma-
gellanious, I>ygoscelis antarc-
tica, Magadyptes antipodes, 
Phalacrocorax punctatus fe-
atherstom, Phalacrocorax 
bougainvillei, Anhmga an-
hinga, Phalacrocorax puncta
tus punctatus, Phalacrocorax 
sulcirostris, Pelecanus occi-
dentalis, I^goscelis papua, 
Aptenodytes forsten 
3-5-'99! Zeeschepen uit gou
den tijdperk scheepsvaart 
2 -, 4 -, 5 -, 10 -, velletje met 
twaalfmaal 3 -, tweemaal 
blok 15 - Cd Resp 'Eagle' 
(1851), 'Contest' (1800), 'Ar
chitect' (1847-48), 'Edward 
O'Brien'(1863), MMS'Rod
ney' (1830), 'Boyne' (i8de 
eeuw), 'Castor' (19de eeuw), 
'Multine' {19de eeuw), 'Brit-
tannia' (1820), 'Gouden 
Leeuw' (1600), 'Hercules' 
(1600), 'Resolution' (1667), 
'Royal George' (1756), 'Van
guard' (1700), 'Royal Prince' 
(1600), 'Zeven Provinciën' 
(1600), 'Pamir' (1905), 'Great 
Expedition' (i8de eeuw) 

NIEUW-CALEDONIË 
24-io-'oo. Achtste kunstfesti-
val in gebied Stille Zuidzee 
Velletje met viermaal 70 F 
Kunstwerken 
24-io-'oo. 'Geld' van de Ka-
naken 
90,105 F Afbeeldingen van 

traditioneel 'geld' (het hoofd 
van het 'geld' is van hout ge
sneden, lichaam van schel
pen of botten, voet van bont, 
het wordt in een doosje (huis) 
bewaard en de hoeveelheid 
'geld', de kleur en lengte hel
pen de posities van de stara
men te bepalen) 

9-ii-'oo. Koningin Hortense 
iio F. Portret 

9-ii-'oo. Regionale land
schappen 
Driemaal 100 F 

NIEUW-ZEELAND 
i-ii-'oo. Kerst 
Boekje met zelfl<levende ze
gels 40 c Zelfde aftjeelding 
'Maria met kindje Jezus' als 
bij melding 11/772, iets klei
nere zegel 
4-ii-'oo. Bedreigde vogels, 
gezamenlijke uitgifte met 
Frankrijk 
40,40 , 80 c , $ I 10,1 20, 
I 50,1 80 Resp Falco nau-
manni, Cyanoramphus mal-
herbi, Himantopus novaeze-
landiae, Bowdlena punctata 
stewartiana, Strigops hab-
roptilus, Galhrallus austrahs 
greyi, Apteryx austrahs (kiwi 
en valk ook in Frankrijk) 

NIGERIA 
7-9-'oo. Olympische Spelen 
10, 20, 30, 40 N Resp bok
sen, gewichtheffen, vrou
wenvoetbal, mannenvoetbal 
Blok 150 N 

PALAU 
i8-i-'oo. Ruimteonderzoek 
van de toekomst, I, ruimte
sondes. 

Zesmaal 55 c Ruimteson
de met lonenaandrijving, 
robotgestuurde landings
sloep, ruimtetelescoop-
sonde, sonde voor kome-
tenonderzoek, decontami-
natiesonde, sonde raet re
paratierobot 
Vier blokken $ 2 - Ruim
tesonde op zoek naar le
ven buiten aarde, op insect 

lijkend landingsvaartuig, 
sonde op zoek naar bewoon
bare planeten, landingsvaar
tuig met terugvhegmodule 

2-2-'oo. Eeuwwisseling, I, 
belangrijke gebeurtenissen 
1800-1850 
Zevenüenmaal 20 c Verdrij
ving oorspronkelijke bewo
ners Zuid-Amerika, slaven
opstand Haiti (1800), Napo
leon keizer (1804), Chaka ko
ning Zoeloes (1815), roman 
'Frankenstein' van Mary 
Shelley (i8i8), Simon Bolivar 
bevrijdt Zuid-Amerika (1819), 
uitvinding fotografie (1826), 
bouw waterwerken (1829), 
eerste stoomtrein (1830), 
ontdekking elektromagnetis
me door Faraday (1831), ver
doving raet geneesmiddelen 
(1842), uitvinding telegrafie 
door Samuel Morse (1844), 
eerste conferentie over vrou
wenrechten (1848), geboorte 
Karl Marx (1818), Maartrevo-
lutie m Duitsland (1848), 
Charles Darwin maakt reis 
om de wereld met oorlogs
schip 'Beagle' (1832), begin 
Europese beïnvloeding in 
China (1850) 

2-2-'oo. Eeuwwisseling, II, 
belangrijke gebeurtenissen 
1980-1989 
Zeventienmaal 20 c Lech 
Walesa roept op tot arbei-
dersstrijd (1980), ruimteveer 
Voyager I fotografeert Satur-
nus (1980), Ronald Reagan 
president VS (1980), aids-vi-
rus ontdekt (1982), prins 
Charles trouwt met lady Dia
na Spencer (1982), compact 
disk gaat m massaproductie 
(1983), gifgasramp Bhopal 
(1984), opening piramide bij 
het Louvre in Parijs (1984), 
Michail Gorbatsjov president 
Sovjetunie (1985), ramp in 
Tsjernobyl (1986), explosie 
ruimteveer Challenger 
(1986), SS-leider Klaus Bar
bie wordt gearresteerd 
(1987), boek 'The satanic ver
ses' van Salman Rushdie ver
schijnt (1988), Benazir Bhut
to president Pakistan (1988), 
Plein van de Hemelse Vrede 
in Peking bezet door grote 
groep studenten (1989), val 
Berlijnse muur (1989), begin 
World Wide Web (1989) 



52'oo. chinees nieuwjaar, 
jaar van de draak**. 
Blok $2.. Draak. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
Wetenschappelijke namen 
melding 11/772, schelpen. 
Resp. Turbo petholatus, Cha 
ronia tritonis. Cassis cornu
ta, Ovula ovum. 
■m«*t««tianii>iiiiiiiii 
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PARAGUAY 
igio'oo. America 2000, 
campagne tegen aids (thema 
20ooUpaep*). 
1500,2500 Gs. Resp. wegwij
zer met pijlen voor leven en 
aids ('Neem de juiste weg'), bo
terkaaseierenspelletje ('Het 
leven is geen spelletje'); beeld
merk Upaep* en rood linqe. 

I Paraguay 
VMI R1C.\ 

O 
<F\ 

Zf 
e 2.500 

ƒ a Ulla IUI es un/uegn 

Ute MM««M 
27-io-'oo. Internationaal jaar 
van de vrede, 2000. 
500, 2000 Gs. Beeld 'Amory 
Paz' van Hugo Pistilli (geb. 
1940), beeld 'Por Ia Paz' van 
Herman Guggiari (geb. 
1924); beeldmerk Unesco*. 

IV* 

(̂ "•j Paraguay, 

KP-
m"^^ 

PENRHYN 
20-io-'oo. Honderdste ge
boortedag koningin-moeder. 

Velletje met viermaal $ 2.50. 
Portretten uit leven koningin
moeder; rand statieportret. 

Blok met zegel $ 10.-. 
Zegel en rand foto's 
longe Elizabeth. 

SINGAPORE 
Zonder datum. Infor
matie, technologie. 
Zonder waardeaandui
ding (lokale post). Sym
bolische afbeelding; 
aanhangsel waarop ei
gen afbeelding besteld 

kan worden. Rond jaarwisse
ling: vel met belangrijke uit
vindingen van laatste hon
derd jaar op aanhangsels en 
vel met begroeting van het 
nieuwe jaar op aanhangsels. 

i2-i-'oi. Chinese dierenriem, 
jaar van de slang**. 
Zonder waardeaanduiding 
(lokale post), $ 2.-. Tekenin
gen slang. 

SRI LANKA 
Afbeelding melding 11/772, 
frankeerzegels: traditionele 
dansers. 

tlÉMÉÉIIMÉIIH 
27-8-'oo. Vijftig jaar Centrale 
Bank van Sri Lanka. 
3.50 Rs. Bankgebouw. 
gi-S-'oo. Dr. iVlaria Montes-
sori. 
3.50 Rs. Portret. 
ló-g-'oo. Conferentie van 'All 
Ceylon young men's muslim 
association'. 
3.50 Rs. 
i8-9-'oo. Zilveren jubileum 
hotelindustrie. 
IC- Rs. Zee, strand, palmen, 
'Unspoilt nature at its best', 
twee vogels, hotel met zwem
bad. 

ST. HELENA 
■VffVH 

fj i 
^M 
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Afbeelding melding 11/772, 
kerst. 

ST. LUCIA 
Aanvulling en correcte af
beelding melding 11/772, 
Castries. Resp. marktplaats 
(1894), Carnegie bibliotheek 
(1924, herbouwd na brand in 
1948), natuurlijke haven, bur
gemeester H.H. Breen (1851) 
en burgemeester). Desir 
(1967)

■MnMnmiiiiiii 

i6io'oo. Vijfenzeventig jaar 
scouting voor meisjes in St. 
Lucia. 
70 c , $ I., 2.50. Resp. mar
cheren, marcheren, kampe
ren. 

22ii'oo. Kerstmis 2000, 
kerken. 
20, 50, 95 c, $ 2.50. Resp. 
'Holy Trinity Church' in Cast
ries, 'St. Paul's Church' in Vi
eux Fort, 'Christ Church' in 
Soufriere, 'Grace Church' in 
River D'oree. 

ST. PIERJRE ET JVIIQUELON 
i5ii'oo. Kerst. 
3. F. Huisjes, twee engeltjes, 
'kerst 2000'. 

TANZANIA 
209'oo. olympische Spe
len. 
150, 350,400, 800, blok 
500 Sh. Resp. voetbalwed
strijd, basketbal, atletiek, 
boksen, prijsuitreiking. 

io6'oo. Toeristische attrac
ties in Tanzania. 
Achtmaal een set van 400, 
500, 600, 800 Sh. Een set 
over resp. 'Seronera wildlife 
lodge' op de vlakte van Seren
geti, 'Lake Manyara national 
park', 'Ngorongoro crater'. 

'Lobo wildlife lodge', 'Kibo' 
centrale piek van Kilimanja
romassief, 'Mafia island', 
'Selous games reserve', 'Mi
kumi national park'. 

TONGA 
25io'oo. Dertig jaar lid 
Commonwealth. 
10, 55, 80 s., $2.70. Symbo
lische afbeeldingen van 
resp. onderwijs, kunst, ge
zondheid, landbouw. 

Guermassi, 'Paysage' Abdela
ziz Berraies, 'Vendeur de dat
tes et de lait' Yahia Turki. 

TONGA NIUAFO'OU 
25io'oo. Vlinders. 
55, 80 s., $ I., 2.70. Resp. 
Jamides bochus, Hypoltim
nas bolina, Eurema hecabe 
aprica, Dannaus plexippus. 

TUNESIË 
229'oo. Olympische 
Spelen. 
500 m. Operagebouw, 
brug Sydney, olympische 
vlam en olympische rin
gen. 

500 

RC^UIUOUE lUNISIINNE 
tmjn^f Hl • »»».M 

2iio'oo. Snijbloemen. 
110, 200, 250, 250, 500 m. 
Resp. Freesia, chrysant, gele 
roos, vaas met deze bloemen, 
rode roos. 
7ii'oo. Dertiende verjaar
dag 'Verandering' (verklaring 
van 7 november 1987). 
250 m. Symbolische afbeel
ding. 
i8ii'oo. Tunesische schil
ders. 
100, 250, 250,400 m. Resp. 
'Nature mort' van Hedi 
Khayachi, 'l'Aiguiseur' Ali 

TUVALU 
i5'oo. Datum melding 
8/9/606, vlinders. 
i6'oo. Damm en aanvulling 
melding 8/9/606, vogels. 
Drie velletjes met zesmaal go 
c. Psitteuteles iris, Climacte
ris leucophaea, Tanysiptera 
Sylvia, Pachycephala pectora

lis, Pluvialis squata
rola, Burhinus oedic
nemus, Leiothrix lu
tea, Turdus hortulo
rum, Fregata minor, 
Alcedo atthis, Lon
chura castaneotho
rax, Gugis alba. Hal
cyon chloris, Ptero
droma inexpectata, 
Malurus cyaneus, 
Pandion haliaetus, 

Phalacrocorax carbo, Falco 
peregrinus. 

VENEZUELA 
87'oo. Wereldtentoonstel
ling Expo 2000, Hannover. 
Blok 650 Bs. Paviljoen Vene
zuela, beeldmerk. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
4ii'oo. Uitbreidingen van 
'Dubai International Airport'. 
50, 350 fils. Vhegveld met 
opstijgend vliegtuig. 
mmmm 

UNITEDAÜAH 

SSOFIS 

■nmM 

[MlflAIES 

^xo-

VERENIGDE NATIES 
i2'oi Serie 'met uitsterven 
bedreigde dieren', IX. 
Velletjes met viermaal vier ze
gels; op rand beeldmerken 
Verenigde Naties en Cites*, 
2001, silhouetten van be
dreigde dieren. 



Viermaal Zw.Fr. o.go. Felis 
lynx canadensis, Pavo muti-
cus, Geochelone ele-
phantopus, Lepilemur spp. 

Viermaal US$ 0.34. Phalan
ger maculatus, Pharoma-
chrus mocinno, Heloderma 
suspectum, Colobus guereza. 

Viermaal O.Sh. 7.-(€0.51). 
Tremarctos ornatus, Anas 
laysanensis, Proteles crista-
nis Trachypithecus crisatus. 

WTm 

WALLIS EN FUTUNA 
23-io-'oo. Achtste Icunstfesti-
val in gebied Stille Zuidzee. 
330 F. Drie beschilderde ge
zichten. 

9-ii-'oo. Vissen - zeevisserij. 
Driemaal 115 F. 
ij-ii-'oo. Gedenkdag heilig
verklaring St. Champagnat. 
380 F. Kerk en portret. 

ZUID-AFRIKA 
25-io-'oo. Boerenoorlog, 
schrijvers. 
1.30, 4.40 R. Portretten resp. 
Johanna Brandt (The Petti
coat Commando) en Sol 
Plaatje (Mafeking Diary - A 
Blaclc Man's View of a White 
Man's War) met 'Queen's 
South African' medaille, 
Winston Churchill (From 
London to Ladysmith via Pre
toria, Ian Hamilton's March) 
en Arthur Conan Doyle (The 
Great Boer War) met 'Anglo-
Boer War' medaille. 

Januari 2001. Militairen van 
het hooggebergte. 
3.- F. Man trekt slede. 

Januari 2001. Jean Coulomb. 
4.-F. 
Januari 2001. Gedenkteken 
sterrenkundigen - St. Paul 
(1874). 
:.- F. 

Ascat 

Januari 2001. In het zuid-
poolgebiedvan Frankrijk. 
Viermaal 3.- F. Albatros, pin
guïns, zeehonden, dolfijnen. 
Januari 2001. Xavier-Charles 
Richert (1913-1992). 
3.-F. Portret. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
Januari 2001. Magnetiet of 
magneetijzers teen. 
I.- F. Afbeelding mineraal. 
Januari 2001. Duikstormvogel. 
2.70 F. 

Januari 2001. Rotsen van Ker-
guelen. 
3.-F. 

Januari 2001. La Fayette. 
16.- F. Oorlogsschip. 
Januari 2001. Oude schepen. 
Velletje met viermaal 5.20 F. 
Januari 2001. 'Calmar'. 

24.-F. 
Januari 2001. Radioamateur-
verbinding tussen Mir en 
Crozet. 
27.- F. Ruimtestation, we
reldbol, computer, pinguïn. 

Januari 2001. 
Bryum laevi-
gatum. 
29.20 F. 
Landschap 
met op voor
grond mos. 

*: Gebruikte 
afkortingen: 

Amapei Association Moné-
gasque pour 1'Aide 
et la Protection de 
1'Enfance Inadaptée 
Association Interna
tionale des Editeurs 
de Catalogues et de 
Publications Philaté-
liques 
Convention on In
ternational Trade in 
Endangered Species 
Europese Gemeen
schap voor Kolen en 
Staal 
Unidentified Flying 
Object 
United Nations Edu
cational Scientific 
and Cultural Organi
zation 
Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 
Universele Post 
Unie/Union Postale 
Universelle/Univer
sal Postal Union 
World Wildlife Fund 
(World Wide Fund 
for Nature) 

UFO 

Unesco 

Upaep 

UPU 

WWF 

**: Chinese dierenriem (zo
diac): 6-2-'oo tot 23-i-'oi Jaar 
van de draak; vanaf 24-i-'oi 
tot i2-2-'o2 Jaar van de slang. 
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\m^^ÈsÉm m M^j$m mmm^'^ miimmmwßsm (§D 
normaal 1 x 3x 5x 10 X 

lilF 
L4/8 16 BIzwit 13,50 11,50 10,75 10,25 9,75 
L4/16 32 BIzwit 21,00 17,50 16,00 15,25 14,25 
L4/24 48 BIzwit 33,75 27,00 25,00 23,50 22,50 
L4/32 64 BIzwit 43,50 29,50 28,00 26,75 25,00 
BOEKEN MET TUSSENSTROOK PER STUK ƒ 1 , - DUURDER 
LS4/8 16 BIz zwart 
LS4/16 32 BIz zwart 
LS4/24 48 BIz zwart 
LS4/32 64 BIz zwart 

16,75 
27,25 
41,00 
51,50 

13,75 
22,00 
29,50 
38,50 

12,75 
21,00 
28,50 
36,50 

12,25 
19,75 
27,50 
34,50 

11,50 
18,25 
26,50 
33,00 

BIJ INSTEEKBOEKEN PORTO ALTIJD EXTRA 

iaüSïiE(2)[M mm mmmmEm 
250 GRAM STROKEN ZWART OF BLANCO NU 32,50 

1KIL0 STROKEN ZWART OF BLANCO NU 115,00 

250 GRAM BLOKKEN ZWART OF BLANCO NU 37,50 

1KIL0 BLOKKEN ZWART OF BLANKO NU 135,00 

BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN-BALEN 

5 KILO MISSIE DUITSLAND NORAAAAL 275,00 NU 250,00 

9 KILO MISSIE NEDERUND NORAI\AAL 300,00 NU 150,00 

9 KILO MISSIE WERELD NORAAAAL 400,00 NU 325,00 

9 KILO MISSIE USA NORMAAL 315,00 NU 270,00 

LAND OMSCHRIJVING 
Australië groot assortiment met nieuw 
België grote sortering met nieuw 
Canada veel nieuw 
Ctiina leuke mix 
Denemarken goede sortering met nieuw 
Duitsland veel nieuw 
Duitsland grote sortering met tioge waarden en toeslag 
Engeland alti|d met de nieuwste geen kerst 
Engeland met extra hoge waarde en greetings 
Faroer leuke sortering moeilijk 
Finland leuk met boekieszegels nu enkel papier 
Frankri|k zeer moeili|k veel nieuw 
Griekenland goede mix met nieuw 
Groenland zeldzaam mooi zeer schaars 
Ierland grote sortering met nieuw 
Indonesië leuk assortiment meest groot 
Japan leuke mix met nieuw 
Kanaaleil & Man groot assortiment lastig 
Luxemburg groot assortiment iels nieuw 
Nederland grote ass met toeslag 
Nederland alleen toeslag veel loren leuk 
Nieuw Zeeland goede sortering met nieuw 
Oostenri|k leuke mix met nieuw 
Roemenie leuke mix met motief 
Scandinavië leuke mix met kleine landen 
Sponie aardige mix iets nieuw 
USA leuke mix 32c en 33c zegels 
Wereld veel landen leuk 
West Europa veel landen met nieuw 
IJsland met tioge waarden en nieuw 
Zweden groot assortiment met nieuw 
Zwitserland met nieuw en toeslag 
Zwitserland 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 
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 

250 gr 500 gr 
35,00 67,50 
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 

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 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 
RULES: SUBSCRIBERS ONLY, NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS, STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 
SPIELREGEL: NUR FUR ABONNEN I EN, KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET, 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

Nieuw op Internet. Uitvoerige infor
matie voor de verzamelaar' Aktuali-
teiten, agenda, vraag en aanbod, spe
ciale aanbiedingen, postzegelquiz en 
nog ontzettend veel meer 'C de Vos, 
0118-603292 

Jaargang Filatelie ig68 t/m 71 en 
1976 t/m 9 9 / 7 5 , - 5 Prost, PB 1014, 
6870 DA Renlcum 

Numitec mbraakwerende kast, 
hxbxd = 150x60x40 cm, nieuwprijs 
ƒ1200,- T e a b S Prost,PB 1014, 
6870 DA Renkum 

Profil 1/92 t/m 17/99 in 2 banden en 
Profil 1/ aug '83 t/m 143 / juni '98 
Jeugdver De Postiljon Ouddienerlaan 
73, iiiiGVDiemen 020-6995314 

loooWereldJ37,50 Bank 
26 07 77 811 J Schoenmaker, Meer 
en Boslaan 47, Heemstede 

Kilowaar Finland, Noorwegen De
nemarken of Zweden, 50% herden
kingszegels Zend/20, - in een brief 
of op gironummer 1624853 en ont
vang 125 gr franco thuis Correspond 
in English, Lennart Runfors, 
Gotlandsgatan i, SE-602 17 
Norrkóping, Zweden 

Ik ruim mijn verzamehng Europa op 
8 stockboeken 6500 zegels voor 
ƒ250,- Tel 0184-602557 V Greu-
ningen 

Nederland & Ver. Europa pfr + gest 
V a nr I Bijna alles in voorraad 
Stuur uw no , ontvang mijn prijs 
F Ghyben, Zonegge 1916,6903 GV 
Zevenaar Tel /fax 0316-529241 

100 telefoonkaarten voor ƒ 50, -
Postbank 1537084 H Garrelds, 
7558 BB Hengelo, tel 074-2770854 

Polen, Joegoslavië, Roemenie, Alba 
me, Hongarije, Bulgarije, Tsjecho-
slowakije PZH Robert Wiktor, Hod-
gesstr 13, 6135 CS Sittard Tel /fax 
046-4512751 Ook rariteiten' 

Aangeboden, gratis voordelige prijs
lijst pfr/gest van Ned. NOG, 
D Rjijk, D Kol , BRD, Berlijn, DDR, 
Belgié, Lux, Frankr , Italië, Vat, 
Ver Eur, Oost, Zwits en Liecht 
F Zwanenburg, v d Ploegstr 62, 
1964 SN Heemskerk, tel 0251-
251367, Email 
fzwanenhurpf^nvxsnl 

Ruilen 150 zegels of meer (Gr) We-
.— reld, liefst Canada, zelfde aantal re-
^ tour v d Berkmortel, Buitweg 7. 
oj 5752RNDeume 

% DDR25%Ned +GebBund Berlin 
= Reich + Geb eet 35% Pf & Gest 
*c I Rómkens, 045-5462 94 

^ Bodgevr Filatelie 1945 t/m 1953, 
J^ ingb m 3 delen, los 1953 t/m 1997 
2 Tel na 18 00 uur 030-6037107 
^ M Boersma 

t2 ISRAEL /Palestijns gezag Nieuwe 
uitgiften tegen nominale waarde 
Ongelooflijke aanbieding, kostbaar 
geschenk, beste voorwaarden, prijs
lijst gratis epci@)netv]sion net IL 
Eflat Philatelic Club, Postbus 542/33 
Eilat Israël 

Regelmatig parüj kilowaar Ned. 
rechtstreeks v/d zending der NH en 
Ger Kerk, met gesorteerd of nage
zocht AfliaaIprijs/75,-periokg 
W Haddenngh, Dreef 44. 8256 AW 
Biddinghuizen 0321-332413 

Poststukken, bneficaarten, vanaf 
1870 J Bnggeman, Kantelenweg70 
3233RDOostvoorne Tel/fax 0181-
485036 

Te koop Davo nr i alle zegels van 
1852 t/m 1984 op 4 dure zegels na ge
heel compleet incl alle blokken Ook 
in Davo LP zegels i t/m 15 armenwet 
enz Vóór 1940 gest verder 99% 
postfris Cat waarde/18500,-prijs 
25% F V Wegen Tel 040-2411877 

catalogus / ruil / koop v d Putten 
070-5112808, fax 5112783 

500 West Europa, veel GF, toesl 
/ l o , -g i ro 8982393 A dePagter, 
Overtoom 4,2741 MRWaddmxveen 

Postzegelmapjes van Nederland in 
albums van Davo vanaf 1982 tot 
1999, alles in een koop 1300 gld , 
ookpr jaar M v d Zanden,0321-
382382 

Frankeergeldige zegels Ned. nr 1161 
t/m 1208, 75% frankeerwaarde D v 
Soest, Dennenlaan 184,1161 CW 
Zwanenburg, 020-4977188 

Lever West- en Oost-Europa los of in 
partijen inl H Derkx 
tel /fax 00-32-65-621527 

Zwitserland vanaf 18 50-2001, Liech
tenstein van 1912-2001, uitgezochte 
kwaliteit xx/0, voordelige prijzen, 
lijst gratis, R, Vollenweider, Sasso 
Boretto 2, CH-6612 Ascona Fax 0041 
91 79123 54 

Kilowaar prima kwahteit en goed
koop grootformaat wb 2000 H J de 
Vries, Heemskerklaan 16, 2181XR 
HiIIegom Tel 0252-518302 

DDR'63/76, Berlijn'60/90 kpl pfr 
20% Arkenbosch, Ravel 24,6461 NA 
Kerkrade, 045-5463016 

Bod gevr op PF VN NY-Gèn -Wien, 
compl t/m '96 Cat w Mi 97/98, ca 
ƒ3000,- Bakker, 015-2567891 

PTT mapjes 1-129 in 5 Davo albums 
F Schneider, 035 5256654 t e a b 

Alle Comb. Postz. uit boekjes in 
KaBealbum T e a b F Schneider, 
035 5256654 

500 Ned ƒ 10,-, 1000/2000 wereld 
ƒ i5,-/ /25,- , lOooEuropa ƒ 20,-, 500 
Duitsland grf met nieuw ƒ 45,- Giro 
413922, A Snoep, Dordrecht 

Spanj'e Espana 1984 2 zwartdr 
2627/31 en 2633/4 ƒ125,- JG v d 
Veer, tel 058-2672206 

looVersch telefoonkaarten ƒ50, -
giro 2898257 P V Oudheusden, Nu-
mansdorp, 0186-653030 

Grote voorraad partijen, groot en 
klein Ook losse verkoop Centro 
Filatelico, 0348-423885 
www.cgnrrnfilatelicnnl 

Documentkluis 180x90x50 i ƒ 800, 
+ vervoer J Krabbendam, tel 020-
6769575 

Indonesië postfris volgens Zonne 
bloemcatalogus Komplete jaargan
gen met series, blokken en postze
gelboekjes 1995 (met boekje 8) 
ƒ82,- , i996(metboekje9) ƒ 170,-, 
1997 (met boelqe 10 en zonder 
B138T) ƒ 50,- en 1998 (zonder 
Bi45T)/8o,- Uitgiften 1999-2000 
en losse series periode 1995-1998 
volgens prijslijst Blokken per 100: 
B145 ƒ 75.-. B148 ƒ 75,-, B149 ƒ 150 
Bi5o/75. - , B156-B157 ƒ150, ,Bi63 
ƒ145,- rest via prijslijst Blokken van
af 1989 leverbaar Tevens leverbaar 
zolang voorradig postzegelboekjes 
Minisheets, Komplete Vellen, Stamp 
Packs, Brugparen en veel meer Wer
kelijke portokosten extra Vraag gra
tis prijslijst bij B Veenhof, Postkade 
53,9648jTWiIdervank 

GEVRAAGD 
Frankeergeldige zegels van Ned. en 
Duitsland met en zonder gom verza
melingen, partijen, telefoonkaarten 
(gebruikte) C Cruyssen, Ijsvogel-
hoek 6, 3201 HRSpijkenisse, 
06-29227782 

Gestopt met postzegels verzamelen? 
Verzamelaar komt bij u langs J Dek 
ker 0299-621339 

Montenegro Bosnie-H Gebruikt, op 
brief of ongebruikt en alle bijzonder 
heden, aanbiedingen aan V Coenen, 
Cv Gendlaan 15,4797 CV Willem
stad 

Verzamelaar wil kopen zegels van 
Barcelona incl blokken tevens van 
Oostenrijk postfris zpl L Nieuwen 
kamp, 010-5013804 Ghijseland 294, 
3i6iVTRhoon 

Jeugdclub De Wereldbol zoekt ge
bruikte dec. zegels 2000 om op onze 
clubavond in januari albumblad te 
kunnen maken Wie helpt ons ' van 
Dommelen, Herenweg 29, 3991 DR 
Houten Tel 030-6372349 

Verzameling India en zijn roofsta-
ten 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 firma
perforaties, los of op stuk Veel ruil
materiaal aanwezig' W I Manssen, 
Laan der VN 31,3844 AD Harder
wijk, 0341-417980 

Brits Indische Roofstaten gebruikte 
zegels, poststukken L Knarren, Paral
lelstraat 15,6436 BN Amstenrade, 
046-4421475 

Gezocht Themacatalogus Vliegtuigen 
van recente datum W L Vink, Den 
Helder, 0223-614431 

Gebruikte Davo luxe Oostenrijk, in 
goede staat W Worst, Klaprooswei
de 43, Woerden, tel 0348411661 

Rondzendboelqes Precancels van Ca
nada en USA, Hamstra, 0594-
505434 

P.fr.Lux tot387DYvert, TdeS i t /m 
194TT i t / m 5 0 A It /m 16 
N Hamers, tel 013-4551229, na 
18 00 uur 

Roodfrankeringen in grote partij of 
verzameling Rolf Folkerts, tel 
0478-583337 

Oude ansichten Turmac vlinders, 
vlaggen, bloemen, poppen, filmster
foto's, De Regt 072-5337863 

FDC en postzegelverzamelingen Ge
hele Wereld A AF van Bommel, 
0497-516359 

Australië, Oostenrijk, België, Nieuw 
Zeeland Heb in ruil Duitsl, Zwitser
land, Liechtenstein, etc Ook ge
vraagd verzam lerl Griek 
P Vader, Noordendijk 15, Usquert, 
0595-431224 op basis Mich -Yvt 

Stads- en Relipostzegels, ed voor 
beginnende verzamelaar Gratis toe
zending naar J Teeuw, Antwoord
nummer 26,2950 VB Alblasserdam 

DIVERSEN 
Filitalia, contactgroep Italië en ge
bieden, Vaticaan en S Marino, bij
eenkomsten veihngen en rondzen-
ding Inl Lvd Brun,v Kinsber-
genstr 33,2518 GV Den Haag, tel 
070-3460328 

Ik spaar vissen, schepen, padden
stoelen wie wil ruilen Glasbergen, 
Kleipettenlaan 252, 2231 MG Rijns-
burg, 071-4020609 

Kijk voor spectaculaire aanbiedingen 

079-3517054 

Israël gratis prijslijst en verzorging 
van abonnementen Inl A Bouwen-
se, tel 0113-212762 

Wereld-Nieuwtjesdienst Indonesië, 
Aruba Antillen, Suriname, India, 
Nederland, FDC's Rondzendboekjes 
in euro s, Albums, Catalogi, Prijslijst 
in kleur Het adres voor vereniging & 
particulier Beijer Filatelie, 
Ghandilaan 3, 2622 GD Delft, 
tel 015-2566246 

Gevraagd munten Sail A'dam 2000. 
Bod gevraagd op Nederl munten 
1990 t/m 2000, en EK voetbal G v d 
Haak, Zaanenlaan 154, 2024 ZD 
Haarlem 

Ruilen voor elke zegel van België, 
Luxemburg, Engeland, of Duitsl van 
1999/2000 die ik kan gebr 5 retour 
z m n k J V Brakel, v Geynstraat 
32,3791 VS Achterveld 

Vogels op postzegel er is een mo 
tiefgroep met RZ G Kolman, Akker
slagen 45, 5364 RG Escharen 

FilVer Duitsland 4x per jaar bijeen
komst met veiling, clubblad en rond-
zendmgen A Hulkenberg, Vivaldi-
weg 68, 3752 HC Bunschoten Tel 
033-2983261 Vraag info 

De Postzegelkrant, www.postzege-
len.nl De grootste' Alles voor de ver
zamelaar Info C de Vos, tel 0118-
603292 

Is Brandweer ook uw thema' Neem 
dan eens contact op 
p.den.harTQgfg^freeler.nl 

Postzegels enz NL koop verkoop 
{v a 10%) of ruil Stockmann, Zeve-
naar, tel 0316-526265 

Internet, wie verkoop / wil verkopen 
via Internet' Gaarne opgave bijzon
derheden Br o nr Fil 01-011 n v 
Brouwer Media, Pb 345,3740 AH 
Baarn 

Inzenden voor mijn schriftelijke 
poststukken/cinderella veiling kan 
nog" Interesse' Inl G A v Albada, 
Klimopzoom 119,2353 RH Leider
dorp (071-5415609) 

Ruilen ik zoek Australiêzegels, jaar
gang 2000, zelfde aantal ret voor 
HW 10 tot 50 extra W Hoekstra, 
Hofstukkeen 97,9407 KV Assen 

BREAK SETS BY TOPIC 
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NEDERLAND LUXE POSTFRIS 
1950-1959 
Overdruk 
Zomer 
Kerken 
Universiteit 
Kind 
Zomer 
Kmd 
Riebeeck 
Mijnwerker 
Zomer 
Telegraaf 
ITEP 
Kind 
Watersnood 
Zomer 
Rode Kruis 

549 
550/555 
556/560 
561/562 
563/567 
568/572 
573/577 
578/581 
582 
583/587 
588/591 
592/595 
596/600 
601 
602/606 
607/611 

3,00 
75,00 

115,00 
16,00 
39,50 
45,00 
31,50 
37,50 

3,50 
30,00 
14,00 

110,00 
19,50 

1,00 
35,00 
22,00 

Kind 
En Profil 
En Profil 
Van Gogh 
Bonifatius 
Luchtvaart 
Kind 
Statuut 
Zomer 
Bevrijding 
Kankerbestr. 
Kind 
Rembrandt 
Olympiade 
Europa 
Kind 

612/616 
61 7/636 
637/640 
641/645 
646 
647/648 
649/653 
654 
655/659 
660 
661/665 
666/670 
671/675 
676/680 
681/682 
683/687 

28,50 
22,50 
58,50 
41,50 

4,50 
8,00 

19,50 
1,50 

29,50 
2,50 

17,50 
25,00 
65,00 
19,50 
84,00 
18,50 

Zomer 
De Ruyter 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 
Zomer 
Overdruk 
Europa 
Kind 
Navo 
Zomer 
Europa 
KLM 
Kmd 

688/692 
693/694 
695/699 
700/701 
702/706 
707/711 
712 
713/714 
715/719 
720/721 
722/726 
727/728 
729/730 
731/735 

21,00 
8,00 

12,50 
14,00 
23,50 
25,00 

1,75 
1,75 

16,50 
1,75 

24,00 
5,00 
3,00 

14,00 

Complete set 1950-1959 Luxe Postfris 
(Nrs. 549-735) Cat.waarde fL 2.117,25 r » u ^ 1 Q Q Q 
alle series ook apart te bestellen 

1960-1969 
vluchteling 
Zomer 
Volksgez. 
Europa 
Kind 
Zomer 
Europa 
Kind 
Huwelijk 
Zomer 
Telefoon 
Fosfor 
Europa 
Kmd 
Honger 
Zomer 
Herdenking 
Landschap 
Rode Kruis 
Europa 
Kmd 
Onafh. 
St. Generaal 

736/737 
738/742 
743/744 
745/746 
747/751 
752/756 
757/758 
759/763 
764/765 
766/770 
771/773 
774/776 
777/778 
779/783 
784/785 
786/790 
791 
792/794 
795/799 
800/801 
802/806 
807/810 
811 

6,25 
24,50 
11,50 
5,50 

25,00 
14,00 

0,50 
10,00 

2,50 
9,75 
4,75 

19,00 
1,50 
9,00 
2,00 

11,00 
2,25 
0,75 
6,50 
2,25 
6,00 
1,50 
0,25 

Zomer 
Universiteit 
Spoorweg 
Bijbel 
Europa 
Benelux 
Kind 
Statuut 
Herdenking 
M W O 
ITU 
Zomer 
Europa 
Kind 
Kindblok 
Mariniers 
Vluchteling 
Idem blokje 
Zomer 
Europa 
Kind 
Kmd blok 
TH Delft 

812/815 
816/817 
818/819 
820 
827/827 
829 
830/834 
835 
836/838 
839 
840/841 
842/846 
847/848 
849/853 
854 
855 
856/857 
858 
859/863 
868/869 
870/874 
875 
876 

3,00 
0,50 
1,50 
0,30 
0,75 
0,30 
3,75 
0,30 
1,75 
3,00 
1,00 
3,00 
0,60 
3,50 

39,00 
0,30 
1,10 
5,00 
3,50 
0,60 
3,25 
4,75 
0,30 

Zomer 
Europa 
Europa 
Amphilex 
Rode Kruis 
Kind 
Kind blok 
Giro 
Zomer 
Europa 
Wilhelmus 
Luchtvaart 
Kind 
Kind blok 
IAO 
Zomer 
Europa 
Kankerbestr. 
Benelux 
Erasmus 
Kind 
Kmd blok 
Statuut 

877/881 
882/883 
884/885 
886/888 
889/893 
894/898 
899 
900 
901/905 
906/907 
908 
909/911 
912/916 
917 
918/919 
920/924 
925/926 
927/929 
930 
931 
932/936 
937 
938 

3,00 
2,00 
3,75 
9,50 
3,00 
3,75 
8,50 
0,30 
4,75 
1,50 
0,30 
2,25 
5,75 

15,00 
2,25 
5,50 
2,80 
4,75 
0,45 
0,45 
6,00 

15,00 
0,45 

Complete set 1960-1969 Luxe Postfris 
(Nrs. 736-938) Cat.waarde fl. 646,75 n i l f\ 2 4 Q -
alle series ook apart te bestellen 

l5jeBi-ft'»"° 

Bestelbon zenden aan / ^ * 8 i 1 ! l i t > P E T E R S Nieuwezijds Voorburgwal 252 
< ^ 2 ^ »u„,sM«Tii,«Fü„,i , , , 1012 RR Amsterdam 

stuurt u mij de volgende artikelen: 

X complete set 1950-1959 luxe postfris ä fl 999,00 
X complete set 1960-1969 luxe postfris ä fl 249,00 

alle series ook apart te bestellen 

of bestel per telefoon (020) 622 25 30 
fax (020) 622 24 54 
e-mail Infoöetheopelers.com | 

H a n d e t e k e n i n g : 

Naam 

Adres 

Postcode 

Plaats 
o Ik ben reeds klant bij Theo Peters en betaal binnen 14 dagen 
O Ik betaal vooruit d m v bijgevoegde cheques/ contanten 
O Ik heb het bedrag op uw Postbankrekenmg 2351646 of 

ABN-AMRO rekening 408812443 overgemaakt 
O Mijn bestelling is groter dan f 2500,- Daarom betaal ik graag m 

3 maandelijkse termijnen 



Verkrijgbaanréhat Wöèrtidag 10 januari 2001 
Met de postzegels tot en met de decemberzegels 2000 

www.nvph.nl 

http://www.nvph.nl



